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EERSTE STAP GEZET 
De ‘Histoaryske feriening De Pein in 
oprichting’ heeft afgelopen maandagavond 
een goede start gemaakt.   
 
We willen jullie - als de leden van straks - en 
andere belangstellenden graag op de hoogte 
houden. Maar we zien en spreken elkaar niet 
elke dag. Daarom zijn we van plan om zo nu 
en dan bij te praten door middel van een 
Nieuwsbrief. En dit is de eerste. 
 
Intussen zijn we in overleg met notaris mr 
Nynke Bron over de statuten. Hopelijk kan de 
akte over een week of drie worden 
ondertekend, zodat de vereniging eind april 
helemaal ‘echt’ is.  
 

EIGEN PLEKJE 
Zoals maandagavond al werd verteld, kan de 
HFDP op soepele voorwaarden voorlopig een 
mooie, geschikte ruimte huren in de boerderij 
van Jentje Steegstra. Hulde voor dat aanbod!  
Die ruimte is om in te vergaderen, door het 
bestuur, maar ook door de werkgroepen. Er 
staan een aantal fraaie kasten, zodat er ook 
meteen plek is voor archiefmateriaal, boeken 
en dergelijke. 

 

OPEN HUIS 
Graag willen we jullie kennis laten maken met 
jullie eigen onderkomen. Daarom houden we 
‘open huis’ aan de Kommisjewei 161, op 
zaterdagmiddag 13 april van 15.00 tot 16.30 
uur. Kom vooral langs! Van Harte Welkom! 

BIBLIOTHEEK 
Het is de bedoeling  een eigen bibliotheekje 
op te zetten van atlassen, boeken over 
geschiedenis, landschap en dergelijke, die met 
De Pein te maken hebben. Die boeken kunnen  
worden gebruikt bij het doen van onderzoek, 
schrijven van artikelen etc.   Aangezien de kas 
nog  leeg is, moeten we aankopen nog even 
uitstellen. Maar ook een tweedehands boek 
kan prima. Dus: wie een boek op de plank 
hebben staan dat wellicht bij de HFDP meer 
‘fertuten’ doet dan thuis, we ruimen er graag 
een plekje voor in op onze boekenplank in het 
clubhuis.  Deze boeken staan er intussen al: 
 
Johannes Siebinga, meer dan een dokter 
Auteurs:  Sikke Hiemstra, Jan Bijlsma, 
Johannes Siebinga, Klaas Bekkema en Peter 
Terpstra (eindred.) 
 
Friezen gezocht, 
gids voor stamboomonderzoek in Friesland 
auteur: Pieter Nieuwland 
 
Hoe schrijf ik geschiedenis, 
handleiding voor het schrijven van en familie- 
of streekgeschiedenis 
Auteur: Jan van de Wetering 
 
Een verder twee dvd’s: 
‘Johannes Siebinga, ús dokter út De Pein’ 
‘Dorpsfilm Opeinde ca 1960’. 
  
Wil je een boek afstaan  aan onze bibliotheek 
of zoek je een bepaald boek? Neem even  
contact op met Peter (T: 371966 of E:  
terpstra.peter@xs4all.nl). 
 
Tot zover deze eerste Nieuwsbrief.  
 
En niet vergeten: op 13 april tussen 15.00 en 
16.30 uur Open (club)Huis,  Kommisjewei 161. 


