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Nieuwsbrief nummer 6  -  september 2015 

Het is weer voorbij, die mooie zomer.  Maar niet getreurd, HFDP zal zijn best doen er een mooie 

herfst van te maken. Volgende week is het meteen raak, want maandag 7 september tussen 19.30 en 

21 uur is er een inloopavond  van de HFDP; lees verderop meer. 

Om van wal te steken een paar huishoudelijke zaken.  

- Tot grote tevredenheid van onze penningmeester is de betaling van de contributies over 2015 soepel 

verlopen. Dank aan alle vlotte betalers en uiteraard ook (maar dan een ietsje minder) aan die paar die 

deze ene keer even aan de mouw getrokken moesten worden.  Dat betekent helaas niet, dat hij nu op 

een volle geldkist zit.  

- Wij zijn er nog niet in geslaagd een kandidaat(ate) op te sporen voor de lege stoel in  het bestuur. 

 

 

   Jaar van het Landschap 

 

In het kader van het door de gemeente afgekondigde "2015 - Jier fan it Smellingerlânskip" vormen 

de HFDP en Historische Kring 'de Rûnte' uit De Tike de 'groep noord'. Gezamenlijk hebben we 

diverse aktiviteiten bedacht die te maken hebben met ons landschap. Twee van die evenementen zijn 

inmiddels achter de rug; een korte terugblik: 

 - Op 14 mei 2015 stond de 'Twadde Tykster Kuier' op het programma. Een wandeltocht door de 

prachtige omgeving van De Tike. Er kon worden gekozen uit maar liefst vijf afstanden, te weten: 5, 

10, 15, 20 en 25 km. De twee kortere afstanden bleven aan de Tike kant van de Leijen, de langere 

routes waren rondje Leijen. 

 Als aandenken ontving Iedere deelnemer aan een Kuier een originele Oorkonde. En er is een hele 

stapel de deur uit gegaan! Weinig zon, maar ook weinig wind: goed weer om te wandelen en zo 

dachten velen er over, van de Tike tot Roermond. Hja hawwe in moaie dei hân. 

-  Zaterdag 20 juni jl meerde het Rottevalster skûtsje 'de Rot' af aan de kade op de hoek van de 

Leijensloane en Suderleijen. Dhr. R. van Dijk, die naast het viaduct op Leijensloane woont,  was zo 

bereidwillig om zijn oever bij  'de takel'  vrij te maken voor "de Rot".  

Verdeeld over drie tochten van ongeveer een uur hebben ruim 20 liefhebbers met volle teugen 

genoten van het varen met een skûtsje, van de prachtige Leijen en  van de bijzondere vertellingen die 

verhalenvertelster Iepy Heida-Douma onderweg opdiste. Een geslaagd evenement vonden de 

deelnemers.  Zo'n compliment doet onze organisatoren van die dag,  Klaas Kingma (de Tike) en Iepy 

Heida, deugd. 

Maar daarmee zijn we nog niet aan het eind van ons latijn. Noteer alvast drie data van wat komt: 
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- 26 september, start 08.45 u bij boerderij Leidyk 5: wandelen door het landschap van Leijen en 

Swartfean, met onze 'eigen' gidsen. Verderop in deze Nieuwsbrief staat meer informatie  over deze 

landschapsexcursie en over hoe aan te melden. 

-  28 oktober 19.30 u in De Wringe:  historicus en archeoloog Jan Slofstra neemt ons in woord en 

foto mee door het Peinder landschap en zijn geschiedenis. Meer informatie volgt; blijf 

www.hfdpein.nl in de gaten houden. 

- 7 november om 14.30 uur op 'het deel' van de boerderij van Wiebe en Meintsje Antonides, 

Kommisjewei 34: twee acteurs (uit Rottevalle) spelen de eenakter 'Om it Leijen lân".  Muzikale 

omlijsting door de Rottevalster Voortvarende Vrouwen. (Zie verderop in deze nieuwsbrief) 

 

Mid-WinterFair 

Vorig jaar stond HFDP een kraampje op de Mid-WinterFair in en rond het dorpshuis. Het is niet zo 

dat we daarvan grote omzetten verwachten, maar het is wel belangrijk dat we ons als 

dorpsvereniging laten zien. We houden ons weliswaar met historie bezig houdt, maar we  trekken ons 

niet terug tussen het spinrag in een donker hoekje. Daarom hebben we HFDP  aangemeld voor de 

Winterfair 2015, die dit jaar gehouden wordt op zaterdag 12 december Bedoeling is, ons goed te 

presenteren en er liefst een paar centen beter van te worden. Er moet een kraam worden aangekleed 

en iets (origineels) worden bedacht om de aandacht van het langsstromende publiek te trekken.   

Maar het bestuur  kan niet alles doen.  Daarom:  wie wil helpen bij het bedenken,  inrichten en/of 

bemensen van onze kraam?   

Graag een e-mailtje: bestuur@hfdepein.nl of schiet een van de bestuursleden even aan. 

 

Inloopavond HFDP  maandag 7 september a.s. 

In de dorpskrant van juni kondigden we het al aan: op maandag 7 september houden we voor de 

tweede keer een inloopavond in onze  clubkamer ‘Op’t Einenêst’, aan de Kommisjewei 161 

(boerderij Jentje Steegstra). 

 Het thema van deze avond is; foto's. Uiteraard zijn familie- of vakantiefoto's best de moeite waard. 

Maar wij denken meer aan foto's, prentbriefkaarten, dia's of films die met de historie van Opeinde  te 

maken hebben (en Nijega, de Tike of de Leijen mag ook; we denken ruim). 

 

Wie foto's heeft: kom ermee langs, maandagavond. Denk niet: dit plaatje zal wel te 'suterich' zijn of 

deze hebben ze vast al, nee kom ermee langs. De foto kunnen we ter plekke scannen en dus het 

origineel meteen weer mee terug geven. Het is een pluspunt wanneer bekend is wie of wat er op staat 

en wanneer ongeveer. Is dat onbekend, hindert niet, kom langs. 

 

Bovendien: er zijn diverse foto's in HFDP-bezit waarvan wij  niet weten waar die foto genomen is of 

wie er op staat. Dus is iedereen ook welkom om binnen te wippen voor het herkennen van onze 

foto's. 

 

Foto's mag dan het hoofdonderwerp zijn, het is niet het enige waarmee de HFDP bezig is.  
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Vuurstenen gereedschap opgegraven? Pijpenkoppen of antieke munten gevonden?  Neem mee en 

laat het bewonderen! Twijfel je of het echt is?  Laat één van onze kenners ernaar kijken.  

 

Knipselmappen?  Wij zijn er reuze benieuwd naar.   

Vragen over (het maken van een) stamboom of over de historie van ons dorp: stap even naar binnen. 

 

We zijn er van 19.30 tot 21.00 uur.  Het is gewoon inloop, dus hoe laat je komt en hoe lang je blijft 

maakt niet uit. Het is niet nodig om je van tevoren aan te melden en de koffie / thee staat klaar. 

Iedereen is welkom! 

 

Landschapsexcursie op zaterdag 26 september 2015 

Leer het Peinder landschap en haar cultuurhistorie kennen tijdens een veelzijdige wandelexcursie in 

de omgeving van De Leijen en het Swartfean! Deze wordt in het kader van  het 'Jier fan it Smellinger 

Lânskip’ georganiseerd door de Histoaryske Feriening De Pein (HFDP) en de Historische Kring  De 

Tike. 

De tocht wordt begeleid door drie gidsen: natuurkenner Jan Hylkema, amateurarcheoloog Jelle van 

Bruggen en student landschapshistorie Wessel van Vliet. Al wandelend door de landerijen komen 

vele onderwerpen aan de orde, zoals archeologie, geologie & bodem, de historie van het Opeinder 

Kanaal0, de vervening van De Leijen, de inpoldering van de Binnenleijen en de natuur in het gebied.  

Deelname aan deze excursie is kosteloos.   

Wel is aanmelding vereist door middel van een email naar   website@hfdepein.nl.  

Wie niet e-mailt  mag bellen naar:  06 - 81 95 43 73 (Wessel van Vliet).  

Aanmelden kan tot en met woensdag 23 september. Het aantal plaatsen is beperkt!  

De excursie is  bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft. Maar omdat de wandeltocht 

grotendeels door grasland en over onverharde paden voert, is de excursie helaas niet geschikt voor 

mensen die slecht ter been zijn en voor jonge kinderen.   

Goede raad:  trek schoeisel aan dat geschikt is voor het lopen over ongebaande paden. 

We verzamelen zaterdagochtend 26 september 2015 om 8.45 uur bij de boerderij van Riemersma aan 

de Leidyk 5.  Zo rond half twaalf zijn we daar weer terug. Dan is er op datzelfde adres gelegenheid 

om,  met een bakje koffie of thee, nog even na te genieten van al dat mooie in onze verrassende 

omgeving. 

Tot zaterdag  26 september! 

 

Ledenvergadering  

De datum van onze eerstvolgend ledenvergadering al opgeschreven?  Zo niet, hierbij een herkansing: 

ledenvergadering HFDP op 2 november 2015, half acht in De Wringe.  

Die vergadering vult de eerste helft van de avond.  

Na de pauze tonen en vertellen een paar van onze leden over hun bezigheden met historie.  

Leuk en leerzaam! 

 

 

mailto:website@hfdepein.nl


Secretaraat HFDP: Hegedykje 23, 9218 RD Opeinde                             Pagina 4 van 4 

 T: 0512-371696; E-mail: bestuur@hfdepein.nl 

 

 

 

Op 7 én op 16 november: “Om‘t Leijen lân” 

Een eenakter die zich afspeelt zicht af  in de kroeg ‘’t Nútsje” bij het meer de Leijen. De kroeg staat 

aan  de kant van De Tike en het tafereel speelt in de tweede helft van de 18e eeuw. De kroegbaas is 

Nelis Nútsje en zijn maat is Snelle Jelle. Ze bereiden zich voor op de vergadering, die ‘s  avonds zal 

plaatsvinden in de kroeg. Een prachtige eenakter met typerende karakters uit die tijd. 

 

 

 

Spelers:  Koop Hoekstra en Jan Posthumus met muziek van 

Wietske Talsma  

Schrijver: Tom de Boer, gebaseerd op het boek 'It lijen yn de 

Leijen' van J.T. de Jager 

Regisseur: Tryntsje van Bruggen. 

 

Muzikale omlijsting door de Voortvarende Vrouwen, een koor met fleur en kleur. a 

Waar en wanneer zijn de voorstellingen: 

-  zaterdag 7 november om 14.30 uur:  Kommisjewei 34, Opeinde (boerderij Antonides) 

-  maandag 16 november om plm 21.00 uur: dorpshuis De Wringe (na de vergadering van  

           Dorpsbelang; zonder de Voorwaartse Vrouwen) 

 

Meer informatie: www.hfdepein.nl 

 

 

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

 

De web redactie 

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