Nieuwsbrief nummer 24 (mei 2022)
# Onthulling kademonument De Eendracht (donderdag 2 juni om 19:00 uur)
In de jl.. ledenvergadering van 23 maart, werd bij de
behandeling van het activiteitenplan 2022 aangegeven
dat de onthulling van kademonument De Eendracht
hopelijk in de maand mei zou kunnen gaan
plaatsvinden.
Dit is net niet gelukt.
De onthulling staat nu gepland op
donderdagavond 2 juni 2022 om 19:00 uur.
Naast de genodigden zijn natuurlijk ook belangstellenden welkom om dit gebeuren bij te
wonen. Men wordt dan verzocht om uiterlijk 18:55 uur aanwezig te zijn op
de parkeerplaats bij de dokterspraktijk Iendrachtsingel 2 te Opeinde.
Deze locatie is gekozen uit oogpunt van verkeersveiligheid.
Parkeren op de Iendrachtsingel en op deze parkeerplaats is dan dus niet mogelijk.
Bezoekers die met een auto komen, worden vriendelijk verzocht om elders in het dorp een
parkeermogelijkheid te zoeken.
De onthullingsplechtgheid zal met inbegrip van toespraken naar verwachting maximaal een
half uur in beslag nemen.
Daarna staat het een ieder vrij, om het door Anne Woudwijk ontworpen kunstwerk van
dichtbij te aanschouwen. Als bestuur zijn we in ieder geval heel trots op het resultaat.
# HFDP Ledenvergadering 23 maart 2022
Wegens ziekte was het bestuur niet compleet, maar kon wel een 20-tal leden welkom
heten.
De vergadering kon instemmen met het vaststellen van de notulen van 10 november 2021
en het jaar- en financieel verslag over 2021.
M.b.t. agendapunt Bestuursverkiezing, stemde de vergadering in met het voorstel om de
verkiezing van nieuwe bestuursleden door te schuiven naar de najaarsledenvergadering.
Het bestuur roept op om namen van mogelijk kandidaat-bestuursleden aan het bestuur
door te geven.
Na de pauze werd met een PowerPoint presentatie uitleg gegeven over de status van het
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archiefproject van HFDP.
Zo werd ook de werkwijze geschetst om te komen tot een goed functionerend archief.
Na afloop van de presentatie werd gevraagd of het archief ook (digitaal) voor de leden
toegankelijk kan worden gemaakt. Als antwoord werd gegeven, dat de inspanningen er
eerst op gericht zijn om alles te inventariseren en archiveren maar dat het bestuur uiteraard
ook deze vraag zal bekijken.
Het bestuur komt graag in contact met leden die met hun kennis en (computer)
vaardigheden een bijdrage denken te kunnen leveren bij de inventarisatie en archiveringswerkzaamheden.
Hoe, wat en wanneer dient dan eerst nog verder te worden uitgewerkt. Wordt vervolgd.
# Oproep
Al eerder deden we de oproep voor oude documenten 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.
# ‘Van plaggenhut tot papegaaienbuurt’
Dit is de naam van de tentoonstelling, die loopt 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 heeft met deze tentoonstelling de aandacht op
de 12 dorpen van Smallingerland en hun bewoners gericht en vertelt het verhaal van het
ontstaan en van het unieke karakter dat elk dorp kenmerkt. Dus ook van de Pein.
Voor het geval u nog niet bent geweest.
Voor meer informatie zie de website van museum Drachten www.museumdrachten.nl
# Vitrine-inrichting en boekwerk over Jan Bijlsma
Op 14 mei is in dorpshuis De Wringe een bijeenkomst
met familie Bijlsma nog even stil gestaan bij wat Jan voor
het dorp De Pein en ook als medeoprichter van HF de
Pein heeft betekend.
Aan de familie werd daarbij nog een boekwerk
overhandigd met daarin alle reacties die vele dorpelingen
ter nagedachtenis aan Jan Bijlsma hebben opgetekend.
Ook kon de familie de inrichting van de vitrine bekijken
met hierin alle door Jan geschreven boeken alsmede
diverse hobbyspullen.
# Van het bestuur
Achter elke voordeur zijn wel positieve maar ook minder
mooie berichten te beluisteren.
Daarom langs deze weg daarvoor sterkte / beterschap.
# Secretariaat/ledenadministratie:
Voor reacties, vragen en (E-mail-) adreswijzigingen.
Hegedykje 23.; T.: 0512-371696 ; E.:bestuur@hfdepein.nl ; www.hfdepein.nl
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