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EINDELIJK….
Zo begon ook de vorige Nieuwsbrief.
Op de Algemene Leden Vergadering van 31 maart 2014 werd het bestuur officieel gekozen en de
website onthuld. Op de website zijn
steeds stapje voor stapje nieuwe
berichten en foto’s geplaatst.
Het voornemen om voor de leden ook
een nieuwsbrief te maken was er wel,
maar steeds waren er ook andere
onderwerpen die alle aandacht van het
nieuwe bestuur vroeg.
Zo was er allereerst het verdelen van de
bestuurstaken, de bestuurswijzigingen
bij de K.v.K. en natuurlijk het
overdragen van de diverse taken en het
inwerken van de nieuwe bestuursleden.
Verder is er als eerste veel energie
gestoken in het opstellen van het
Beleidsplan, de Activiteitenlijst en
natuurlijk ook een Huishoudelijk
Reglement. Zonder een gedegen ‘basis’
is het niet mogelijk om als ‘Feriening’
gestructureerd aan de slag te gaan.
De bestuursleden van de HFDP:
Achter v.l.n.r., Peter Terpstra, Jan Bijlsma, Geke van Boekel-Bergsma (Voorzitter) en Evert Meijer (Penningmeester).
Voor v.l.n.r., Laurens Reitsma en Sjouke van der Heide (Secretaris).

Gelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u ook de notulen van de ALV van 31 maart jl. en de
uitnodiging/agenda voor de Najaars ALV welke wordt gehouden op maandag 24 november 2014 in
dorpshuis ‘De Wringe’.

Open monumentendag 2014
Het was een debuut. De eerste keer dat de landelijke Open
Monumentendag naar de dorpen Opeinde, Nijega en De
Tike kwam. De gezamenlijke organisatie – Dorpsbelang en
Activiteitencommissie Nijega, Historische Kring ‘De
Rûnte’ van de Tike en Histoaryske Feriening De Pein – kan
terugzien op een geslaagd evenement. Op zaterdag 13
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september konden belangstellenden in
alle dorpen op eigen gelegenheid langs de
diverse monumenten.
Ter plekke werd uitleg gegeven, werden
verhalen verteld, doorlopende
diapresentaties vertoond, trekzakmuziek
en orgelspel ten gehore gebracht,
demonstraties klokkenluiden gegeven en
er “toerde” in De Tike een zogenaamde
‘theaterbus’ rond met cabaretier Folkert
Wesseling.

Wist u dat?
– Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu de festiviteiten op vrijdag opende in Lelystad?
– Er landelijk 4000 monumenten werden opengesteld en er bijna 1 miljoen mensen op de been
waren?
– Ruim 70 en 120 geïnteresseerden de Nijegaaster- respectievelijk Opeinder kerk hebben bezocht en
hebben geluisterd naar orgelspel van diverse organisten?

– Menig bezoeker de mogelijkheid aangreep om het oudste huisje van Opeinde van binnen en buiten
te bezien?
– Dit huisje uit 1668 stamt en de tand des tijds nog altijd doorstaat?
– Siebe Groos jong en oud een demonstratie klokkenluiden gaf in Opeinde?

– Maar liefst 100 mensen een kopje koffie hebben gehaald bij de boerderij
van Antonides (Kommisjewei, Opeinde) en het gastenboek tekenden?
– Er nu al werd gefilosofeerd over de vraag hoe de Monumentendag
volgend jaar opnieuw gestalte kan krijgen?
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