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Nieuwsbrief nummer 5    -   februari 2015  

Het jaar 2014 was voor onze vereniging één van opbouw, organisatie en een ledentoename van 37 

naar 109 leden. Eén van onze voornemens en onderwerp van het activiteitenplan is, om u zo vaak als 

mogelijk te informeren over alles waarop u recht heb als lid van onze vereniging.  

 

Ledenvergaderingen 2015 

De data voor de Ledenvergaderingen zijn maandag 30 maart en maandag 2 november 2015. 

De uitnodiging/agenda voor de LV van 30 maart zal medio maart bij u in de bus vallen.  

Hierbij zit ook de nota voor het lidmaatschap 2015, met het verzoek om het contributiebedrag over te 

maken met vermelding van het aan u gekoppelde lidnummer ( wordt op adresetiket vermeld ). 

Website (www.hfdepein.nl) 

Op pagina 3 en 4 van deze Nieuwsbrief willen we onze website nader bij u onder de aandacht 

brengen, opdat u meer bekend raakt met dit medium. Webmaster Wessel van Vliet heeft op de 

website al weer veel nieuwe informatie geplaatst en er volgt nog meer, zoals kaarten , foto’s etc. 

We hopen dat zoveel mogelijk bezoekers dit waarderen en zo mogelijk met reacties ook aanvullende 

informatie aandragen. 

Het voordeel van internet is, dat men op ieder gewenst moment het laatste nieuws kan bekijken. 

Omdat niet al onze leden internet hebben, is en blijft de functie van de papieren Nieuwsbrief om 

ook deze leden te blijven informeren. Het zal echter duidelijk zijn dat niet alles wat op de website 

wordt geplaatst ook in een nieuwsbrief opgenomen kan worden.  

 

Om op papier-, druk- en bezorgkosten te besparen willen we de leden die hun e-mailadres aan ons 

hebben verstrekt, in het vervolg de nieuwsbrief  per mail toesturen (of een mailtje met de link naar 

de nieuwste Nieuwsbrief op de site). Graag zouden we zoveel mogelijk leden per e-mail willen 

kunnen bereiken. We sturen deze Nieuwsbrief nr 5 (ook als test) al per mail naar de bij ons bekende 

e-mailadressen.  

Wanneer deze leden echter toch liever een papieren nieuwsbrief blijven ontvangen i.p.v. per mail, 

kunnen ze dit kenbaar maken aan het secretariaat (zie voetnoot). 

Kerstfair 2014 en 2015 

Als bestuur van HFDP hebben we in december op de kerstfair bij het dorpshuis gestaan. We hebben 

boeken en dvd’s verkocht en ons gepresenteerd.  

We kregen leuke reacties van het publiek en de clubkas kon worden gespekt met ruim € 150 .  

Wat het bestuur betreft doen we dit jaar weer mee, maar we weten nog niet met welke activiteit.  

Heb je een leuk idee en/of wil je straks in december meehelpen? Graag! Schiet dan even een van de 

bestuursleden aan. 

Activiteiten de komende maanden (z.o.z.):  

http://www.hfdepein.nl/
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Stambomen 

Allereerst gaan we zaterdag 14 februari  om 14.00 uur van start met een 

 genealogie – ontmoetingsmiddag in it Einenêst in de boerderij van Jentje Steegstra. 

Sjoerd de Boer en Jelle Reitsma zijn bereid gevonden hun kennis te delen met geïnteresseerden.  

Bovendien is het leuk om van elkaar te horen waar een ieder op dit gebied mee bezig is.  

Van beginner tot gevorderde; iedereen is welkom. En ben je nog niet begonnen met het uitzoeken 

van je familiegeschiedenis? Wip ook dan even binnen.  

Graag telefonisch aanmelden  bij Sjoerd de Boer, 0512 372359 ,wanneer je erbij wilt zijn.  

Er is ruimte voor ongeveer 10 leden.  

70 jaar bevrijding 

Op 14 april is het 70 jaar geleden dat Opeinde is bevrijd. Aan de herdenking daarvan zal HFDP 

aandacht schenken, in samenwerking met de Betinkingskommisje De Pein 1940-1945.  

Op 13 april 2015 om 21.00 uur zal in De Wringe een lezing worden gehouden door Arjen 

Bosgraaf uit Oudega.  

Die avond is in combinatie met de ledenvergadering van Dorpsbelang Opeinde.  

Dorpsbelang vergadert voor de pauze en HFDP/ Betinkingskommisje vullen het tweede deel van de 

avond. Arjen Bosgraaf heeft veel gegevens en verhalen rondom Oudega en Opeinde over de Tweede 

Wereldoorlog verzameld en weet daar boeiend over te vertellen. Die lezing begint om 21.00 uur. 

Daarbij is iedereen  van harte welkom! De toegang is GRATIS. 

Een interessante avond! 

Verder zijn we in overleg met de beide basisscholen over het betrekken van de schooljeugd bij dit 

bevrijdingslustrum. 

Smellingerlânskip 

De gemeente Smallingerland organiseert, samen met anderen, al een aantal malen een 'jaar' met een 

bepaald cultuurhistorisch thema. Zo was 2009 het 'Dokter Siebingajaar’ en beleefden we 2013 als het 

'skûtsje-jier'.  

Voor 2015 is als thema gekozen: het landschap van Smallingerland; vandaar de titel 

Smellingerlânskip. Onlangs zijn verscheidene verenigingen, waaronder onze HFDP, uitgenodigd om 

mee te helpen bij het nadenken over en uitvoeren van activiteiten die passen in dat thema.  

Evenals vorig jaar bij de Open Monumentendag is het de bedoeling om samen te werken met  

De Tike, Nijega en Oudega. 

Komende maand gaan we hier zeer enthousiast verder mee aan de slag.  

En we willen natuurlijk ook de leden hierbij betrekken!  Wordt vervolgd. 

Ook vragen we even aandacht voor het volgende:  

Graag wijzigingen van woonadres, e-mailadres en of telefoonnummer doorgeven aan het 

secretariaat (zie voetnoot). 
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Het digitale stekje van de Histoaryske Feriening  
 

Website 
Al sinds april 2014 heeft de HFDP een website die voor iedereen – leden en belangstellenden – te bezoeken 
is: www.hfdepein.nl. Door deze website regelmatig te bezoeken blijft u op de hoogte van het laatste nieuws 
binnen en om de vereniging. Op de site vindt u ook informatie over de vereniging, informatie over de 
historie van het dorp Opeinde en contactgegevens. 
 

Waar vindt u wat? 
Wanneer u via het adres ‘www.hfdepein.nl’ de website opent komt u automatisch op de startpagina of 
‘homepage’ terecht. Dat is het scherm zoals hieronder afgebeeld. 
 
Nieuwsberichten –  
De laatste nieuwsberichten vindt u in de middelste kolom, rechts van de kolom ‘Welkom’.  
Het meest recente bericht 
staat altijd bovenaan. 
Door naar beneden te 
scrollen (het scherm naar 
beneden te bewegen) 
kunt u ook eerdere 
berichten lezen. Als u 
onderaan de pagina bent 
kunt u via de knop 
‘Oudere berichten’ verder 
teruggaan in de tijd. U 
begint dan automatisch 
weer bovenaan de pagina 
en kunt opnieuw naar 
beneden scrollen. 
 
Archief – Een andere manier om naar oude berichten te 
zoeken is via het ‘Archief’. Dat vindt u in het onderste blokje 
in de rechterkolom van de site. Wanneer u op vervolgens op 
‘maand selecteren’ drukt kunt u de maand selecteren 
waarnaar u zoekt (zie onderstaande afbeelding). Tussen 
haakjes staat het aantal berichten dat in de betreffende 
maand is verschenen. Wanneer er in één maand veel 
berichten zijn verschenen kan het zijn dat u onderaan de 
pagina op de knop ‘oudere berichten’ moet drukken om het 
tweede deel van de berichten te lezen. 
 

Menu – De menubalk is de zwarte balk direct onder de afbeelding (‘banner’) 
bovenaan de site. Via de menubalk heeft u toegang tot alle informatie die wel op 
de site staat, maar niet op de startpagina. De meest linkse knop is ‘home’, 
hiermee kunt u te allen tijde terug navigeren naar de startpagina. De tweede 
knop is ‘Vereniging’. Houd uw muispijl boven deze knop en er klapt een submenu 
uit. Door op een submenu te klikken komt u op de pagina waarop de aangeduide 
informatie staat. Zo kunt u in dit submenu bijvoorbeeld op ‘Nieuwsbrieven’ 
klikken (zie de voorbeeld-afbeelding hieronder): u komt dan op een pagina 
waarop alle nieuwsbrieven te raadplegen zijn.  
 

http://www.hfdepein.nl/
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De andere menuknoppen zijn: Opeinde – hier vindt u sub pagina’s met informatie over de geschiedenis van 
het dorp. Foto’s – klikt u op deze knop, dan komt u terecht op een pagina met de fotoalbums van HFDP-
activiteiten. Lid worden – informatie over het lidmaatschap van de HFDP. En tot slot Contact – de 
contactgegevens van de vereniging. 
 
Agenda – In de rechter kolom vindt u tevens een blokje met de titel ‘Agenda’. Wanneer er activiteiten op de 
planning staan komen deze in dit blokje te staan. U kunt dan meer informatie over deze activiteiten lezen 
door op de betreffende activiteit te klikken. 
 
Zoeken – Zoekt u naar specifieke informatie en weet u niet waar op de site u deze info kunt vinden? 
Helemaal rechts bovenin, nog boven de afbeelding aan de bovenkant van de site, kunt u een zoekterm in de 
zoekbalk invoeren en op het vergrootglas klikken. U wordt dat doorgestuurd naar een pagina met de 
zoekresultaten. 
 
Reageren – Rechts onderaan elk bericht en elke pagina staat een knop met de tekst ‘reactie achterlaten’. 
Klikt u hierop, dan komt u op een scherm terecht waar u een reactie kunt plaatsten bij dat specifieke bericht 
of pagina. U moet dan eerst wel een naam en een emailadres invullen. Wanneer u een reactie heeft 
ingevoerd verschijnt deze normaliter binnen twee dagen op de website. 
 

Nieuw in 2015: historische rubrieken 
Met ingang van het nieuwe jaar heeft de web redactie iets nieuws bedacht. Door wekelijks een 
historische rubriek op de site te publiceren hopen we de site van meer historische inhoud te voorzien: het 
gaat dan om een mengelmoes van foto’s, kaarten, krantenberichten en historische feitjes. Vier rubrieken die 
elkaar wekelijks afwisselen en elk dus eenmaal per vier weken verschijnen. 
 

 
 
De eerste rubriek - ‘Toen & nu’ – slaat bruggen tussen heden en verleden door een historische foto en een 
hedendaagse foto van één plek naast elkaar te zetten, en zo veranderingen in het dorp inzichtelijk te maken. 
In de rubriek ‘Opeinder Courant’ komen we telkens met een opmerkelijk krantenbericht uit de vorige eeuw. 
Daarnaast bouwen we aan een digitale ‘Dorpsatlas’: in deze cartografische rubriek passeren allerhande 
kaarten van Opeinde ‘en omkriten’ de revue. Tot slot worden in de rubriek ‘Wegwijzer’ de Peinder 
straatnamen van verklaring en toelichting voorzien. 
 
Waar vindt u deze rubrieken? Ze komen gewoon in de lijst met nieuwsberichten te staan. In principe 
verschijnt er elke zaterdag een rubriek op de website. Binnenkort komt er in de rechterkolom een blokje met 
daarin de laatst verschenen rubrieken, zodat u in staat bent om gericht naar oude rubrieken te zoeken. 
 
De web redactie 
Wessel van Vliet / website@hfdepein.nl / Tel. 06-81954373 

 

mailto:website@hfdepein.nl

