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                                                     Nieuwsbrief nummer 27 (december 2022) 
 
 

# De Najaarsledenvergadering benoemd Peter Terpstra tot erelid. 
 

De Histoaryske Feriening De Pein hat fanôf  de 21ste fan de slachtmoanne in 
                                             ERELID 
Op de najaarsledenvergadering namen twee leden van het bestuur van onze vereniging 
afscheid: 
Peter Terpstra, bestuurslid vanaf 2013  en Evert Meijer, bestuurslid vanaf 2016.   
Peter is initiator en medeoprichter van onze vereniging en vanaf de start bestuurslid. 
 
Een zeer actief bestuurslid, want mede dankzij hem heeft HFDP : 

 

• een dorpsfilm 1966 mét daarbij de namen van (nagenoeg)  

        alle gefilmden; 

• een dorpsfilm 2019 over Opeinde aangeboden door het  

        S.S. Reindersmafonds; 

• een kade in plaats van een grastalud aan de  

        Iendrachtsingel; 

• een monument op de kade, die herinnert aan de  

        scheepvaart en de voormalige zuivelfabriek. 

 

Op voorstel van het bestuur heeft de ledenvergadering 
ingestemd met het benoemen van Peter tot erelid. 
 
 
 
(foto Jaap de Vries; Overhandiging cadeau door vz. Geke  van Boekel – Bergsma 
aan het ERE-lid. Peter Terpstra) 

 
 
Evert Meijer was vanaf 2016 penningmeester van onze vereniging. 
Van een bijna noodlijdende vereniging zijn we nu dankzij 
zijn uitstekend penningmeesterschap financieel gezond 
en zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. 
 
Omdat Evert vanwege gezondheidsproblemen niet op de 
najaarsvergadering aanwezig kon zijn, willen wij hem ook 
via onze nieuwsbrief dankzeggen voor prettige 
samenwerking en het uitstekende beheer van de 
financiën. 
Tige, tige tank! 
 
                 (foto Laurens Reitsma; Overhandiging cadeaubon door vz. Geke  van Boekel – Bergsma aan Evert Meijer.) 
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 Werkgroep Archiefinventarisatie  
Aan de oproep om mee te willen helpen bij de inventarisatie van de van Familie Kielstra 
ontvangen archiefmappen is al enige respons gekomen. 
We hopen op de eerstvolgende Ledenvergadering (woensdag 19 april 2023) het een en 
ander aan u te mogen presenteren. 
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 Excelbestand.  
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. 

# Midwinter Fair za 10 december 2022  
Op deze dorpsactiviteit was ook HFDP vertegenwoordigd en mocht 
zich verheugen op de nodige belangstelling.  
Over en weer werden aan de hand van oude foto’s herinneringen 
opgehaald en gegevens uitgewisseld.  

Ook deed menigeen een poging om het aantal eikels in een glazen 
pot te raden.  
Dit waren er 606, en met 601 werd een bewoonster van de R. de 
Vriessingel de winnares van de boekenbon van € 25,= 

# Oproep 

Al eerder deden we de oproep voor oude documenten of afbeeldingen. 
Ook verhalen over de Pein en eventueel oude telefoongidsen van De Pein kunnen ons 
verder op weg helpen met het project “Vroegere bewoning Opeinde”. 
Wegens succes blijven we deze oproep herhalen.  
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.  

# Kruispunten in de geschiedenis….(artikel van fam Klok-Lamfers).  
Soms ontstaan er “toevallige” ontmoetingen en ontdekkingen. Dit ‘overkwam’ onze leden 
Tjabel en Jelly Klok-Lamfers, toen dezen op verzoek van Jan Bijlsma het hoofdstuk “De 
Dominee en de dokter” voor zijn boek “Twee minuten stilte” wilden doorlezen en redigeren. 
Toen ons dit onlangs ter ore kwam, heeft de familie Klok dit op ons verzoek “op papier 
gezet” en met ons gedeeld. Wij vinden dit verhaal zo bijzonder, dat we dit als bijlage (4 
pagina’s) met onze leden en relaties willen delen (zie bijlage). 

# Het bestuur wenst u allen: 

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2023 

# Secretariaat / ledenadministratie:  
Voor reacties, vragen en (E-mail-) adreswijzigingen. 
Hegedykje 23, 9218 RD Opeinde; T.: 0512-371696 ; E.:bestuur@hfdepein.nl ; www.hfdepein.nl 

http://www.hfdepein.nl/
http://www.hfdepein.nl/

