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                                                                      Nieuwsbrief nummer  15  - september 2019 

  Geacht lid, 

  Onze Aktiviteitenkalender noopt het bestuur om al tijdig in de pen te klimmen om  

  iedereen op de hoogte te stellen van wat komen gaat. Tevens maken we van de  

  gelegenheid gebruik om toch ook even terug te blikken.  

  In deze Nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

  -  Excursie naar Observeum te Burgum (zaterdagmorgen 21 september), 

  -  Rabo ClubSupport actie (stemmen van 27 sept tm 11 oktober 2019), 

  -  Promotiemiddag Dorpshuis  zaterdag 5 oktober 2019 van 13.30 – 17.00 uur, 

  -  Vertoning nieuwe “Dorpsfilm De Pein 2019” (ma 28 okt en zat 2 nov 2019), 

  -  Filmmiddag met “Bevrijding Drachten april 1945” en “ - De Pein 2019”, zo 3 nov, 

  -  Najaars-Ledenvergadering maandag 18 november 2019. 

  -  Foto- en archiefproject. 

  -  Verslag opening Expositie dokter Johannes Siebinga. 

 

# Excursie naar Observeum te Burgum zat. 21 september 2019. 

Observeum? Ja, zo heet het museum met sterrenwacht in Burgum tegenwoordig.  

Op zaterdagochtend  21 september staat voor de leden van HFdP een bezoek aan het 
verrassende Observeum op het programma. In het museum - dat dan speciaal voor ons 
geopend is – worden we rondgeleid door een gids. 

Niet te missen is de bijzondere archeologie-afdeling, waar een kampement van jagers-
verzamelaars uit de Midden-Steentijd is nagebouwd. Een rieten huisje, kleding, werktuigen 
en een ‘kookeiland’ laten levensecht zien hoe de oer-Burgumers pakweg 8.000 jaar 
geleden aan de oever van de Burgumermar bivakkeerden. Voor ons is het extra interessant 
omdat deze Mesolithische nederzetting is ontdekt dankzij opgravingen door ‘onze eigen’ 
Johannes Siebinga. 

Verder besteedt het museum onder meer aandacht aan Hendrik Bulthuis, niet alleen 
kapper maar ook uitvinder van het populaire type zeilboot de BM-er. Actueel is een 
tentoonstelling die gewijd is aan de Apollo-maanlandingen. Nou is een zaterdagochtend 
niet een gunstig moment voor het verkennen van de sterrenhemel, maar de uitleg over de 
indrukwekkende observeum-sterrenwacht zal ons zeker nieuwsgierig maken. 
Meer informatie is te vinden op www.observeum.nl 

De kosten van deze excursie bedragen slechts € 7.00 per persoon (entree inclusief 
rondleiding en koffie/thee + oranjekoek).Museumjaarkaarthouders betalen € 3.00.  

We reizen gezamenlijk per auto (carpoolen). Het vertrek is om 09.45 u vanaf dorpshuis De 
Wringe en we gaan rond 12.00 uur terug naar Opeinde. 

Wel van tevoren even aanmelden want de maximale groepsgrootte is twintig personen; dus 
wie het eerst komt …. Aanmelding:  per e-mail naar: bestuur@hfdepein.nl  (graag 
vermelden: hoeveel personen, wel of niet MJK-bezitter en wel of geen auto 
beschikbaar). Of telefonisch: bij onze secretaris Sjouke van der Heide, telefoon 
371696.          Graag tot zaterdag 21 september!  

http://www.observeum.nl/
mailto:bestuur@hfdepein.nl
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# Rabo ClubSupport actie (stemmen van 27 sept tm 11 oktober 2019). 
 
Voor dit jaar is het doel de aanschaf van archiefopslagmaterialen o.a. zuurvrije dozen en -
verpakkingsmaterialen voor het duurzaam archiveren van documenten en zomogelijk een 
opslagmedium voor digitale archieven. 
Leden van RABOBANK DRACHTEN OOST krijgen van de bank nog bericht wanneer en 
hoe zij hun stemmen kunnen uitbrengen aan hun favoriete vereniging(en), die daarmee 
geld ontvangen van de RABOBANK om daarmee hun beoogde doelen te kunnen 
verwezelijken. Wij hopen natuurlijk dat u ook ons doel wilt steunen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw stem. 

# Promotiemiddag Dorpshuis  zaterdag 5 oktober 2019 van 13.30 – 17.00 uur 

De besturen van Dorpshuis De Wringe en Biljartclub de Wringe organiseren een 
promotiemiddag voor organisaties in het dorpshuis op zaterdagmiddag 5 oktober. 
Ook HFDP is hier aanwezig, om aan belangstellenden het een en ander te kunnen laten 
zien en vragen te beantwoorden. Mochten er leden zijn die met hun kennis op een bepaald 
gebied het bestuur op deze middag zouden willen bijstaan, dan horen wij dat graag. 

 

# Vertoning nieuwe “Dorpsfilm De Pein 2019” (ma 28 okt en zat 2 nov 2019) 

Het u wellicht bekende Sake Sietse Reindersmafonds (SSRF) bestaat 70 jaar en het 

bestuur van deze stichting achtte deze mijlpaal een reden, om ‘De Pein’  te ‘tracteren’.  

Na enig beraad werd het plan geopperd om een dorpsfilm van De Pein te laten maken.  

De historisch waarde van een dorpsfilm stijgt, naarmate de tijd verstrijkt, zoals ook is 

gebleken bij de vertoning van de eerdere dorpsfilm uit 1966. Maar om zomaar een 

dorpsfilm te gaan opnemen, dat is hedentendage geen sinecure.  

Nog los van de vraag -hoe lang mag de film worden, wat willen we in beeld brengen, wie 

zou de film kunnen maken, wat gaat dat kosten en wie gaat bepalen wat wel en wat niet in 

beeld wordt gebracht - spelen vandaag de dag ook nog zaken als auteursrecht, privacy, 

vergunningen voor luchtopnamen etc.   

Het bestuur SSRF heeft toen het bestuur van HFDP benaderd met de vraag of deze het 

project namens SSRF zou willen (laten) uitvoeren.  

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het kunnen vinden van een in onze ogen uiterst 

geschikt persoon (lid van HFDP) om het project te leiden en het selecteren van een bedrijf 

die de film binnen de gewenste datum kon leveren. 

Namens het bestuur van het Sake Sietse Reindersmafonds wil het bestuur van HFDP 

het cadeau van SSRF graag aan de ‘De Pein’  laten zien. 

Voor vertoning van deze nieuwe “Dorpsfilm De Pein 2019” zijn hiervoor de volgende 

datums gereserveerd in Dorpshuis De Wringe: 

 

Maandagavond 28 oktober 2019, Aanvang 20.00 uur 

Zaterdagmiddag 2 november 2019, Aanvang 15.00 uur 

 

I.v.m. het maximum aan toegestane aantal bezoekers in het dorpshuis, is vooraf 

reserveren voor het bijwonen van deze filmvertoningen noodzakelijk. 

Aanmelden kan bij Secretariaat HF de Pein , bij voorkeur per mail aan: 

bestuur@hfdepein.nl, telefoon 0512-371696 

mailto:bestuur@hfdepein.nl
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# HFDP-filmmiddag  zo 3 nov 2019 aanvang 14.30 uur in dorpshuis De Wringe 

De gemeente Smallingerland organiseert in samenwerking met Smelne’s Erfskip om de 2 

jaar een Cultuurhistorisch Jaar. Het bestuur van HFDP heeft besloten om ook deel te 

nemen aan dit Cultuurhistorisch Jaar 

Het thema dit jaar is ‘media’ met als één van de onderdelen historisch filmmateriaal. 

Uit het beschikbarre beeldmateriaal kozen wij de film die de Drachtster bakker  

E.G. van der Meulen gemaakt heeft van de bevrijding van Drachten op 14 april 1945 door 

de Royal Canadian Dragoons. 

Bovendien, voor wie de premiére gemist heeft of de film nogmaals wil zien, vertoont HFDP 

– bij voldoende belangstelling – deze middag ook nog eens de nieuwe film “De Pein 2019” 

Programma: 

Bevrijding Drachten april 1945 

Dorpsfilm De Pein  2019 

Toegang en een kopje koffie/thee: gratis. 

I.v.m. het maximum aan toegestane aantal bezoekers in het dorpshuis, is vooraf 

reserveren voor het bijwonen van de film-middag noodzakelijk. 

Aanmelden kan bij Secretariaat HF de Pein , bij voorkeur per mail aan: 

bestuur@hfdepein.nl, telefoon 0512-371696 

 

# Najaars-Ledenvergadering maandagavond 18 november 2019 

De najaars ledenvergadering staat gepland op maandag 18 november in De Wringe.  

Hier staat dan op de agenda o.a. Begroting-  en activiteitenplan 2020 en Beleidsplan 2021 

tm 2024.  

 

# Foto- en archiefproject. 

Eén van de doelstellingen van HFDP is, om historische informatie (van Opeinde e.o.) 

openbaar beschikbaar te stellen. Een onderdeel hiervan is het archief met beeldmateriaal. 

Verder heeft het ook het beheer over een aantal archieven van andere (deels niet meer 

bestaande) organisaties/ verenigingen.   

Voor het opzetten van een goedwerkende archiefstructuur, wordt driftig rondgekeken bij 

verenigingen die hier al enige ervaring mee hebben. Ook is het de bedoeling, om met de 

historische  verenigingen van onze buurdorpen te bekijken, in hoeverre we elkaar kunnen 

ondersteunen zoals bijvoorbeeld  het delen van bepaalde kennis of beschikbare 

opslagruimte.  

Maar misschien zijn er in onze vereniging ook wel leden, die met kennis van 

computergebruik het bestuur zou kunnen bijstaan met het verder opzetten en beheren van 

het archiefsysteem?  

 

mailto:bestuur@hfdepein.nl
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# Verslag opening Expositie dokter Siebinga. 

Gewoontegetrouw is er altijd een grote opkomst voor onze bijeenkomsten. Na een ‘ 

opwarmer’  door Jan Bylsma, die een aantal anekdotes voordroeg uit het boek ‘ Siebinga, 

meer dan een dokter ‘ , werd de dvd over Siebinga nog eens vertoond.  

Voorzitter Geke van Boekel – Bergsma opende 

vervolgens de in de peuterzaal opgestelde expositie 

met o.a. de beide vitrinekasten welke we dankzij de 

Raboclubkasactie konden verwerven. 

In haar toespraak duidde zij over twee aspecten van 

zijn leven: 

Dokter Siebinga zocht in het verleden: hoe een 

jager/verzamelaar leefde, maar hij had ook al een 

vooruitziende blik in de toekomst.  

Hoe raakt hij aan het ‘stjinsjesykjen’?  

Hij raakte bij een lezing van amateurarcheoloog Popping zo enthousiast, dat hij de 

volgende dag gelijk al met schep en jutezak er op uitging. Hij bestudeerde kaarten en kocht 

boeken over archeologie. Zijn enthousiasme bleek blijvend en zo kreeg Opeinde in dokter 

Siebinga een inwoner van Wereldklasse op het gebied van archeologie. Bekend in 

Engeland, Duitsland en in ons eigen land. 

Wat was zijn betekenis: hij heeft inhoudelijk een grote bijdrage geleverd aan de kennis van 

het Mesolythicum. De tijd van jagers, verzamelaars meer dan 12.000 jaar geleden. Hij 

ontdekte één van de meest belangrijke plekken in Friesland: Het Zwartveen (It Swartfean). 

Samen met professor Van Giffen maakte hij een plan voor opgraving op het Zwartveen. Bij 

deze opgraving werd een nederzetting gevonden van jagers /verzamelaars. Meer dan 

37.000 stenen (artefacten) werden hier gevonden. 

Dokter Siebinga heeft ook mooie vondsten gedaan op de Eibertsgeasten, waar later o.l.v. 

Evert Kramer – archeoloog bij het Fries Museum -  met o.a. Jelle van Bruggen ook een 

opgraving heeft plaatsgevonden. 

Dat was in het kort het verleden waar hij zich mee bezig hield, maar nu zijn idee over de 

toekomst. 

En daar sprak hij in 1967 – meer dan 50 jaar geleden -  al heel belangrijke woorden!!!! 

Hij zei: “Het drinkwater en de lucht worden verontreinigd door synthetische producten. 

Plastics en synthetische wasmiddelen in de grond en in het water betekenen eeuwige 

verontreiniging: ze vergaan niet. Giftige gassen worden op grote afstanden verspreid.” 

Vijftig (50) jaar later zijn de mensen wakker geworden;….dokter Siebinga zag het toen al. 

 Mede dank zij de inbreng van ons lid Jelle van Bruggen, konden we een aardige selectie 

van archeologische vondsten tonen en van ons lid Franke de Boer tevens diverse 

doktersattributen – ook nog uit de tijd van dokter Siebinga  

De vitrinekasten zijn nu geplaatst in de hal/ gang van het dorpshuis, alwaar ze de komende 

periode nog te bewonderen zijn.  

Wij zien u graag weer op onze volgende bijeenkomsten. 

Het Bestuur. 


