
 

Kort verslag jaar 2020 St.Historie Sonnega/Oldetrijne 

 

Door de coronacrisis heeft het bestuur van de stichting in het verenigingsjaar 
fysiek niet vergaderd; maar werd alleen telefonisch en per mail 
gecommuniceerd. 

Het aantal uitgevoerde activiteiten zijn dan ook zeer beperkt gebleven. 

Toch konden we een aantal zaken realiseren t.w.: 

1) In samenwerking met Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne werden      
gedenksteen en informatiepaneel bij het oorlogsmonument op de hoek 
sasweg/meente vernieuwd met een financiele bijdrage van de 
gemeente. 

2) Aan de kerkhofslaan in Oldetrijne werd op de begraafplaats een 
informatiepaneel geplaatst over de historie van begraafplaats en kerk 
van Oldetrijne in samenwerking met de kerkvoogdij 
Oldetrijne/Oldelamer. 

3) De website van de stichting werd geupdate met informatie over de 
historie van de (voormalige) kerken van Sonnega en Oldetrijne. Met 
name werden de inscripties van de klok van Oldetrijne vermeld. 

4) Op verzoek werd een artikel verzorgd in de dorpskrant over 700 j. 
Sonnega en Oldetrijne en de voorzitter verzorgde een gastles aan de 
schoolkinderen in het kader van de kinderboekenweek over het 
ontstaan en ontwikkeling van de dorpen Sonnega en Oldetrijne. 

5) De destijds ontwikkelde DVD over WO-2 en crash van de 
bommenwerper JB 545 werd uit het archief “gevist”” en de inhoud is op 
usb-stick gezet; zodat de school zo nodig weer de leerlingen uitgebreid 
kan onderwijzen over het door hun geadopteerde monument. 

Dat de website zoals genoemd onder punt 3  veelvuldig wordt gelezen blijkt 
uit verzoeken en reacties om informatie zowel uit binnenland als buitenland. 

Meestal ging het om aangetroffen voorouders in het boek “Sonnega en 
Oldetrijne van vroeger tot nu”  

Interessant was nog een berichtje over het kommieshuis Gapenburgh waar in 
plus minus 1760 de familie Jetze Jans en zijn vrouw Geesje en dochter Grettie 
woonden. Jetze Jans was Checher of te wel Kommies aldaar. 



 

 

 

We hopen dat we in het jaar 2021 weer regelmatig als bestuur van gedachten 
kunnen wisselen over mogelijke activiteiten over de historie van Sonnega en 
Oldetrijne. 

Bestuur: Jan Boonstra: voorz./secr. 

                Albert Conradi: alg. bestuurslid 

                Hendrik Fokkema: alg bestuurslid en archiefbeheerder 

                Kees de Kroon: penningmeester en archiefbeheerder 

 

Sonnega; jan. 2021 JB secr. 

 

    

   


