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# HFDP Ledenvergadering 10 november 2021.  
 
Alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen is besloten om deze toch maar 
door te laten gaan. Hierbij bewust van het feit, dat meerdere leden toch het zekere voor het 
onzekere gaan kiezen om geen risico op een eventuele besmetting te willen gaan lopen. 
Niettemin kon voorzitter Geke van Boekel - Bergsma een tiental leden welkom heten 
waarmee eindelijk na een 3-tal uitgestelde ledenvergaderingen de voorliggende 
agendapunten konden worden behandeld. Vanzelfsprekend werden daarbij ook de leden 
herdacht die ons sinds de laatste ledenvergadering zijn ontvallen. 
Naast het vaststellen van de jaarverslagen en de financiele overzichten over 2019 en 2020 
werd ook de nieuwe kascommissie benoemd. Hierbij wordt Ypie Heida hartelijk bedankt 
voor haar inzet en schuift Meile Tamminga naast Sjoerd de Boer aan in de kascommissie. 
Ook kon eindelijk de bestuursverkiezing worden afgehandeld waarbij volgens het rooster 
van aftreden werden herkozen: Sjouke vd Heide (secr), Geke van Boekel-Bergsma (vz) en 
Wietze Kooistra (alg lid). 
Verder werden ook de Begroting en Activiteitenplan 2022 besproken en vastgesteld. 
Na de pauze  werd de nieuwe landschapsfilm ‘Het verhaal van Smallingerland’ vertoond. 
Deze nieuwe film was een primeur welke HFDP kon lenen van Smelne’s Erfskip en aan 
haar leden kon tonen. Na de vertoning gaf ons lid Laurens Reitsma op verzoek van het 
bestuur een nadere inkleuring van de ontstaansgeschiedenis van het Peinder landschap. 
Een zeer gewaardeerde bijdrage welke werd onderstreept door een waarderend 
dankwoord van de voorzitter en een bos bloemen. 
 
# Presentatie voor Ouderensoos 
 Op 1 november mocht HFDP een presentatie verzorgen voor de Ouderensoos in dorpshuis 
De Wringe. Hier werd met kadastrale tekeningen en oud fotomateriaal een beeld geschets 
over hoe het een en ander zich de afgelopen 160 jaar in De Pein heeft ontwikkeld. 

 
 O.a. werd een kadastrale 
veldwerkschets getoond waar 
de voormalige kerk tot 1910 
op het kerhof heeft gestaan. 
 
 

 
 
 
 
En een Hulpkaart uit 1839 van de afgebroken boerderij welke 
heeft gestaan achter het oude huis aan de Binnendyks 2.  
 
 



Zo ook de ‘geboorte’ van het Peider kanaal 
als weergegeven in bijgaande afbeelding. 
Verder werd nog een deel van de oude 
dorpsfilm uit 1966 vertoond alsmede een 
fotoserie van de bouw, verbouw en recente 
veranderingen van en bij het dorpshuis.  
 
 
 
# Oproep 

 
 

In eerder dorpskranten deden we de oproep voor oude dokumenten of afbeeldingen van De 
Pein. Wegens succes herhalen we deze oproep nogmaals.  
Dus heeft u, of kent u iemand die deze zou (kunnen) hebben, die we voor 
archiefdoeleinden zouden mogen hebben (of een kopie mogen maken), dan houden wij ons 
hiervoor aanbevolen.  
Blij verrast waren met het aanbod van Museum Hert fan Fryslan. Hier had men een foto 
aangetroffen van het Opeinder Kanaal waarbij op de westoever nog de grote leembulten te 
zien zijn. Deze foto moet vermoedelijk ergens omstreeks 1920 zijn gemaakt.  
 
# ‘Van plaggenhut tot papegaaienbuurt’ 
Dit is de naam van de tentoonstelling, die zal lopen van 14 april tot en met 26 juni 2022 en 
wordt georganiseerd in het kader Stroomopwaarts door culturele instellingen in de 
Zuidoosthoek van Fryslân. Museum Dr8888 richt voor deze tentoonstelling de aandacht op 
de 12 dorpen van Smallingerland en hun bewoners en vertelt het verhaal van het ontstaan 
en van het unieke karakter dat elk dorp kenmerkt. 
 
Als voorbereiding is ook HFDP benaderd met de vraag of onze vereniging en de bewoners 
van De Pein bereid zijn mee te werken aan deze expositie. 
Als HFDP hebben we onze medewerking toegezegd. Langs deze weg vragen we ook aan 
U, of U wellicht objecten heeft die gebruikt kunnen worden op de tentoonstelling.  
Te denken aan afbeeldingen (bijv schilderij van een dorpsgezicht van Jan Planting, Nakke 
Nieuwenhuis, of oude ansichtkaarten e.a.) of objecten / gebruiksvoorwerpen etc die wat 
vertellen over (bewoners) van het dorp. Naast de dorpsgeschiedenis wordt ook een deel 
gewijd aan de opkomst en bloei van verenigingen begin 20 ste eeuw, de periode dat 
bewoners van De Pein zeer actief werden op dit gebied.Alvast bedankt voor uw reactie. 
 
# Van het bestuur 
Achter elke voordeur zijn wel positieve maar ook minder mooie berichten te beluisteren. 
Daarom langs deze weg daarvoor sterkte / beterschap en toch ook 
 

FIJNE KERSTDAGEN EN EEN GEZOND 2022 TOEGEWENST. 
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