Nieuwsbrief nummer 14 - maart 2019
Geacht lid,
Samen met de uitnodiging / agenda en stukken voor de
Voorjaarsledenvergadering op maandag 8 april, ontvangt u deze Nieuwsbrief
met de volgende onderwerpen:
- Betalingsverzoek: ‘nota contributie 2019’,
- Expositie dokter Johannes Siebinga .
- Najaars-Ledenvergadering maandag 18 november 2019.
- Verhalen, Peinder ferhalen en beeldmateriaal.
- Website.
# Nota contributie 2019
Wij verzoeken U de contributie voor 2019 ad 15,- euro, vóór 1-4-2019
over te maken op IBAN rekeningnummer :
NL46 RABO 0108 4700 59 t.n.v. HF de Pein.
met vermelding van uw lidnummer (zie op etiket bovenaan deze brief).
(Zonder het lidnummer is uw betaling moeilijk te verwerken).

# Expositie dokter Johannes Siebinga.
In het kader van de 50-ste sterfdag (25-2-1969 ) van
Johannes Siebinga (dokter uit De Pein), naast huisarts
o.a. ook archeoloog, vogelliefhebber en vliegenier,
heeft onze vereniging het plan opgevat om in
dorpshuis De Wringe een expositie in te richten.
De expositie zal worden geopend tijdens de
Voorjaarsledenvergadering maandag 8 april 2019.
Leden (en eventuele partners) van HFDP hebben
dan dus de primeur.
Verder zijn er nog een aantal exemplaren van het
boek over Johannes Siebinga “Meer dan een dokter” en van de DVD te koop.
Op zaterdagmiddag 13 april wordt om 14.00 uur de ‘openingsceremonie’ nog
eens herhaald voor andere belangstellenden.
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Tot ca 16.00 uur zijn er dan ook deskundigen aanwezig om iets over dokter
Siebinga te vertellen, uitleg te geven en vragen te beantwoorden.
Toegang zaterdag is gratis.
Het is de bedoeling, dat de expositie daarna nog enkele weken te bewonderen
is.

# Najaars-Ledenvergadering maandag 18 november 2019
De najaars ledenvergadering staat gepland op maandag 18 november in
dorpshuis De Wringe. Hier staat dan op de agenda o.a. Begroting- en
activiteitenplan 2020 en Beleidsplan 2021 tm 2024.

# Verhalen, Peinder ferhalen
De Histoaryske Feriening de Pein (HFDP) heeft als onderdeel van haar
doelstelling het verzamelen van o.a. leuke, spannende, interessante of
ontroerende verhalen over Opeinde of (de) inwoners van Opeinde.
Zo’n verhaal mag gaan over de geschiedenis van Opeinde, over een bijzondere
gebeurtenis of over een (markant) persoon.
Heeft u zo’n verhaal, dan zouden we dat erg graag van U ontvangen *).
Verder zijn ook afbeeldingen / foto’s van Opeinde van harte welkom.
*) Mocht het schrijven echter een probleem zijn, laat het ons dan ook weten,
want dan komen we graag langs om uw verhaal op te tekenen.
Even een berichtje naar het secretariaat en we maken een afspraak

# Website
We hebben René Hogendijk bereid gevonden, om ons te ondersteunen in het
actueel houden van onze website.
Mooi, gevarieerd en interessant; 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 email adres in en het komt “in de bus”.
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