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HFDP bestaat dit jaar vijf jaar!  

Dat heuglijke feit willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Hierbij nodigen wij de HFDP-leden en eventuele partner uit, om de viering van ons 

Lustrum bij te wonen op zaterdagmiddag  6 oktober 2018 in dorpshuis De Wringe.  

De lustrummiddag bestaat uit 2 onderdelen. 

Omdat we graag willen weten hoeveel mensen we mogen verwachten, 

is aanmelden noodzakelijk, zowel voor de lustrumbijeenkomst en/of het optreden van 

Teake van der Meer 

Aanmelden via: E-mail: bestuur@hfdepein.nl  of tel. nr.(0512) 371696. 

- voor 1e onderdeel: Vóór 1 oktober 2018  

- voor 2e onderdeel: vanaf woensdag 19 september 2018 

1e onderdeel:  

Een gezellig samenzijn (onder genot van een hapje en drankje) waarin op 

verschillende wijzen de periode van(af) de oprichting tot heden weer even wordt 

“herbeleefd”. Ook een expositie zal hier onderdeel van uit gaan maken. 

Inloop vanaf 14.00 uur met koffie/thee en koek. 

Aanvang: 14.30 uur (tot ca 16.00 uur). 

                                                        ===== 

2e onderdeel: 

 Het (Frysk-talig) afscheidsoptreden van de bekende cabaretier      

                                      TEAKE van der MEER.  

    ! Voor dit optreden is/wordt ook een h.a.h. flyer in Opeinde bezorgd; 

                 alle belangstellenden – ook niet leden - zijn dus welkom *) ! 

Aanvang: 16.30 uur. 

Kosten : gratis (op vertoon van gereserveerde toegangskaart*) 

*) I.v.m.  een maximum aan beschikbare zitplaatsen geldt VOL =VOL, waarbij de 

aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.  

Per adres worden in eerste instantie maximaal 2 kaarten toegekend, maar u kunt 

meerdere kaarten aanvragen.  

Dankzij onze sponsoren  Vereniging Dorpsbelang Opeinde en het Reindersmafonds 

is de toegang gratis. 
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# Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Drachten Friesland Oost. 

Ook dit jaar heeft HfdePein meegedaan aan de Rabobankclubkascampagne. 

Hierbij kunnen we melden, dat we ons bestedingsdoel hebben kunnen realiseren: 

Vitrinekast(en) voor exposeren van bijzondere vondsten van (amateur archeoloog) 

dokter Johannes Siebinga uit Opeinde t.g.v. zijn 50 ste sterfdag (25 februari 2019) en 

eventueel voor andere exposities. Hierbij nog onze hartelijke dank voor uw stem! 

 

# Najaars-Ledenvergadering maandag 12 november 2018 

De najaars ledenvergadering staat gepland op maandag 12 november in dorpshuis De 

Wringe. 

# Huisvesting 

Sedert het najaar van 2016 gebruikt HFDP tijdelijk een lokaal  van voormalige school 

de Bernebrêge. In dat lokaal hielden wij vergaderingen en onze (archief)kasten en 

diverse andere attributen staan er opgeslagen. Van de gemeente kregen we bericht, dat 

wij uiterlijk in november aanstaande dat gebruik moeten beëindigen. Omdat we wisten 

dat dit ons boven het hoofd hing zijn wij al een poos met het Dorpshuis in overleg 

over de mogelijkheden daar. Dorpshuisbestuur en -beheerder denken positief met ons 

mee over eventuele oplossingen  

# Landbouwmuseum 

Het Friese Landbouwmuseum is in juni j.l. verhuist van  Earnewâld naar Leeuwarden 

(Goutum).  Bij de nieuwe inrichting is aandacht geschonken aan de (agrarische 

ontwikkeling) van Opeinde in de laatste vijftig jaar. Een werkgroepje uit HFDP 

(Wiebe Antonides, Laurens Reitsma, Willem Tabak, Peter Terpstra) is druk bezig 

geweest met het verzamelen van allerlei gegevens. Het museum heeft een deel daarvan 

gebruikt bij het maken van de presentatie. Helaas scoort die presentatie voorlopig een 

een onvoldoende, maar het museum werkt aan verbetering.  

  

# Website 

We hebben René Hogendijk bereid gevonden, om ons te ondersteunen in het actueel 

houden van onze website.   

Mooi, gevarieerd en interessant;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 kopje 'Nieuws per e-mail' het e-mail adres in 

en het komt “in de bus”.  

 


