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Nieuwsbrief nummer  9  -  mei 2017   

Tresoar komt naar u toe. 
 

In samenwerking met Dorpsbelang Opeinde en Historische Kring De Tike organiseert 

Histoaryske Feriening De Pein de  "Stoomcursus Historie". 

Op woensdagavond 10 mei  komen de heren Johan Steendam en Ids de Jong van 

Tresoar, om 20.00 uur naar dorpshuis De Wringe. 

Zij presenteren een luchtig programma met vijf onderdelen: 

• Een kort verhaal over de geschiedenis van Friesland. 

• Een korte verhaal over de geschiedenis van Opeinde en omstreken. 

• Een historisch filmpje uit het Fries Film Archief. 

• Een verwijzing naar de collecties van Tresoar. 

• Een quiz, waarmee de deelnemers hun kennis over dorp en streek kunnen toetsen. 

Ook niet leden zijn welkom en de toegang is vrij. 

 

Realisering Kademonument haalbaar met uw stem? 

Op de voorjaarsledenvergadering van 27 

maart j.l. hebben de aanwezige leden de 

hiernaast afgebeelde ontwerpschets van 

Anne Woudwijk kunnen aanschouwen.   

Het is een beeldhouwwerk met 

zuivelmotieven die een plek zou moeten 

krijgen op de kade van de voormalige 

zuivelfabriek in Opeinde. 

Het bestuur is al enige jaren bezig om 

voldoende financiele middelen te 

verwerven. We hebben al een flink bedrag beschikbaar, maar dat is nog niet genoeg 

voor realisatie.  

Nu doet zich een mogelijkheid voor om (ook) geld te krijgen uit de  

Rabo Clubkas Campagne.  

Hiervoor heeft het bestuur uw medewerking nodig, in de vorm van het geven van een 
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stem (liefst twee). Hoe?  Hier de uitleg van de campagne: 

Rabobank Drachten Friesland Oost heeft een bedrag van €140.000 te verdelen met de  

Rabobank Clubkas Campagne. Hier kunnen verenigingen – die aan bepaalde 

voorwaarden voldoen – aan meedoen en zich hiervoor aanmelden.  

HF De Pein heeft zich met succes hiervoor aangemeld. 

 

Er zijn ongeveer 18.000 Rabobank-leden (lid vóór 1-1-2017) en elk Rabobank-lid mag 

5 stemmen verdelen over de deelnemende verenigingen, echter met  

een maximum van 2 stemmen per vereniging. 

De 5 stemmen kunnen dus minimaal aan 3 verenigingen (2+2+1) of maximaal aan 5 

worden gegeven.) Iemand die snel een berekening maakt, komt op ca.€1,55 per stem. 

Bij eerder campagnes in andere Rabo-regio’s bleek dat lang niet alle Rabo-leden hun 

stemmen hebben gegeven.  

Wanneer in onze Rabo-regio bijvoorbeeld slechts de helft meedoet, dan is een stem het 

dubbele (ca €3,00) waard.  

Wanneer u dan (max.) 2 stemmen op HF De Pein uitbrengt, levert dat €6,00 op!  
 

Wat nog meer kan helpen is, dat u gezinsleden, buren, familie en kennissen in 

kennis stelt van deze actie en vraagt of zij ook willen stemmen op HF de Pein.  

 

Wanneer stemmen: 

De periode dat u kunt stemmen is van 13 juni tm 27 juni 2017. 
 

Hoe stemmen: 

Wanneer u lid bent van Rabobank Drachten Friesland 

Oost, dan krijgt u van deze bank bericht met daarbij een 

lijst van deelnemende verenigingen,waarop u de keuze 

kunt maken om op te stemmen.  
Het is echter wel zo, dat er alleen digitaal (via de computer) gestemd kan worden.  

Mocht u geen computer hebben of het misschien te ingewikkeld vindt, dan kunt u natuurlijk 

altijd hulp vragen. Laat het ons alleen even weten, dan helpen we u (natuurlijk) graag. 

 

Website 

Onze webmaster Wessel spant zich erg in om onze website aantrekkelijk te maken en te 
houden. Mooi, interessant, gevarieerd; kijk daarom geregeld rond op www.hfdepein.nl 

Heel handig is de mogelijkheid om automatisch een seintje te ontvangen zodra nieuws op 
de site is gezet. Vul op de site onder kopje 'Nieuws per e-mail' het e-mail adres in en het 
komt “in de bus”.  


