Nieuwsbrief nummer 11 - februari 2018
Met deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren omtrent de volgende
onderwerpen:
# Contributie 2018 (Zie hieronder verzoek tot betaling, m.v.v. uw lidnummer),
# Lezing SMAMF vrijdagavond 9 maart,
# Ledenvergaderingen vrijdagavond 13 april en maandagavond 12 november,
# Viering Lustrum (5 jarig bestaan) HFDP zaterdagmiddag 6 oktober 2018,
# Andere noemenswaardige onderwerpen.

# Contributie 2018.
Op de Najaars ledenvergadering van 6 november 2017 zijn o.a. het Activiteitenplan
2018 en de begroting voor 2018 behandeld. De begroting toont een negatief resultaat
van €600,-.
Uit de ledenvergadering kwam het voorstel om het negatieve resultaat te beperken tot
€ 300 door de contributie met €0,25 per maand te verhogen naar €1,25 per maand. Bij
overgrote meerderheid van stemmen werd de contributieverhoging met ingang van 11-2018 aangenomen. Overigens: In de bijna vijf jaren van ons bestaan is dit de eerste
keer dat de contributie wordt verhoogd.
Hierbij aan U het verzoek, om de contributie voor 2018 ad 15,- euro, vóór 1-3-2018
te voldoen op IBAN rekeningnummer NL46 RABO 0108 4700 59 t.n.v. HF de Pein,
met vermelding van uw lidnummer (zie op etiket boven aan deze brief)

# Lezing SMAMF (Stichting Missing Airman Memorial Foundation)
Vrijdag 9 maart 2018 om 20.00 uur komen namens stichting
SMAMF de heren Douwe Drijver, Alexander Tuinhout en
Hans Groeneweg in Dorpshuis De Wringe een lezing
verzorgen.
De Stichting verricht al tientallen jaren historisch onderzoek
naar de luchtoorlog boven Friesland. Recent zijn zij betrokken
geweest bij de berging van de Lancaster R5682.
Het vliegtuig werd in de nacht van 4 op 5 september 1942
geraakt door Duits luchtafweergeschut en neergehaald door een Duitse nachtjager, de
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Messerschmitt BF110, die opgestegen was van Fliegerhorst Leeuwarden. Het vliegtuig
stortte neer in het natuurgebied 'De Alde Faenen' bij Earnewâld.

Ons lid Max Veenstra (ook actief bij deze stichting) was ook het een en ander aan de
weet gekomen, o.a. dat het neergeschoten vliegtuig voor de crash haar bommen heeft
laten vallen nabij Garyp.
Uit dank voor de bijdrage van Max boden zij als tegenprestatie aan om naar Opeinde
te komen om voor onze leden en andere belangstellenden een lezing te houden over
hun boeiende werkzaamheden en bijzondere vondsten.
Voor de pauze vertellen de heren over de Fliegerhorst en na de pauze m.n. over boven
genoemd vliegtuig. Uiteraard hebben zij ook informatie over de vliegtuigen die bij
Opeinde zijn neergestort.
Eerdere lezingen van de stichting trokken volle zalen; we verwachten derhalve dat
voor deze lezing de nodige belangstelling (ook van buiten Opeinde !) zal bestaan.

Daarom stellen we de leden van HFDP als eersten in de gelegenheid om
toegangskaarten aan te vragen (want vol = vol).
Leden (en hun partners) kunnen vóór maandag 19 februari 2018 hun toegangskaart
bestellen tegen ledenprijs (€ 3,50 per persoon, inclusief 2x koffie/thee).
Vanaf maandag 19 februari zijn de dan nog resterende toegangskaarten ook voor
niet-leden (€ 6,00 per persoon, incl 2x koffie/thee) te bestellen.

Kaarten (leden en niet-leden) te bestellen bij:
secretaris Sjouke van der Heide, Hegedykje 23,
via e-mail bestuur@hfdepein.nl of (na 18.00 uur) op telnr 0512-371696.
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# Voorjaars-Ledenvergadering vrijdagavond 13 april 2018.
De voorjaarledenvergadering staat gepland op vrijdagavond 13 april 2018.
Op de agenda staan o.a het jaar- en financieel verslag over 2017, verslag
kaskommissie en bestuursverkiezing.
Na het zakelijk gedeelte van de vergadering, komt de heer
Paulo Martina (directeur Museum Drachten) vertellen
over (het werk van kunstenaar) Jan Planting.
Uitnodiging en agenda volgen eind maart.

Om ook alvast te noteren:

# de Najaars-Ledenvergadering is op maandagavond 12 november 2018
om 20.00 u in De Wringe.
# Viering Lustrum HFDP, zaterdagmiddag 6 oktober 2018.
De HFDP bestaat dit jaar 5 jaar. Aan dat lustrum we willen
we een beetje extra aandacht geven. In de begroting voor
2018 is daar, dankzij de geringe contributieaanpassing, een bedragje voor
gereserveerd. De ledenvergadering was het daarmee eens. Hoewel de oprichting vijf
jaar geleden in de maand april was, heeft het bestuur gemeend, dat in kader van
spreiding van activiteiten de viering best ook in het najaar zou mogen plaatsvinden.
Het programma van deze middag moet nog nader worden ingevuld; we kunnen wel
alvast verklappen dat we o.a. een zeer bekende ‘conferencier’ hebben kunnen
contracteren. Noteert u alvast deze datum!!!!

# Andere noemenswaardige onderwerpen.
Huisvesting
Eind vorig jaar zijn we uitgevlogen van ons ‘einenêst aan de Kommisjewei 161, waar
al onze plannetjes werden uitgebroed. HFDP bedankt ‘huisbaas’ Jentje Steegstra voor
zijn gastvrijheid. Nu bewonen we een schoollokaal in de voormalige Bernebrêge aan
de Tuskenwegen, maar ook dat is een tijdelijke oplossing. We zijn in gesprek met het
dorpshuisbestuur, maar zicht op een mogelijke huisvesting in de Wringe is er nog niet.
Dorpsarchief en uitstalling archeologie.
Dorpsbelang bracht vorig jaar het idee om alle verenigingen de gelegenheid te bieden
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hun verenigingsarchief onder te brengen op een vaste plek in het dorpshuis.
Dorpsbelang, bestuur Dorpshuis De Wringe en HFDP zijn daarover in bespreking, we
kunnen nog geen concrete zaken melden.
Datzelfde geldt voor ons plan om in het dorpshuis een (permanente) uitstalling van
de archeologie-vondsten van dokter Siebinga in te richten.
Over het Kademonument lopen nog contacten met de gemeente over vergunning en
subsidie.
Fries Landbouwmuseum
Dat een aantal van onze leden ‘meedenken / meewerken’ aan de inrichting van het
nieuwe Fries Landbouwmuseum te Goutum, hebben we u al eerder kunnen melden.
Dat museum opent waaarschijnlijk in mei zijn nieuwe deuren.
Funerair onderzoek begraafplaatsen.
Op verzoek van de gemeente werkt HFDP mee aan het beschrijven van de grafstenen
op de begraafplaatsen van Opeinde en Nijega. We doen dit samen met de Historische
Kring De Tike. Komend voorjaar ronden we die inventarisatie af.
In een volgende nieuwsbrief hopen we te kunnen schrijven over bijzondere stenen of
grafmonumenten-met-een-verhaal.
Nieuwsblad HF De Pein ?
Het bestuur tast de mogelijkheden af voor het (periodiek) uitbrengen van een
Nieuwsblad, met als eerste verschijning in kader Lustrum 2018

Website
Onze medeoprichter en webmaster Wessel is na zijn studie verhuisd naar Den Haag.
Hierdoor heeft hij zijn aandachtsgebied moeten ‘verleggen’ en heeft daardoor minder
tijd om zijn hobby ‘HFDePein’ uit te oefenen.
Op afstand volgt hij het wel en wee van onze vereniging en hij is ook de bouwer en
kennisdrager van onze website. Het is (nog steeds) de bedoeling, om binnen (en of
nabij) het bestuur iemand te vinden, die de actuele werkzaamheden van Wessel kan
overnemen.
We hopen dat we hier spoedig in zullen slagen om zo onze website aantrekkelijk te
houden.
Mooi, gevarieerd en interessant;kijk daarom geregeld rond op www.hfdepein.nl
Heel handig is de mogelijkheid om automatisch een seintje te ontvangen zodra nieuws
op de site is gezet. Vul op de site onder kopje 'Nieuws per e-mail' het e-mail adres in
en het komt “in de bus”.

Secretaraat HFDP: Hegedykje 23, 9218 RD Opeinde
T: 0512-371696; E-mail: bestuur@hfdepein.nl

Pagina 4 van 4

