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Nieuwsbrief nummer 7  -  mei 2016 

Met het stijgen van de temperatuur bruist het buiten weer van activiteiten. 

Middels deze nieuwsbrief willen we onze leden op de hoogte stellen van de laatste nieuwtjes en 

actuele  activiteiten. Met name ook de leden die niet via internet of per mail bereikbaar zijn. 

Vandaar dat er voor de “digitale” leden er misschien oud nieuws in staat…het zij zo.  

 

Landschapsexcursie PEINDER MIEDEN Zaterdag 4 juni 

 

De Peinder Mieden is sinds kort bedachte naam van de landerijen tussen Opeinde en het Drachtster 

industrieterrein De Haven. Het is vooral de toekomst van dit coulisselandschap die de afgelopen 

jaren in de belangstelling staat. Tijdens de landschapsexcursie die Histoaryske Feriening De Pein 

(HFDP) op zaterdag 4 juni organiseert is het echter de historie van de streek die centraal staat. 

 

Drie gidsen leiden u op deze zaterdagmorgen al wandelend door het gebied en leren u de 

landschapsgeschiedenis van de Peinder Mieden ‘lezen’: dit zijn Laurens Reitsma (oud-

aardrijkskundedocent), René Hogendijk (bekend van zijn website smallingerland.webklik.nl) en 

Wessel van Vliet (pas afgestudeerd als landschapshistoricus). Zij vertellen u onder andere over de 

vorming van het reliëf en de bodem in de ijstijden, het in de middeleeuwen ontstane 

coulisselandschap, de rol van de Burmaniasloot en de Kletten in de turfhandel, de aanleg van het 

Opeinde Kanaal, de winning van zand in het gebied en de invloed van het oprukkende Drachten. Ook 

staan we stil bij de geruchten over een voormalig kerkhof, waarvan mogelijk nog resten te vinden 

zijn in de bodem.  

 

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk donderdag 2 juni opgeven voor deze excursie door te 

mailen naar website@hfdepein.nl of te bellen met 06-81954373 (Wessel van Vliet). De kosten 
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bedragen €4, leden van de HFDP betalen €3.  

We verzamelen op 4 juni om 8.45 uur bij het ijsbaangebouw aan de Hegewei, naast nummer 15. De 

wandeltocht duurt tot uiterlijk 11.30, met daarna mogelijkheid om koffie of thee te drinken en na te 

praten in het ijsbaangebouw. 

 

Website 

Onze webmaster Wessel spant zich erg in om onze website aantrekkelijk te maken en te houden. En 

die inspanningen zijn niet tevergeefs! Mooi, interessant, gevarieerd; 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 (zoals de onderstaande berichtjes). 

Vul op de site onder het kopje 'Nieuws per e-mail' het e-mail adres in en het komt in de bus.  

De webredactie 

Wessel van Vliet / website@hfdepein.nl / Tel. 06-81954373 

 

Derde jaarvergadering HFDP druk bezocht 
23 maart 2016 

Een 39-tal leden gaf acte de préséance op de eerste ledenvergadering van de Histoaryske Feriening 

De Pein op 14 maart jl. Tijdens dit bijeenkomen in De Wringe werden bestuurslid Peter Terpstra en 

penningmeester Evert Meijer herkozen in het bestuur. Nog steeds bestaat het bestuur daarmee uit een 

viertal leden en is er een vacature voor tenminste één lid: belangstellenden kunnen zich tot het 

bestuur wenden. 

 

Lintjes voor Peter Terpstra en Klaas Leistra 
 

26 april 2016 

Klaas Leistra (links) en Peter Terpstra 

(rechts) krijgen het lintje opgespeld door 

burgemeester Van Bekkum. 

 

 Foto’s door Eddy Joustra (gemeente 

Smallingerland). 

 

 

Een bijzondere dag vandaag voor de Peinders Peter Terpstra en Klaas Leistra. Namens de Koning 

benoemde burgemeester Tjeerd van Bekkum de beide heren tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Peter was al bij de HFDP betrokken voordat de vereniging daadwerkelijk bestond en heeft 

momenteel zitting in het bestuur. Daarnaast was of is Peter actief binnen korfbalclub De Pein, 

Smelne’s Erfskip, Museum Drachten en Stichting Spoorverleden Drachten.  

Klaas is lid van de Histoaryske Feriening en kreeg een lintje vanwege zijn verdiensten binnen onder 

andere de personeelsvereniging van Verkley, de Gereformeerde Kerk Nijega/Opeinde/De Tike, 

Dorpshuis De Wringe, Christelijke Zangvereniging Loof de Heer en Shantykoor Opeinde. 

Het HFDP-bestuur en de webredactie willen zowel Peter als Klaas van harte feliciteren! 
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