
Secretaraat HFDP: Hegedykje 23, 9218 RD Opeinde                             Pagina 1 van 2 

 T: 0512-371696; E-mail: bestuur@hfdepein.nl 

 

                                                                  

    

                                                                               Nieuwsbrief nummer 19 (sept 2020) 

Geacht lid 

Allereerst wensen we iedereen die te kampen heeft met gezondheidsproblemen veel 

sterkte en hopelijk een voorspoedig herstel. 

De coronamaatregelen zijn nog steeds onderwerp van aandacht om uit te vinden welke 

activiteiten er nog veilig plaats kunnen vinden. Op de a.s. Ledenvergadering zullen we het 

Activiteitenplan 2020 nader met u bespreken. In werkgroepverband zijn er mogelijkheden 

om bepaalde activiteiten te ondernemen. Ook de bestuursvergaderingen zijn weer hervat 

en daaruit kunnen we de volgende informatie met u delen. 

  

# Data ledenvergaderingen 2020 

Het bestuur heeft besloten, om de voorjaarsledenvergadering niet te gaan ‘inhalen’, maar 

de onderwerpen te plaatsen op de agenda van de najaarsledenvergadering. 

Deze najaarsledenvergadering is op maandag 9 november in dorpshuis De Wringe. 

Aanvang 20.00 uur. De uitnodiging en stukken ontvangt u in de tweede helft van oktober. 

 

Van bestuur dorpshuis de Wringe hebben we informatie gekregen, dat zij corona-veilige 

zitplaatsen voor ons kunnen realiseren.  

Doorgaans mogen we een 30- tot 40-tal leden op onze bijeenkomsten verwelkomen. 

Nu met de coronamaatregelen is het echter wel vereist, dat van te voren bekend is op 

hoeveel bezoekers we dienen te rekenen. Daarom zal bij de uitnodiging aan u worden 

gevraagd om u vooraf aan te melden; dit kan per mail of telefoon.   

# Rabo ClubSupport. 

Rabo ClubSupport is dit jaar groter dan ooit en ook als HFDP doen we dit jaar weer mee. 

Als bestedingsdoel hebben we: 

 de aanschaf van middelen voor verder inrichten van de dorpsarchieven. 

 

Leden van de RABO-BANK kunnen in de periode 5 tot 25 oktober stemmen op de clubs 

die zij een warm hart toedragen. Elke stem is geld waard.   

Hopelijk draagt u HFDP ook een warm hart toe? Bij voorbaat onze hartelijk dank. 

 

P.S. Ook ons “clubhuis’ Dorpshuis De Wringe doet aan deze actie mee om o.a. 

verduisteringsgordijnen voor de Peuterzaal te kunnen aanschaffen.  

Vertel het verder…. 
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# Project P.v.A. opzet archiefstructuur HF de Pein 

De opgeschorte bijeenkomsten van de ‘werkgroep Archiefstructuur’ zijn weer hervat: 

wekelijks op de woensdagochtend (van 09.30-11.30uur) in het dorpshuis. De verwachting 

is, dat de samenstelling van de werkgroep kan gaan varieëren naarmate het project 

vordert.  Hierbij wordt gedacht aan het aanschuiven van geinteresseerden die bij het 

project (of later bij de eigenlijke archiefinrichting) behulpzaam willen zijn. 

 

# Project vroegere bewoning Opeinde 

Onder deze projectnaam zijn enkele leden 

bezig, om gegevens van vroegere bewoning 

in Opeinde te verzamelen. Hierbij wordt 

getracht adresgegevens en 

bewonersnamen via stamboomgegevens en 

oude documenten deze te linken aan de 

huidige postcode-adressen. 

 In dit kader zijn we ook nog op zoek naar 

mogelijke foto’s van woningen en bedrijven 

uit vroegere jaren in Opeinde.                                                                                                                  
                                                                                                              (foto: Nijtap 3 gemaakt in 1912 met Fam. v.d. Woude) 

 

# Kade monument 

Over dit al langer lopende project hebben we eerder gemeld, dat het ‘vergunningen- en 

financierings  traject’ gereed is en dat er aan de vervaardiging van het kunstwerk wordt 

gewerkt.  

Het gedeelte als op de ontwerpschets hiernaast, is 

gereed en er wordt nu gewerkt aan het deel dat aan 

de achterzijde wordt afgebeeld.  

Met dit gegeven en de winterperiode voor de deur, zal 

de plaatsing en onthulling ergens in het voorjaar van 

2021 plaats gaan vinden. Wordt vervolgt.  

 

# Expositie “75 jaar bevrijding” 

Als opvolging van de ‘Siebinga-expositie’ was gekozen voor het actuele onderwerp “75 jaar 

bevrijding”, met de bedoeling, dat deze tot omstreeks medio mei 2020 te bewonderen zou zijn in 

de vitrinekasten in het dorpshuis. Op moment van schrijven is nog niet bekend of dit alsnog in 2021 

plaats zal gaan vinden. 

# Boek ‘Twee minuten stilte’in Opeinde 

Er is nog steeds vraag naar dit uitverkochte boek.  
Mogelijk zijn er mensen, die hun boek na gelezen te hebben wel willen 

afstaan? 

Dan heeft HFDP belangstelling voor overname voor opnemen in de 

uitleen bibliotheek van HFDP. 


