Nieuwsbrief nummer 26 (november 2022)
# Najaars ledenvergadering Maandagavond 21 november 2022 om 19:30 uur; inloop 19:10 u.
Voor de leden, bijgaand de uitnodiging / agenda.
Eén van de onderwerpen die hier op de agenda zal staan is het 10 jarig bestaan van HFDP op 17 april
2023. Dit gebeuren willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Het bestuur heeft eventuele jubileumactiviteiten in gedachten, maar hoopt ook vanuit de vergadering
suggesties te mogen horen. Daarbij te denken aan het instellen van een jubileumcommissie.

# Werkgroep Archiefinventarisatie
In september is een werkgroep Archiefinventarisatie - (voorlopig) bestaande uit de leden
Franke de Boer, Willem Tabak en Laurens Reitsma - van start gegaan met het helpen van
het bestuur bij inventariseren van archiefeenheden.
HFDP heeft o.a. van familie Kielstra een groot aantal archiefmappen in beheer gekregen
met een enorme schat aan historische informatie.

Het hebben van zo’n bijzondere archiefeenheid is natuurlijk geweldig interessant.
Echter zolang niet bekend is wat hierin allemaal aan historische informatie te vinden is,
heeft niemand er iets aan.
Daarom is het plan opgevat, om per map / archiefdoos een inhoudsopgave te maken.
De opzet in eerste instantie is, het registreren van ‘gebeurtenissen met datums’ in Opeinde
e.o. en natuurlijk ook het beschrijven van afbeeldingen (foto’s van dorpsgezichten,
gebouwen met adressen, personen, onderwerpen in krantenknipsels etc.).
Met deze geïnventariseerde gegevens kan een kroniek (lijst met in de tijd opvolgende
gebeurtenissen) worden gemaakt met een verwijzing /link naar het nummer van de
betreffend archiefmap, alwaar een geïnteresseerde nadere informatie kan vinden.
De geïnventariseerde afbeeldingen (foto’s), worden gerubriceerd, waarna volgens bekeken
kan worden of deze foto’s zich al of niet in het digitale archief van HFDP bevinden. Zo niet,
dan kan van een ontbrekende afbeelding alsnog een digitaal exemplaar worden gemaakt
en gearchiveerd in betreffende rubriek van het archief. (Een rubriek is bijvoorbeeld: “Foto’s
Opeinde > straatnaam”.
De werkzaamheden kunnen behalve in de archiefruimte (dorpshuis), ook thuis worden
gedaan op momenten wanneer het bijvoorbeeld “archiefweer” is….
Periodiek worden de ervaringen met elkaar gedeeld en de vergaarde inhoudsinformatie
verzameld en door de archiefbeheerder geregistreerd in een Excel-‘moederbestand’.
Het ultieme doel is vervolgens, om i.s.m. de webmaster de informatie op een bepaalde
manier via onze website www.hfdepein.nl voor een ieder open te stellen.
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# Midwinter Fair za 10 december 2022 van 16:00-19:30 uur ; plaats Dorpshuis.
Ook hier hopen wij present te zijn, met hetzelfde doel als bij de Cultuur Karavaan.
# Kademonument “De Eendracht”
Met het monument op de kade zijn ook 2 lig-stenen met tekst aangebracht. Echter voor de
willekeurige passant ontbreekt eigenlijk de historische informatie omtrent de uitbeelding.
Het plan is opgevat, om alsnog een “informatiebord” bij te plaatsen met o.a. een QR-code.
Via het scannen van deze code met je mobiel, kom je op een webpagina met alle
historische informatie omtrent de kade en zuivelfabriek.

# Cultuur Karavaan zaterdag 17 september j.l.
Als HFDP hebben we hier ook aan deelgenomen. Belangstellenden konden hier
(historische) informatie vragen en oude foto’s bekijken. Ook was er een doorlopende
vertoning (op kleine schermen) van de dorpsfilms 1966 en 2019.
We wilden ons hierbij graag laten zien aan o.a. nieuwe inwoners van De Pein en we
mochten ons verheugen op voldoende belangstelling.
# Raboclubsupport 2022
Dit jaar deed HF de Pein ook weer mee aan deze actie, met als bestedingsdoel een laptop
voor archiefwerkzaamheden. Met de op HFDP uitgebrachte stemmen kunnen we een
bedrag van € 291,45 op onze Rabobankrekening tegemoet zien.
Langs deze weg ook HARTELIJK DANK voor jullie stem.

# Oproep
Al eerder deden we de oproep voor oude documenten of afbeeldingen en eventueel oude
telefoongidsen van De Pein.
Hiernaast de ‘telefoongids’ van 19301932 met de nummers onder de tien..
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.
# Secretariaat / ledenadministratie:
Voor reacties, vragen en (E-mail-) adreswijzigingen.
Hegedykje 23, 9218 RD Opeinde; T.: 0512-371696 ; E.:bestuur@hfdepein.nl ; www.hfdepein.nl
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