Nieuwsbrief nummer 18 (18 juni 2020)
Geacht lid
Allereerst spreken we de hoop uit, dat u allen de afgelopen periode goed bent
doorgekomen. U zult begrijpen, dat ook voor HFDP de coronamaatregelen de nodige
gevolgen hebben (gehad), zoals het uitstellen van vergaderingen en werkgroepbijeenkomsten.
Nu per 1 juni de maatregelen zijn verruimd, hebben we ons nader beraden op welke wijze
we onze verenigingsactiviteiten weer kunnen hervatten.
# Data ledenvergaderingen 2020
De voorjaarsledenvergadering van maart 23 maart is uitgesteld. Gelukkig heeft dit ‘uitstel’
geen indringende gevolgen voor HFDP, aangezien de agenda uit (overwegend) zakelijke
onderwerpen bestaat zoals het vaststellen van de notulen ledenvergadering 18-11-2019,
vaststellen Jaarverslag 2019; Verslag kaskommissie; Overzicht van baten en lasten en van
bezittingen en schulden over het verenigingsjaar 2019 (Begroting is al in november 2019
vastgesteld); Benoeming kaskommissie en bestuursverkiezing.
Het bestuur heeft besloten, om de voorjaarsledenvergadering niet te gaan ‘inhalen’, maar
de onderwerpen te plaatsen op de agenda van de najaarsledenvergadering.
Deze najaarsledenvergadering was aangekondigd op maandag 2 november, maar is
i.v.m. zaalcapaciteit verschoven naar maandag 9 november in dorpshuis De Wringe.
Aanavang 20.00 uur. Graag noteren in uw agenda!
# Project P.v.A. opzet archiefstructuur HF de Pein
De op woensdag 29 januari gestarte ‘werkgroep Archiefstructuur’ had gepland om wekelijks
bijeen te komen om op de woensdagochtend (van 09.30-11.30uur) in het dorpshuis aan het
project te werken. Deze activiteiten moest vanwege de coronamaatregelen ook worden
uitgesteld. Er wordt nu nader bekeken in welke vorm – ook met de vakantieperiode voor de
boeg – hier weer verder aan gewerkt kan gaan worden. De verwachting is, dat de
samenstelling van de werkgroep kan gaan varieëren naarmate het project vordert.
Hierbij wordt gedacht aan het aanschuiven van geinteresseerden die bij het project
(of later bij de eigenlijke archiefinrichting) behulpzaam willen zijn.
# Historische Clubs DP DT OU DK
Onder deze ‘benaming’ hebben inmiddels al een 3-tal bijeenkomsten plaatsgevonden
tussen de ‘historische clubs’ van Dachtstercompagnie, De Tike, Oudega en De Pein.
Afgesproken is om dit periodiek te blijven doen om o.a. van elkaar te leren, de activiteiten
op elkaar af te stemmen en waar mogelijk elkaar daar ook bij behulpzaam te kunnen zijn.
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# Project Kadaster Archiefviewer
Er was voor een jaar een abonnement afgesloten op de Archiefviewer van het Kadaster.
Omdat de gebruikerscursus vanwege de coronmaatregelen geen doorgang heeft kunnen
vinden, is het abonnement (tot nadere datum) geannuleerd. We kunnen in betere tijden dit
abonnement wel weer laten ingaan, maar dat betekent dat we dit middel even nog niet
kunnen gebruiken bij onze onderzoeken naar historische informatie.
Met deze viewer kan er nog meer historische informatie over bewoning in De Pein en
omgeving worden geraadpleegd. In werkgroepverband zal nog bekeken worden welke
informatie er mogelijk opgehaald en gearchiveerd kan worden voor later gebruik door
andere ‘HFDP-speurders’.
# Kade monument
Over dit al langer lopende project hebben we eerder gemeldt, dat het ‘vergunningen- en
financierings traject’ gereed is en dat er nu aan de vervaardiging van het kunstwerk wordt
gewerkt. Over het moment van plaatsing en onthulling hopen we u een volgende keer te
kunnen informeren.
# Viering en expositie “75 jaar bevrijding”
Ook jammer is, dat de viering van het 75 ste bevrijdingsjaar geen doorgang heeft kunnen
vnden. Als opvolging van de ‘Siebinga-expositie’ was gekozen voor het actuele onderwerp
“75 jaar bevrijding”, met de bedoeling, dat deze tot omstreeks medio mei 2020 te
bewonderen zou zijn in de vitrinekasten in het dorpshuis. Nu maar hopen, dat we dit
volgend jaar alsnog ‘ouderwets’ mogen vieren.
# Vitrinekasten
Nu het onderwerp 75 jaar bevrijding is uitgesteld, kwam de vraag: ”wat kan er voor in de
plaats?” Door de coronamaatregelen en de a.s. vakantieperiode is er tot september relatief
weinig ‘publiek’ in het dorpshuis. Het bestuur denkt nog na over wat er getoond zou kunnen
worden uit onze muzeale collectie. Maar misschien zijn er ook leden die wellicht ook
interessant “histoarisch spul” hebben om een poos(je) in de kasten tentoon te stellen.
We horen dat dan graag.
# Boek ‘Twee minuten stilte’ in Opeinde
Jan Bijlsma, mede-oprichter en oud-bestuurslid van
HF de Pein, heeft een boek geschreven over de
geschiedenis van Opeinde in de Tweede
Wereldoorlog met als titel:
Twee minuten stilte in Opeinde.
"dat wij net ferjitte".
Hierin vertelt Jan o.a. het dramatische verhaal van de
Overwinning.
Een heel bijzonder historisch boek waaraan ook
verschillende leden van HFDP hebben meegewerkt.
Helaas kunnen aanvragen voor het boek niet meer
worden gehonoreerd; de gehele oplage was binnen
enkele dagen helemaal uitverkocht.
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# Plan zonnepark Legauke.
Kronos Solar, een Duits
energiebedrijf, wil in de
Legauke een zonneveld
realiseren van 12,2 ha
(zie kaartje hiernaast).

Om je te kunnen realiseren hoe
groot dit veld wordt: qua
oppervlakte zo groot als 24
voetbalvelden.
Als je op het hoofdveld van
ONT staat, dan realiseer je je
pas welke omvang dit plan
heeft.
Vooropgesteld: het bestuur van HFDP is voorstander van omschakeling van fossiele
brandstof naar energie afkomstig van wind, zon- / aardwarmte en waterstof.
Maar: het plan van Kronos in de Legauke stuit op grote bezwaren vinden wij.
• Cultuur-historisch: het zonneveld is gepland achter en naast de boerderij de
Overwinning, waar zich in de Tweede Wereldoorlog een drama heeft voltrokken.
• Archeologisch: op het gedeelte naast de Overwinning heeft dokter Siebinga al
vóór 1948 bijzondere archeologische vondsten gedaan die in het bezit zijn van
het Fries Museum.
De gemeente Smallingerland heeft het in 2013 het door de raad vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied deze plek zelf aangemerkt als dubbelbestemming archeologisch/cultuur waardevol gebied (zie kaartje op pag 4).
Het college van Smallingerland heeft zonder dat HFDP erin gekend werd Kronas
Solar toestemming gegeven het plan verder te ontwikkelen. Dit is onbegrijpelijk.
Er zijn vele mogelijkheden om zonnepanelen op ongebruikte industrieterreinen,
rotondes bij rijkswegen, daken op industrieterreinen te vullen met zonnepanelen.
• Ons landschap is toch te kostbaar?
Twee leden van HFDP hebben zitting in het 'Werkatelier' : Jelle van Bruggen en Geke
van Boekel-Bergsma.
Onze inbreng in het atelier: geen zonnepanelen op het eerste gedeelte van het terrein
naast de platgebrande Overwinning en de nieuwe Oerwinning, zodat deze plek zichtbaar
blijft vanaf de weg.
Én met argumenten omkleed - voordat de gemeenteraad toestemming zou kunnen geven
- een archeologisch onderzoek (boringen) ter plaatse.
Wordt dit voor de HFDP een overwinning? Wordt vervolgd.
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