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                                                                      Nieuwsbrief nummer 16 (februari 2020) 

  Geacht lid, 

Onze vorige nieuwsbrief was van september 2019; hoog tijd om u als lid langs deze weg 

weer even te informeren over diverse onderwerpen. 

  In deze Nieuwsbrief even kort een terugblik op de volgende onderwerpen: 

  -  Excursie naar Observeum te Burgum 

  -  Rabo ClubSupport actie    

  -  Vertoning “Dorpsfilm De Pein 2019”   

  -  Najaars-Ledenvergadering 18 november 2019.  

  - “Is er ook een legende van De Pein bekend?” 

  -  en verder het laatste nieuws m.b.t. Foto- en archiefproject  

     en de ‘Historische Clubs DP DT OU DK’ 

 Tevens treft u bijgaand ook de nota voor contributie 2020. 

 Medio maart ontvangt u de uitnodiging en stukken m.b.t. de Ledenvergadering (23 maart). 

# Excursie Observeum te Burgum zaterdag 21 september. 

Aan deze excursie (in de plaats van een Landschapsexcursie) deden 
een 13 tal leden mee, die een erg leuke en leerzame “privé -
rondleiding” mochten beleven.  
Naast allerlei informatie over het (over) leven in het verre verleden in 
onze omgeving, werd ook het heelal met zijn hemellichamen “uit de 
doeken” gedaan.  
Tevens kregen de deelnemers een inkijk hoe het vervaardigen en het 
gebruiken van de verschillende soorten “sterrekijkers” in zijn werk 
ging (en gaat). 
 

# Rabo ClubSupport actie. 

Langs deze weg willen we iedereen die op ons heeft gestemd, hartelijk bedanken. 

De opbrengst was 594 euro, waarmee de aanschaf van archiefopslagmaterialen o.a. zuurvrije 

dozen en -verpakkingsmaterialen (voor het duurzaam archiveren van documenten en zomogelijk 

een opslagmedium voor digitale archieven) gerealiseerd kan worden. 

Nogmaals onze hartelijke dank.!! 

 

# Vertoning nieuwe “Dorpsfilm De Pein 2019”  

Zo’n 250 belangstellenden hebben de nieuwe Dorpsfilm “De Pein 2019” inmiddels bekeken. Uit 

reacties maken we op, dat deze is goed ontvangen. Voor de HFDP-filmmiddag met ook de film over 

de bevrijding van Drachten in april 19944, hadden  zo’n 40 belangstellenden zich aangemeld.  

De dorpsfilm “De Pein 2019” komt voorlopig niet openbaar beschikbaar i.v.m. auteursrechten en om 

dit te bewaken, wordt de film dus ook niet ’uitgeleend’. 

‘Organisaties’  kunnen zich bij bestuur@hfdepein.nl laten informeren naar de mogelijkheden om de 

nieuwe Dorpsfilm “De Pein 2019” te laten vertonen op hun bijeenkomsten. 

Dan komt iemand van HFDP de film vertonen tegen een kleine vergoeding (€1,00 per ‘bezoeker’). 

Dit kunnen we dan weer besteden voor het realiseren van onze doelen. 
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# “Is er ook een legende van De Pein bekend?” 
Bij een van de filmvertoningen werd ons deze vraag gesteld.  Volgens Wikipedia is een legende (of 

volksverhaal) een mondeling of schriftelijk vertelde doorgave van geschiedkundige, 

maatschappelijke of religieuze verhalen over gebeurtenissen, situaties of personen, waarvan veelal 

niet kan worden nagegaan of het historisch gezien klopt. 

Wij moeten er tot op heden het antwoord op schuldig blijven en daarom stellen we de vraag langs 

deze weg aan u. 

 #  Najaars-Ledenvergadering 18 november 2019. 
Op deze weer goed bezochte ledenvergadering werd met algemene stemmen herkozen:  
Peter Terpstra ; en in de openstaande vacature  Wietze Kooistra.” Als lid woonachtig in 
Gorredijk, maar geboren op de Hegewei 15 voelt hij zich nog altijd betrokken bij de 
“Peinder” geschiedenis. De voorzitter bedankt beiden voor hun (her)verkiezing en is blij dat 
het bestuur weer ‘op sterkte’ is. Verder werden Jan Bijlsma en Laurens Reitsma met een 
bloemetje nog even in “het zonnetje” gezet. Jan Bijlsma wordt nog hartelijk bedankt voor 
zijn inzet als ad interim bestuurslid in de openstaande vacature van de afgelopen periode. 
Laurens Reitsma word bedankt voor zijn niet geringe inzet bij de totstandkoming van de 
nieuwe dorpsfilm “De Pein 2019”.  
Een dankbaar applaus van de vergadering valt ook hen beiden ten deel. 
Verder werden het activiteitenplan 2020, de begroting 2020 en beleidsplan 2020-2024 door 

de vergadering vastgesteld.  

Na het zakelijke gedeelte vertelde mevrouw Sjoerdje Jansma – Reitsma (90 jaar) over haar 

herinneringen o.a. aan haar vader die “Tichtset-fisker”in De Pein was. 

# Data ledenvergaderingen 2020 

Maandag 23 maart en maandag 2 november in dorpshuis De Wringe (20.00 uur) 

 

# Project P.v.A. opzet archiefstructuur HF de Pein 

Op woensdag 29 januari is de  ‘werkgroep Archiefstructuur’ gestart met Geke, Peter, 

Wietze en Sjouke. De opzet is om (zomogelijk) wekelijks op woensdagochtend (van 09.30-

11.30uur) in het dorpshuis aan het project te werken.  

De verwachting is, dat de samenstelling van de werkgroep kan gaan varieëren naarmate 

het project vordert. Hierbij wordt gedacht aan het aanschuiven van leden die bij het 

project (of een deelproject) behulpzaam willen zijn. 

Deze eerste bijeenkomst is benut, voor het opfrissen en delen van de huidige stand van 

zaken van het archief en de in de afgelopen jaren gedane ‘vingeroefeningen’.  

Deze ‘vingeroefeningen’ betreft een concept opzet van een INDEX ‘bezittingen en beheer 

HFDP’ (en ook  een opzet richting te kiezen locatiecodering (plek in het archief). 

# Historische Clubs DP DT OU DK 

Onder deze ‘benaming’ hebben inmiddels al een 3-tal bijeenkomsten plaatsgevonden 

tussen de ‘historische clubs’ van Dachtstercompagnie, De Tike, Oudega en De Pein.  

Afgesproken is om dit periodiek te blijven doen om o.a. van elkaar te leren, de activiteiten 

op elkaar af te stemmen en waar mogelijk elkaar daar ook bij behulpzaam te kunnen zijn. 

# Project Kadaster Archiefviewer 

Er is voor een jaar een abonnement afgesloten op de Archiefviewer van het Kadaster. 

Onze ‘speurder’ Sjoerd de Boer had hier in de Ledenvergadering om verzocht. Met deze 

viewer kan er nog meer historische informatie over De Pein en haar vroegere bewoners 

worden geraadpleegd. Dit is dan natuurlijk ook beschikbaar voor andere ‘speurders’.   


