Nieuwe meubels nodig ?
NIEUWE MEUBELSNODIG?
Wij hebben een grote keuze in eiken en modern.

Ook in overgordijnstoffen, vitrages, tafelkleden, tafetlopers, spreien en dekens zijn
wij ruim gesorteerd.

Zeer speciale aanbieding:
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P.S. Wij ruimen desgewenst Uw oude meubels in
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Dorpsgenoten,

Er is lang over gepraat en vaak over vergaderd.
Zullen we, kunnen we een dorpskrant uitge
ven? Dat dit geen eenvoudige zaak is, kunt U
rustig van ons aannemen. Het welslagen van
een dorpskrant hangt van velerlei faktoren af.
De belangrijkste zijn:
· DE MEDEWERKING VAN U, jazeker, U
kunt ook' meehelpen. Wij denken hierbij aan
nieuwtjes bij U in de buurt, hoe klein of on
schuldig ze ook mogen zijn.
Gebeurt er bij U eens iets, dat geschikt is om
in de dorpskrant vermeld te worden, geeft U
dit dan door.
· DE MEDEWERKING VAN DE VERENIGIN
GEN is ook van groot belang.
Wij stellen ons op het standpunt, dat de ver
enigingen in Opende van en voor Opende zijn.
Dan heeft Opende ook recht om op de hoog
te te blijven van de aktiviteiten van deze ver
enigingen. Een voorbeeld:
De muziekvereniging heeft een concours bui
ten de grenzen van Opende. Van nieuws orn
trent de afloop van zo'n evenernent blijft men
vaak verstoken.
Wanneer nu de besturen van de verenigingen
een persoon aanwijzen, die zorg draagt voor
het nieuws uit hun vereniging, dan is het

voortbestaan van de dorpskrant al voor een
groot gedeelte verzekerd.
· EN WAT DACHT U VAN ONZE MIDDEN
STAND?
Wanneer zij er niet waren, kon er geen dorps·
krant uitgegeven worden.
Zij dragen door middel van de advertenties
voor een belangrijk dee! mee ln de kosten,
die uiteraard ook een grote rol hebben ge
speeld in het wel of niet uitgeven van een
krant. Wij zijn van mening, dat de dorpskrant
een krant rnoet zijn al!een van en voor Open
de. Dit houdt in, dat wij_ voorlopig geen ad
verteerders zullen toelaten van buiten onze
dorpsgrenzen. Steunt U dan ook onze mid
denstand! ! I!
Naast de advertenties van onze middenstand,
kunnen er ook advertenties opgenomen war
den van particuliere aard.
Wij denken hierbij aan: te koop aangeboden,
te koop gevraagd, familieberichten etc.
De kosten van deze advertenties kunt U elders
in deze krant vinden.
De advertenties kunnen ALLEEN SCHRIFTE·
LIJK ingediend warden op de prive-adressen
van de redaktie. De redaktie behoudt het recht,
artikelen, advertenties etc. te weigeren indien
deze mogelijk voor anderen kwetsend kunnen
zijn. Sarnenwerking is het uitgangspunt.
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laten we daarom met z'n allen trachten er iets
moois van te maken.

NIEUWS
VAN DE REDAKTIE
Wij willen vanaf deze plaats de Vereni
ging Plaatselijk Belang komp!imenteren
met de uitgave van een eigen dorpskrant.
Wij wensen de Vereniging succes en
een langdurig voortbestaan.
De huidige redaktie draagt een voorlo
pig karakter.
Wij zouden graag zien, dat er vanuit de
bevolking van Opende een redaktie
ontstaat, die in samenwerking met de
Vereniging Plaatselijk Belang de nieu
we dorpskrant gaat verzorgen. Zie
hiervoor de advertentie.
De dorpskrant moet ook een naam
hebben. Wij hebben daarom een
prijsvraag uitgeschreven waarover u
verder in deze krant meer kunt lezen.
Het Iigt in de bedoeling de dorpskrant
een keer per maand uit te geven en wel
aan het eind van de maand, zodat hij
dan als naslagwerk kan dienen voor de
nieuwe maand.
In de maanden julie en augustus zal de
krant niet verschijnen in verband met
de vakanties. U zult in de nieuwe
dorpskrant vaste rubrieken vinden, die
elke maand terug zullen komen.
Na deze wat zakelijke mededelingen
dient u nog een ding te weten:
HET VOLGENDE NUMMER VER
SCHIJNT EIND SEPTEMBER, KOPY
VOOR DIT NUMMER GRAAG IN
LEVEREN

BIJ

DE

REDAKTIE

UITERLIJK 22 SEPTEMBER!!!

V\Jij spreken de wens uit, dat door gezamenlijke
inspanning van bevolking, verenigingen, clubs,
instellingen e.a., deze ,,spreekbuis" een lang
durige en wezenlijke bijdrage mag leveren tot
onderlinge sarnenhang.

Bestuur

Vereniging Plaatselijk Belang
te Opende

Op donderdag 17 juni j.L hebben leden van de
vrouwenverenigingen in het Oost en in het
Zuid een gezamenlijke reis gemaakt.
Het doel was de bierbrouwerij van Heineken
te Amsterdam. Daar werden wij rondgeleid.
Om ongeveer 12 uur zijn wij door een mooi
landschap naar Austerlitz gereden, waar we
een fijne boswandeling hebben gemaakt. Daar
na hebben wij het Dolfinarium te Harderwijk
bezocht.
Om 6 uur kregen wij een warme maaltijd te
Elburg. Langezwaag was de laatste pleister•
plaats, waar de benen nog even van de vloer
konden. Wei voldaan kwamen wij om onge
veer half elf in Opende aan.
Van een der deelneemsters.
Bejaardenreis Komhom-Opende
Op 1 juli j.l. maakten de bejaarden van Korn
horn en Opende weer hun jaarlijkse uitstapje.
Dit jaar ging de tocht door Friesland. Om ruim
acht uur vertrokken 75 personen in twee bus
sen en twee auto's naar Damwoude.
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In- en verkoop van
schadewagens
Gebruikte automobielen, o.a.
Ford, Opel en
SPECIAAL MERCEDES
Reparatie en onderdelen
Spuitinrichting

Autobedrijf
J. van der Hoek
OPENDERWEG 6 - 8
Telefoon 9142

Daar kregen wij koffie met koek en een brood
je met kaas. Dit smaakte ons best, want wij
zijn net als kleine kinderen.
Die lusten op de morgen voor het reisje ook
niets. Daarna naar Bolsward, waar de warme
maaltijd al klaarstond.
Het beloofde optreden van een wereldvermaar
de dansploeg ging niet door.
Deze keer zou de ploeg op 3 juli optreden.
In plaats daarvan kon men het stadhuis gaan
bekijken. Velen hebben dit dan ook gedaan.
Biijkbaar raakten sommigen zo in vervoering
van het rnooie stadhuis, dat zij hun vesten
lieten liggen. Dus terug om ze te halen.
Ondertussen gingen de winkels weer open, zo.
dat de dames hun hart konden ophalen. Orn
ruim half drie vertrokken wij naar Allingawier.
Daar bezochten wij de heel oude boerderij de
IJzeren Koe.
Bij de ingang stander allerlei boerenrijtuigen
opgesteld, zelfs een petroleurnkarretje van de
Automaat. In de boerderij vertelde iemand
over het onstaan van de terpen, het maken van
bakstenen, de betekenis van de ulebuodden,
en de hannekemaaiers of poepen uit Duitsland,
die hier kwamen maaien en hooien.
Ook werden er dia's vertoond van Allingawier
en omgeving. Er werd bij verteld dat er ook
bejaarden uit Komhorn en Opende op voor
kwamen, maar ik kon niemand herkennen.
Daarna bezichtigden wij de boerderij, Er was
veel antiek en alles wat er vroeger op de boer
derij gebruikt werd.
Ook het "poepennest", de siaapplaats van de
hannekemaaiers, was er nog. Van Allingawier
gingen we naar Rijs (Gaasterland), maar daar
was het zo druk, dat we maar doorreden naar
Langezwaag. Daar konden wij onze droge keel
smeren. Vandaar over Beetsterzwaag en Drach
ten naar Opende. Daar kwamen wij om onge
veer kwart over zeven aan.
Door een misverstand was er geen muziekver
eniging aanwezig. Daarom vroeg de voorzitter

of er iemand was, die iets ten beste wou breng
en. En ja hoor, de heer G. Zijlstra te Opende
deed de ene voordracht na de andere.
Hij schudde ze zo maar uit de mouw. En er
werd hem dan ook een een welverdiend ap
plaus gegeven.
Daarna dankte de voorzitter alien, die bijge•
dragen hadden aan het welslagen van de tocht,
in het bijzonder de dominee, de dokter en de
zuster. Op zijn verzoek zongen wij de Avond
zang en daarna wenste hij ons: "Wei thuis"!
Van een der deelnemers

(Door de redaktie bekort)
Bejaardenreis Kornhorn-Opende
1 juli 1976 was het weer zover dat de bejaar
den uit Kornhorn en Opende hun jaar!ijks uit
stapje hielden.
Dit jaar ging de tocht door Friesland. 's Mor
gens ruim 8 uur vertrokken wij uit Opende
met 2 bussen en 2 luxe wagens, tesamen 75
personen. Richting Buitenpost, Veenklooster,
via Dokkum naar Damwoude.
Waar de koffie gereed stond. Nu wij hadden
ook ailen we! zin in een kopje koffie met koek
en een broodje met kaas.
En het smaakte ons best, want wij zijn net klei
ne kinderen, die lusten 's morgens ook niets
als ze met een reisje gaan.
Daarna werd de reis vervolgd naar Bolsward,
waar het warme eten klaar stand, zodat wij di
rekt weer eten moesten. De inwendige mens
werd niet vergeten.
Het liep eigenlijk een beetje tegen in Bolsward.
Ons was gezegd, daar zou een dansploeg op
treden, en die ploeg is wereldvermaard. Maar
nu wij daar naar toe zouden gaan werd gezegd,
het ging noiet door, maar we! op 3 juli, hoe
wel het anders altijd op donderdag was.
Nu kon men nog het mooie Stadhuis bekijken,
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TE KOOP
Astbest, Onduline gegolfde en plastic platen
Dakleer
Zolder- en vloerhout
Wandschroten
Parana

Balken - Regels
Latten - Spaanplaat
Board - Wandplaat enz.

Garages en Schuurtjes
Kanteldeuren - gebruikte en nieuwe

D. van Duinen
Drachtsterweg 13 - Telefoon 9496

Speciale aanbieding sept.-okt.

OP ALLE SANDALEN 10% KORTING
Panty's, 2 paar voor f 3,50
Diverse maten diepvrieszakken

FOTOROLLEN
en het laten ontwikkelen, binnen 14 dagen klaar

ALLES OP LUXE- EN HUISHOUDELIJK GEBIED
DIVERSE GEBRUIKSARTIKELEN

FA KOOPS - OPENDE

wat ook door velen is gedaan. Sommigen raak
ten zo in vervoering dat ze hun vesten lieten
liggen, zodat ze later terug moesten om hun
kledingstukken bij elkaar te zoeken.
zodat de dames nog even hun hart konden
ophalen.
Om ruim half drie vertrokken wij weer naar
het kleine dorpje Allingawier; waar de boerde
rij genaamd De IJzeren Koe.
Een hele oude boerderij die wat verbouwd is;
bij de ingang op het erf vond men eerst allerlei
verschillende soorten boerenwagens, ja ook
brikken, Tilburys Dochkars, tentenwagens,
huifkarren ja zelf het petroleumkarretje van
de Automaat.
En in die boerderij was van alles te zien. Daar
hebben wij ook koffie of thee gedronken.
Wat ieder maar wenste. Tijdens dat koffiedrin
ken heeft de beheerder van deze boerderij ons
alles verteld hoe dat vroeger was in Friesland.
Omstreeks het jaar 1000 was het maar zo zo
met de boerderijen en met een overstroming
ging vaak alles verloren en moest men weer
van voren af aan.
Toen zei men dit kan niet langer zo, en onder
een zekere Radboud ging men terpen maken,
waarop de huizen werden gebouwd. Ook nu
ziet men in Friesland nog veel terpen waarop
een kerk staat gebouwd.
En ook door de monnikken ging men stenen
maken en werden de huizen steeds beter.
Vooral het Uleboerd had een grote betekenis,
niet alleen omdat gat daar boven in het dak
dicht te krijgen, maar ieder Uleboerd had zijn
betekenis.
Want men had ook vele Goden, en die moes
ten ook goed gezind gehouden worden.
Je had de god van de donder, de god van de
vruchtbaarheid en de zonnegod.
Vooral de Uleborden met 2 zwanen hadden be
tekenis en met cirkel er in was weer voor wat
anders, en overal stond een schoof koren of
tarwe bij, omde goden goedgunstig te stemmen.

Ook werd verteld hoe vroeger de hannekemaai
ers uit Duitsland kwamen en hoe dan in Fries
land kwamen hooien en maaien.
Ze werden ook wel poepen genaamd. Ook
hebben wij nog dia's gezien van dat kleine
dorpje en de omgeving, ja er werd bij verteld
dat ook de bejaarden uit Kornhorn en Opende
op de dia's voorkwamen, maar dat durfde ik
niet te bevestigen, want ik herkende er nie
mand van.
Wij hebben toen de hele boerderij bekeken, er
was veel antiek, alles wat vroeger op de boer
derij gebruikt werd was er te zien.
Ook de karnton nog en de grote koperen em
mers, er was veel antiek en porselein. Ook het
poepennest was er nog op de koestal alwaar
vroeger de hannekemaaiers moesten slapen.
Dit was het bezichtigen wel waard. Vandaar
vertrok men weer naar Rijs in Gaasterland,
maar daar was het zo druk, dat wij zijn door
gereden tot Langezwaag.
Daar zijn wij nog even gezellig bijeen geweest
om onze droge kelen te smeren.
Daarna vertrokken wij weer over Beetster
zwaag, Drachten naar Opende, waarwij om
plm. kwart over zeven aankwamen. Door
een misverstand was er geen muziek aanwezig.
En daar wij ook geen declamator hadden
vroeg de voorzitter of er misschien onder de
aanwezigen iemand was die iets moois naar
voren wou brengen.
En ja hoor een van de bejaarden, de heer G.
Zijlstra uit Opende, deed de ene voordracht na
de andere, hij schudde ze zo maar uit de mouw.
Zodat voor hem geweldig werd geklapt, maar
aan alles komt een eind, en zo ook hier.
De voorzitter zegt alien dank, die deze dag
hebben meegemaakt, alles is goed verlopen
De Dominee, de Dokter en zuster alien heel
hartelijk bedankt, en dan geeft hij nog op te
zingen De Avondzang en wenst iedereen wel
thuis.
Een deelnemer aan de tocht
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PROVINCIALEWEG 153, telefoon 9406

de bank VAN en VOOR OPENDE

Reisje vrouwenvereniging

Opende Oost en Zuid
Op donderdag 17 juni hebben we onze geza
menlijke reis gemaakt naar Amsterdam, naar
de Heineken Bierfabriek, waar we een rond
leiding hebben gehad.
Om ongeveer 12 uur hebben we Amsterdam
verlaten om door een mooie omgeving te rij
den richting Utrecht. In Austerlitz hebben we
een prachtige boswandeling gemaakt, daarna
zijn we naar Harderwijk gegaan om een be
zoek te brengen aan het Dolfinarium.
Om 6 uur hebben we een warme maaltijd ge
had in Elburg. Nog een laatste pleisterplaats in
Langezwaag, waar de benen nog even van de
vloer konden en wel voldaan waren we om
ongeveer half elf weer thuis.

Werkgrnep Rijwielpadenplan Z.W.Kw.
Op 29 juni stelde deze werkgroep een lijstje
op van een aantal rijwielpaden, die naar zijn
mening het eerst voor aanleg inaanmerking
komen.
Voor de gemeente Grootegast is dat bijv. een,
dat Noord-Zuid loopt van Buikstede tot in de
Zuidpolder. Dit lijstje is naar de Bestuurscom
missie Z.W.Kw. (de vier colleges van B en W)
gestuurd. Als deze het lijstje goedkeurt, gaat
het naar het Provinciaal Bestuur.
De Provincie Gronigen wil n.1. een rijwielpa
dennet aanleggen. Het Zuidelijk Westerkwartier
is de eerste streek in de provincie, waarvoor
zo'n plan gereed is. Als het Provinciaal Bestuur
dit lijstje goedkeurt en subsidie toekent, kun
nen de gemeenten een begin maken met de ver
werkelijking ervan.

WIE BEDENKT DE NAAM
VOOR ONZE DORPSKRANT
Onze nieuwe dorpsk rant moet een naam
hebben. Wij loven daarom een bedrag
van t 25,00 uit voor degene, die een ori
ginele naam voor onze krant bedenkt.
Een vakman op het gebied van reklame
tekenen zal dan een ontwerp maken
voor de voorpagina, waarin dan tevens
de nieuwe naam zal worden verwerkt.
Doe Uw best en win naast de eer, de
prijs van f 25,00 in de vorm van een
cheque, die U bij onze plaatselijke mid
denstand dient te besteden. Uw inzen
ding dient uiterlijk 1 oktober 1976
te zijn ingeleverd bij de redaktie.

Opbouwwerk Zuidelijk Westerkwartier.
Dit orgaan is ingesteld om de bevolking van
het Z.W.Kw. te helpen bij het vormen van een
mening over de ontwikkeling van dit gebied.
U heeft een krant ontvangen, waarin gegevens
over de Subcomm issie Landinrichting stonden.
Ook is er een videoband gemaakt. Maar daar
bij kan het natuurlijk niet blijven. Opbouw
werk Z.W.Kw. wil trachten de bevolking er
toe te brengen mee te denken over de veran
deringen, die in deze streek nodig zullen blij
ken, zodat er niet over haar en zonder haar be
sluiten genomen zullen worden.
Het doel moet natuurlijk zijn verhoging van
het welzijn van de bevolking. Opbouwwerk
Z.W.Kw. heeft dit bij dit werk de hulp van de
Verenigingen Dorpsbelangen Plaatselijk Be
lang gevraagd en gekregen. In alle dorpen van
het Z.W.Kw. zullen bijeenkomsten gehouden
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Biljartclub Opende
(in oprichting)

De wens is geuit een

BILJARTCLUB OP TE RICHTEN

Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen met
Dhr. L. Elzinga

Café „SPORTZICHT" te Opende

De initiatiefnemers
L. Elzinga
L. v. d. Graaf
N. Hofstee

warden, georganiseerd door de Ver. Dorpsbel.,
Plaatselijk Befang en Opbouwwerk Z.W.Kw.
In deze bijeenkomsten zal een lid van de Sub
commissie Landinrichting aanwezig zijn, om
inlichtingen te geven en vragen te beantwoor
den. Ook de videoband zal afgedraaid warden.
Van deze avonden zullen door Opbouwwerk
Z.W.Kw. verslagen gemaakt warden, die aan
de subcommissie Landinr. gegeven zullen war
den. In Opende zullen twee van deze bijeen
komsten gehouden warden en wel op:
Oonderdag 23 september a.s. in Eben-Haezer
door Opbouwwerk Z.W.Kw. en de Ver. Pl. Be
lang te Opende, en op maandag 27 september
a.s. in Cafe Ekelhof in Opende-Zuid door Op
bouwwerk Z.W.Kw. en de Vereniging Streek•
belang, De Scheiding en omstreken.
Nadere berichten volgen nog. Maar de beide
besturen willen U nu al opwekken een van de
ze bijeenkomsten te bezoeken. Ook vragen zij
de besturen van alle verenigingen op deze avon
den geen vergaderingen te beleggen, zodat
ieder zo'n bijeenkomst kan bezoeken.

Rechtspersoonlijkheid van de Vereniging

Op 26 juli j.l. trad het vernieuwde Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek in werking.
!edere vereniging zal nu rechtspersoonlijkheid
bezitten. Een vereniging als de onze krijgt een
beperkte rechtspersoonlijkheid.
In de praktijk verandert er, naar het bestuur
meent, niet veel voor onze vereniging.
Graven van de vliegers
Op 13 augustus brachten de Australische am
bassadeur, de heer F. J. Blakeney en zijn echt
genote een bezoek aan Lutjegast om het ver
grote Dorpshuis te openen.
Daarna kwamen zij naar Opende, vergezeld
van Burgemeester, wethouders en gemeente
secretaris, om de graven van de vliegers te be
zoeken. Op elk graf legden de ambassadeur en
zijn vrouw bloemen.
Een deel van het bestuur van de Vereniging en
de verzorger van de graven, de heer J. Brink,
waren aanwezig en werden aan de arnbassadeur
voorgesteld.

Verkeersveiligheicl
Op verzoek van het bestuur zal het gemeente
bestuur, in samenwerking met dat van Marum,
aan de Postdijk bij de kruising met de Leidijk,
waarschuwingsborden en bermpalen laten
plaatsen.
Zeskamp
De Vereniging Dorpsbelangen te Grootegast
kan dit jaar geen Zeskamp organiseren.
In andere dorpen, o.a. in het onze, kan dat in
zo'n korte tijd ook niet meer. Daarom zal de
Zeskamp in 1977 in Grootegast gehouden wor
den. Opende komt dan 1979 aan de beurt.

Vereniging "Het Rode Kruis",
afd. Grootegast-Oldekerk
Tot de vele taken, die de vereniging "Het Rode
Kruis" op zich genomen heeft, behoort ook
het doen aan welfarewerk.
Dit woord is een halve vertaling van het engel
se woord welfare-work. In het Nederlands
wordt het ook welzijnswerk genoemd.
Bij "welvaart" denken wij aan materiele voor
spoed. Als wij het woord "welzijn" gebruiken,
denken wij meer aan de geestelijke toestand
van de mens.
Met het verbeteren van de geestelijke toestand
van de mens komen wij op een zo uitgestrekt
11
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terrein, dat het duidelijk is, dat Het Rode Kruis
zich daarbij grate beperkingen moet opleggen.
Het Rode Kruis wil met dit werk die mensen
he I pen, die langdurig bedlederig zijn, weinig
bezoek krijgen, zich vervelen en daardoor
dreigen te vereenzamen.
De bezoekster kan hen he I pen niet al leen door
regelmatig met hen een praatje te maken, maar
ook door hen aan werk te helpen, waarmee zij
zich in bed bezig kunnen houden.
Ook oudere mensen, die zich nog wel verplaat

gelegenheid krijgen met de handen bezig te
zijn. Deze bijeenkomsten worden in Opende
eenmaal in de maand gehouden.
Wie gebruik wil maken van deze mogelijkhe
den die Het Rode Kruis biedt, kan zich wen
den tot mevr. A. van Dekken-de Bruin, Pro
vincialeweg 44, tel. 9128 of tot rnevr. G. J.
Krol-van den Toi, Sjallemastraat 6, tel. 9421.
In de gemeente Grootegast is de leidster van
dit werk: mevr. A. Cazemier-van Til, Hoflaan
40 te Grootegast, tel. 2212.

sen kunnen, maar die behoefte hebben aan ge
zelligheid, aan het omgaan en praten met an
deren, kunnen geholpen worden door bijeen

Opgesteld op verzoek,
door Jel van der Harst

komsten voor hen te beleggen, waar zij ook

Opgenomen in het maandblad
van De Sjelp

Vrouwenvereniging Opende-Oost

zit hoeft natuurl ijk niet te betekenen dat alle

De vrouwenvereniging begint weer op donder
dag 16 september.
Nieuwe !eden zijn van harte welkom, in het
Vrijzinnig Gebouw.

!eden grootse solisten zijn.
Toch is het een vereniging van naam, een vere
niging waar sinds 1922 "muziek in zit".
Het ene jaar meer als het andere maar nog
steeds wordt er gemuciseerd. Vooral het laats·

Het Bestuur

te decennium gaat het crescendo met deze vere
niging. Niet alleen wat de resultaten betreft
maar ook en dat is erg belangrijk, wat het le

"Daar zit muziek in"
Bovengenoemde uitdrukking kan op vele ma
nieren gebruikt worden; voor zowel personen
als b.v. apparatuur.
Ook van onze plaatselijke showband Crescen
do zouden we dat kunnen zeggen. Oat er (let
terlijk en figuurlijk) muziek in zo'n vereniging

dental aangaat.
Momenteel telt de vereniging 100 leden. Het
grootste gedeelte van deze leden speelt mo
menteel mee in het A-orkest (de showband).
De andere leden vormen de bezetting van het
B orkest. Uit deze laatste groep komen de le
den die, te zijner tijd, een rol in de showband
gaan spelen.
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drukkerij marwo • opende
bossingel 10 • telefoon 05946-9132 . bgg 9312

de drukker van deze
dorpskrant levert
praktisch alle soorten
drukwerk,

én goed én goedkoop

Wist U dat er voor trouwkaarten en geboortekaarten een tendens is naar het
zelf ontwerpen.

Graag willen wij U ook hiermee zoveel mogelijk helpen.
Uiteraard leveren we ook steeds de nieuwste kollekties uit het meer klassieke
assortiment. Komen praten kost niets.

Vaak is er dan nog dat een groep kursisten
die, na het doorlopen van een basisopleiding,
toetreden als lid van het 8-orkest. Op deze
manier probeert men "de muziek er in te
houden"
Deze basisopleiding wordt vrijwel ieder jaar
gegeven. Een dee I van de jeugd in de leeftijd van
9 tot 12 jaar maakt gebruik van deze voorop
leiding.
Gedurende ongeveer een jaar worden zij be
kend gemaakt met die begrippen in de muziek
wereld die noodzakelijk zijn om een noot mee
te kunnen spelen in de wereld van de drum
band of fanfare, want dat zijn de twee rich
tingen die er in wezen zijn in deze opleiding.
Men kan dus kiezen tussen blaasinstrumenten
(b.v. een trompet) of een slagwerkinstrument
(b.v. een kleine trom).
Ook dit jaar zal, wanneer de deelname vol
doende is, weer met een kursus warden gestart.
Opgave onder vermelding van naam, adres, ge
boortedatum en de eventuele voorkeur voor
een instrument kunnen bij Ytsen van der Vel
de, Westerdwarsweg 5 in Opende worden inge
leverd. Ook mogen ze op een repetitieavond
bij het gymnastiekgebouw warden gebracht.
(De aanmelding is open voor jongens en meis
jes die ouder zijn dan 9 jaar l.

Aanmeldingsstrookje
naam: ...............................................................
adres: ...............................................................
te: ....................................................................

ze kursus verschuldigd is n.1. 1 gulden per kur
susuur.
Doorhalen waar geen voorkeur naar uitgaat.
S. Nieuwman.
Sjallemastraat 26
De peuterspeelzaal
Zoals de meesten van U wel zullen weten, is er
in 1975 een peuterspeelzaal opgericht.
In september zijn we begonnen met
mor·
gen in de week en 16 peuters.
Het liep allemaal zo leuk, dat in oktober ge
start is met 2 ochtenden per week, en wel op
dinsdag• en vrijdagmorgen, van half negen tot
half twaalf. Onder de deskundige leiding van
mevr. Pama-Bos, die kleuterleidster is ge
weest, en diverse kursussen volgt.
Wat betreft de peuterspeelzaal, vermaken de
kinderen er zich erg goed. Als het mooi weer
is gaan ze na ranja gedronken, en hun fruit te
hebben gegeten, we! eens buiten spelen, in de
zandbak, en met diverse andere spelmaterialen.
Ze leren leuke versjes en doen wat groepsspel
ietjes.
Er zijn nu 20 kinderen. Met de vakantie gaan
er 8 af, die naar de kleuterschool gaan.
Er is dus weer ruimte ouders, voor uw peuters.
De mogelijkheid bestaat ook, dat uw kind 1
ochtend per week de peuterspeelzaal bezoekt.
De kosten per ochtend zijn f 3,00.

een

lnlichtingen bij mevr. T. Wassenaar-Wiersma,
Bensmastraat 18, Opende, of bij de Stjelp.
Seer. R. Jager-Postmus.

geboortedatum: ...............................................
geeft zich op voor de (bij voldoende deelname)
te houden kursus voor opleiding tot lid van de
tamboergroep (trom o.i.d.)/fanfaregroep (trom
pet o.i.d.).
Zij/Hij is bekend met het bedrag wat voor de-

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Opende-Kornhom.
Op dinsdagavond 19 oktober a.s. starten we
weer met het nieuwe seizoen.
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Deze avond zal worden verzorgd door dhr. Pit,
boswachter te Beilen.
lndien U eens nader wilt kennis maken met
onze afdeling, dan bent U van harte welkom
als gast op deze avond.
Aanvang half acht in het Vrijzinnige Gebouw

maar we hopen dat binnenkort nog wel even
op de een of andere wijze bekend te maken.

te Opende-Oost.

Vrijzinnig Gebouw Opende

Namens het Bestuur
voorzitster.

mevr. J. Kompaan-v .d. Heide,
tel. 9204.
sekretaresse: mevr. D. Morren-Brandsma,
tel. 9239.
penningmeesteresse: mevr. J. v.d.Veen-Mulder
tel. 9282.

De Geref. Vrouwenvereniging "Lydia" verga
dert 2 keer in de maand.
Wij hebben momenteel 23 leden. De onder
werpen die we behandelen zijn Bijbelstudie,
en schetsen uit ons vrouwenblad.
Het bestuur is als volgt:
Presidente: mevr. A. Janssen-Braaksma
2e Presidente: mevr. T. Overzet-Venema
penningmeesteresse: mevr. 8. Gaikema-Storteboom
algemeen adjunkte: mevr. R. Nieuwland-Koops
sekrtaresse: mevr. A. v. Dekken-de Bruin

Vrouwenvereniging Het Heidebloernpje
Heeft momenteel nog vakantie, maar in sep
tember hopen wij onze vergaderingen weer te
houden, in de Stjelp.
We vergaderen dan op maandagavond om de
14 dagen. Onze vereniging telt 20 leden, waar
van mevr. v.d. Kooi presidente is.
Gaarne zouden we nog meer dames op de
verenigingsavond ontmoeten.
Welke data dat precies is, is nog niet bekend,

M. Wobbes-Drent

Via het door Plaatselijk Belang uitgebrachte
dorpskrantje zullen wij gaarne trachten U als
lid zoveel mogelijk op de hoogte te houden
van het bestaan van onze vereniging.
Zodat er niet alleen kontakt bestaat met die
personen die nog regelmatig in het gebouw
komen, zoals de vrouwenvereniging de muziek
vereniging, bezoekers jaarvergadering en het
bestuur.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: H. Braam
Penningmeester: G. Bekkema
Sekretaris: A. Gjaltema
Commissie: mevr. I. Louwes-Hovinga
mevr. Eilander-Reitsma

Vogelliefhebbers
Als U vogels houdt moet U weten, dat een vo
gel niet alleen maar wat voer en water van U
vergt.
Er wordt van U veel meer verwacht om tot een
goede kweek te komen.
Daarom willen wij U adviseren om lid te wor
den van een vogelvereniging, om zodoende per
post het maandblad "Onze Vogels" in Uw
brievenbus te zien glijden, waarin U een uitge
breide beschrijving vindt van de meest gehou
den vogelsoorten, de aanschaf van vogels, de
voeding, de beplanting van de voliere etc.
Een compleet blad om tot een goede vogel-
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Provincialeweg 68 Opende
Telefoon 05946-9118
Uw adres voor

GULF BENZINE
TAXI
OCCASSIONS enz. enz.
Beleefd aanbevelend,
T. WIJMA

stand te komen. Mocht U lid willen worden
van onze vereniging, dan kunt U zich wenden
tot het Bestuur van "Vogelvereniging Surhuis
terveen en omstreken".
voorzitter: G. Wassenaar, Bensmastraat 18,
Opende.
sekretaris: H. R. Boltjes, v. Voortstraat 10,
Surhuisterveen.
penningmeester. A. v.d. Hoek, T. Schuilingalaan 10, Surhuisterveen.

Dit bloed zal voor verschillende doeleinden
gebruikt worden, o.a. voor bloedplannen, bij
rampen en voor vluchtelingen.
Aaanmelden tot en met vrijdag 24 september
a.s. bij: mevr. C. J. Teijema-v. Welzenis, Bens
mastraat 6, tel. 9248 en bij: mevr. Sj. Windstra,
Provincialeweg 9, tel. 9063.
Daarna krijgt U een groep met vermelding van
de tijd, zodat niet all en tegelijk komen.

Vereniging Het Rode Kruis
Afd. Grootegast-Oldekerk.

Vereniging Het Rode Kruis
Afd. Grootegast-Oldekerk.

Op 29 september a.s. zal er ten behoeve van
de Bloedtransfusiedienst van deze vereniging
gelegenheid zijn om bloed af te staan in het
gyrnnastiekgebouw te Grootegast.

Tot de vele taken, die deze vereniging op zich
genomen heeft, behoort het welzijnswerk.
Dit werk omvat zoveel dat de afdeling zich
moet beperken tot enkele taken.
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De afdeling wil die mensen helpen, die langdu
rig bedlegerig zijn, weinig bezoek krijgen, zich
vervelen en dreigen te vereenzamen.
De bezoekster van de afdeling kan hen helpen,
niet alleen door regelmatig met hen een praat
je te komen maken, maar ook door hen aan
het werk te helpen, waarmee zij zich in bed
bezig kunnen houden.
Ook oudere mensen, die zich nog wel verplaat
sen kunnen, maar die behoefte hebben aan
gezelligheid, aan het omgaan en praten met
andere, kunnen geholpen worden door bijeen
komsten voor hen te beleggen.
Hierin kunnen zij ook gelegenheid krijgen,
met de handen bezig te zijn.
Deze bijeenkomsten worden in Opende een•
maal in de maand gehouden. Wie gebruik wil
maken van deze mogelijkheden, die het Rode
Kruis biedt, kan zich wenden tot:
In de gemeente Grootegast is de leidster van
dit werk: mevr. A. Cazemier-van Til, Hoflaan
40, Grootegast, tel. 2212.

{gironr. v. d. bank 897908)
t.g.v. Penningmeester v.v. Opende
Dhr. Tj. v. d. Velde
Drachtsterweg 12 a
Opende
Vooral !eden, die gebruik maken van een auto
matische regeling, dienen hiervan goede notie
te nemen.
Bestuur v .v. Opende

Vrouwenvereniging in Opende-Oost
Onze vereniging begint weer met haar bijeen
komsten in het Vrijzinnig Gebouw, op don
derdag 16 september.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Het Bestuur
seer.: mevr. E. Buma•Oldenburger,
provincialeweg 167.

V.V. OPENDE
Voor copy inzake de voetbalclub gelieve U
zich in verbinding te stellen met onze contact
man: H. Kraaijinga,
Alkemastraat 12,
Opende.
U kunt dit in de toekomst schriftelijk medede
len. Copy dient voor de 12e van elke maand
binnen te zijn.
CONTRIBUTIE:
Leden, die de contributie voorheen per bank
of giro voldeden bij de heer G. Bakker, moe
ten dit onmiddellijk wijzigen en per september
1976 storten op de volgende bankrekening:
bankrek.nr. 32.37 .23.462
t.n.v. RABO-BANK · Grootegast

Chl'istelijke Showband en Wielr111d11rs1n1
corps Crescendo

Daar zit muziek in
Bovengenoemde uitdrukking kan op vele ma
nieren gebruikt Worden, zowel voor personen
als voor bv. apparatuur.
Ook voor crescendo zouden we dat kunnen
zeggen. Het is een vereniging van naam, waar
sinds 1922 "Muziek in zit". Vooral in het laat
ste tiental jaren gaat het "crescendo" met de
vereniging. De letterlijke betekenis van cres
cendo is dan ook: groeiende.
Niet alleen wat de resultaten, maar ook, en
dat is erg belangrijk, wat het ledental betreft,
zit de groei erin.
De vereniging telt nu ongeveer 100 leden. Het
18

ALLE „RIMPELS" GLAD GESTREKEN
uit auto en voorhoofd door :

K. v. d. VELDE

KLEINE KRAS, GROTE DEUK, geen van beide leuk.
Vraagt vrijblijvend inlichtingen.

SCHEIDING 59 - OPENDE - TELEFOON 05122-1538

Tevens verkoop en alle reparaties
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grootste deel ervan speelt in het A orkest (de
showband), de overigen in het B orkest.
Uit dit B orkest komen de !eden van het A or
kest. Vaak er is er nog een groep cursisten, die
na een basisopleiding kan toetreden tot het B
orkest. Op deze wijze probeert de vereniging
er "de muziek in te houden" Deze baslsop
leiding wordt bijna ieder jaar gegeven aan kin
deren van 9 tot 12 jaar.
Gedurende een jaar worden zij bekend gemaakt
met de begrippen, die noodzakelijk zijn voor
het meespelen ln drumband of fanfare. Oat
zijn namelijk de twee richtingen, die er in we
zen in deze opleiding zijn.
Men kan dus kiezen tussen een slaginstrument
(b.v. een kleine trom) en een blaasinstrument
(b.v. een trompet).
Ook dit jaar zal er, bij voldoende deelname,
zo'n cursus komen. Aanmelden schriftelijk
bij de heren: !Jtsen vanderVelde, Westerdwars
reed 5, Sikke Nieuwman, Sjallemastraat 26, of
op een repetitieavond in het gymnastiekge•
bouw. Opgeven: 1. naam, 2. adres, 3. geboorte
datum (ouder dan 9 jaar), 4. voorkeur voor
tamboergroep (trompet of iets dergelijks) of
fanfaregroep (trompet of iets dergelijks).
Kosten: voor elk cursusuur f 1,00.

Vrouwenvereniging Het Heidebloempje
Onze vereniging heeft nu nog vakantie.
In september hopen wij weer onze vergaderin
gen in De Stjelp te houden. Wij vergaderen
dan om de veertien dagen op maandagavond.
Onze vereniging, waarvan mevr. N. van der
Kooij-Corbijn van Willemswaard, presidente is,
telt 20 !eden.
Graag zouden wij nog meer dames op onze
veren igingsavonden ontmoeten.
Op welke datum wij weer beginnen, is nog
niet bekend, maar wij hopen dit binnenkort
op de een of andere wijze bekend te maken.
Onze secretaresse is mevr. M. Wobbes-Drent,
Parksterdwarsweg 2.

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Afdeling Opende-Komhorn

Onze vereniging vergadert tweemaal in de
maand. De onderwerpen, die wij dan behande
len betreffen bijbelstudie en schetsen uit ons
vrouwenblad.
Onze vereniging telt nu 23 I eden.

Op dinsdagavond 19 oktober a.s. beginnen wij
weer met het nieuwe seizoen.
Deze avond zal voor ons verzorgd worden
door de heer Pit, boswachter te Beilen. Als U
eens nader kennis wilt maken met onze afde
ling, bent U als gast van harte welkom op deze
avond in het Vrijzinnig Gebouw. Aanvang half
acht.

Het bestuur bestaat uit:
A. J. Janssens-Braaksma, presidente,
T. Overzet-Venema, 2e presidente,
B. Gaikema-Storteboom, penningmeesteresse,
R. Nieuwland-Koop, algemeen adjunkte,
A. van Dekken-de Bruin, secretaresse, Prov.
weg 44, tel. 9128.

Het bestuur bestaat uit de dames:
mevr. J. Kompaan-van der Heide, Bossingel 1,
tel. 9204, voorzitster
mevr. D. Morren-Brandsema, leidijkreed 11,
tel. 9239, secretaresse
mevr. J. G. van der Veen-Mulder, Prov weg
191, tel. 9282, penningmeesteresse

Gerefomeerde Vrouwenvereniging Lydia
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Wie wil dinsdagsmorgens op de
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PEUTERZAAL

TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF

helpen.

Opende (Gr.) - Telefoon 9054

Van plm. kwart over acht
tot plm. kwart voor twaalf

Al Uw

REPARATIE

Inlichtingen bij

ONDERHOUD
en

Mevr. R. Jager-Postmus

NIEUWBOUW

Provincialeweg 111
Opende

en bij

Tevens handel in
Bouwmaterialen en
IJzerwaren

Mevr. Wassenaar

Bensmastraat 16
Opende

D. Nieuwman

heidepykjes
TE KOOP, Fazanten, Parkieten (roodrug,

Provincialeweg 30
West

gras, albino) en Kwartels.
D. van Wij k, Provincialewegl 16,0pende-oost
telefoon 9343.

Gratis af te halen, 2 snoesjes van poesjes.
Johannes en Jantje, Provincialeweg 157,

LEVENSMIDDELEN

telefoon 9337.

TABAKSARTIKELEN
KOOPT BIJ ONZE
Telefoon 9121

ADVERTEERDERS

Stichting Peuterspeelzaal Opende

ging in het gebouw komen, maar ook met de
bu itenstaanders.

Zoals de meesten van U wel zullen weten, is er
in 1975 een peuterspeelzaal opgericht. In sep
tember is deze begonnen met een morgen in
de week en 16 peuters.
Het liep zo goed, dat in oktober begonnen
kon worden met twee morgens in de week en
wel dinsdag- en vrijdagmorgen, van half negen
tot half twaalf.
Dit gebeurde en gebeurt nog onder de des
kundige leiding van mevr. F. Pama-Bos, die
kleuterleidster geweest is en verscheidene cur
sussen op het gebied van peuterspeelzalen volgt.
De kinderen vermaken zich erg goed.
Ze spelen met verschillende spelmaterialen,
leren leuke versjes en doen groepsspelletjes.
Als het mooi weer is, kunnen zij buiten in de
zandbak spelen. Ze krijgen ranja en fruit.
Er zijn nu 20 kinderen. Na de vakantie gaan er
8 naar de kleuterschool. Er is dus weer ruimte
voor een aantal peuters. Het is ook mogelijk
dat een kind maar een morgen in de week be
zoekt.
De kosten zijn voor elke morgen f 3,00.

Ons bestuur bestaat uit de heren:
H. Braam, voorzitter, G. Bekkema, penning
meester en A. Gjaltema, secretris, Centrum
weg 30.

Verdere inlichtingen kunt U krijgen bij: mevr.
C. H. Wassenaar-Wiersma, Bensmastraat 18.
Mevr. R. Jager-Postmus, Prov. weg 111 en bij
De Stjelp (mej. A. C. v. d. Molen), Drachtster
weg 32, tel. 9137.
Vereniging tot verbreiding van de vrijzinnige
gedachte
Onze vereniging wil in deze dorpskrant graag
trachten U, zowel I eden als niet-leden, zoveel
mogelijk op de hoogte te houden van het
nieuws omtrent ons werk.
Wij hopen zo niet alleen contact te houden
met diegenen, die als lid van de Vrouwenvere
niging in het Oost, de muziekvereniging Uit
Vriendschap en als lid van onze eigen vereni22

De commissie:
mevr. J. Louwes-Hovinga en mevr. T. Eilander
Reitsma.
Vogelvereniging Surhuisterveen en omstreken.
Vogelliefhebbers
Als U vogels houdt, moet U weten dat een vo
gel niet alleen maar wat voer en water van U
vergt.
Om tot een goede kweek te komen, wordt er
veel van U verwacht.
Daarom willen wij U de raad geven lid te war
den van een vogelvereniging. U krijgt dan met
de post het maandblad "Onze vogels". Hierin
vindt U een uitgebreide beschrijving van de
meest gehouden vogelsoorten, de aanschaf van
vogels, de voeding, de beplanting van de volie
re, enz. enz.
Een goed blad voor U als U tot een goed vogel
kweek wenst te komen. Macht U lid willen
warden van een vogelvereniging,dan kunt U
zich wenden tot het bestuur van onze vereni
ging. Voorzitter: G. Wassenaar, Bensmastraat
18, Opende; Secretaris: H. R. Boltjes, Van
Voortstraat 10, Surhuisterveen; Penningmees
ter: A. van der Hoek, T. Schuilingalaan 64,
Surhuisterveen.
V.V. OPENDE
Er warden nog enige !eden gevraagd. Vooral
jongens tussen 15 en 18 jaar voor de A-junio
ren.
Het Bestuur

Verplaatsen van alle
keten
nishutten en romneyhallen

Tevens levering van keten,
nishutten, romneyhallen
garages en zomerhuisjes

DEMONTAGE- EN MONTAGEBEDRUF

VAN BOUWKETEN

H. Bekkema - Provincialeweg 15 - Opende (Gr.) - Tel. 05946-9293

„<^

Van uw echte\$^Bakker
Voor al Uw BROOD, KOEK en BANKET naar A. W. Ukema
WEEKAANBIEDINGEN:
van 6 t/m 11 sept. TAART ................. . van f 5,50 voor f 4,98
van 13 t/m 18 sept. TOMPOEZEN ............. . van f 3,25 voor f 2,98
van 20 t/m 25 sept. APPELTAART ............ . van f 5,50 voor f 4,98

van 27 sept. t/m 2 okt. SLAGROOMCAKE ...... .. van f 4,50 voor f 3,98

Voor al Uw bestellingen belt U 05946-9180 -^
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Vrouwenraad Opende-Kornhorn
Misschien zijn er nag mensen die vragen: Wat
is dat? Toch zijn er ook al verscheidene vrou·
wen en mannen, die het wel weten.
De vrouwenraad is een overkoepelend orgaan,
een commissie, waarin !eden moeten zitten uit
alle verenigingen die in onze beide dorpen be•
staan. In het begin was het een commissie uit
de hele gemeente Grootegast, met als presi·
dente: de burgemeestersvrouw, toen mevr. v.
d. Munnik.
heeft uiteindelijk tegen ons gezegd: Jullie
redden het zelf wel in Opende-Kornhorn.
De groep is anders zo groot. We heetten toen
nog: De Vrouwelijke Hulpverlening, of kort·
weg de V.H.V.
Wat is het doel van de vrouwenraad? In de al·
lereerste plaats dat we er zijn als het nodig is.
8.v. bij rampen, zoals de watersnoodramp in
1953. We hebben toen heel wat goederen ver
zameld. Verder bemoeien we ons met bejaar
den: gezellige middagen organiseren, meehel
pen in de bejaardensoos.

Dan nag het regelen van het uitzenden van ver·
rnoeide en gehandicapte vrouwen en zelfs ook
echtparen.
Oak zijn er dagtochten per boot geweest voor
gehandicapte kinderen, in verband met een
jubileum. Met de kornst van de Surinamers in
ans dorp werden we meteen weer ingescha
keld. Zo zijn er heel wat aktiviteiten waarbij
de hulp van de vrouwenraad gevraagd wordt.
De Provinciale Vrouwenraad geeft de bejaar
den van de hele provincie eens per jaar een
feestdag in Groningen. Voor al dit werk wordt
eens per jaar, n.l. in de herfst gecollecteerd.
In de week na deze herfstcollecte wordt er ge
collecteerd voor de nierstichting.
De Vrouwenraad zit oak in de oragnisatie van
deze collecte. Als U dit gelezen hebt, vveet U
meteen waarvoor we straks om een bijdrage
vragen.
Namens de comrnissie
van de Vrouwenraad
Opende-l<omhorn
J. Janssens-Braaksma, presidente
A. van Dekken-de Bruin, secretaresse

lapt
Het I igt in de bedoefing onder dit hoofdstuk
over onderwerpen te schrijven, die in de ge
meenteraad van Grootegast over Opende be·
handeld warden.
In de raadsvergadering van 10 augustus 1976
werden a.a. de volgende onderwerpen behan
deld:
VOORBEREIDINGSBESLUIT
OPENDE-ZUID
Dit besluit, dat op 27 augustus 1975 werd ge24

nomen voor het gebied, gelegen tussen de
Drachtsterweg, Postdijk, Leidijk en de Schei
ding, vervalt op 5 september 1976.
8. en W. stellen voor, voor dit gebied nogmaals
een voorbereidingsbesluit te nemen gelijk aan
dat van 27 augustus 1975.
BEROEP D. VAN DUINEN, DRACHTSTER·
WEG 13 tegen weigering bouwvergunning. De
heer Van Duinen heeft destijds een bouwver•
gunning aangevraagd voor de bouw van een
opslagloods voor bouwmaterialen. Deze ver-

SPECIALE AANBIEDING
bij aankoop van

1 Itr. HOOGHOUDT BESSENJENEVER
ontvangt U GRATIS
1 Itr. FRISDRANK
zolang de voorraad strekt

Slijterij L Elzinga

PROVINCIALEWEG66
OPENDE
Telefoon 05946-9012

Hengelsportartikelen
U ZOCHT EEN ZAAK WAAR KWALITEIT N0. 1 IS
WAAR U ADVIES EN GOEDE TIPS KUNT KRIJGEN
Verder alles wat U bij het vissen nodig heeft:
Hengels, Vistuigen, Werphengels, Molens, Nylondraad, Lood,Haken
enz.enz.

Grote sortering STROOIVOER, HAVERMOUT
Mooie grote VERSE MADEN, WORMEN
Kom eens langs: Provincialeweg 122 - Opende

gunning werd toen geweigerd, daar terplaatste
slechts het oprichten van bedrijfsgebouwen,
ten dienste van landbouw, tuinbouw, veehou
derij en/of enige andere taj van de bodemcul
tuur mogelijk is, aldus artikel 1 van de bebouw
ingsvoorschriften.
Van Duinen laat het er dus niet bij zitten en
schrijft een bezwaarschrift aan de raad, waarin
hij stelt, dat zijn bouwmaterialen momenteel
liggen opgestapeld langs de openbare weg, het
geen zeker geen fraai gezicht is.
Een loods zou dus hier een oplossing zijn. Bo
vendien stelt Van Duinen voor, de te bouwen
loods door beplanting zoveel mogelijk aan het
oog te onttrekken. Het advies van B. en W.
aan de raad luidt echter: het beroepschrift van
Van Duinen ongegrond te verklaren.
AANSCHAFFING RAAM-LUXAFLEX
BIJZONDERE BASISSCHOOL
De bijzondere Basisschool verzoekt om mede
werking voor de aanschaffing van raam-luxa
flex in drie lokalen, daar de katoenen gordij
nen versleten zijn.
De kosten bedragen f 4.573 ,88 incl. b.t.w .,
waarvan het schoolbestuur zelf f 1 .573,88
voor zijn rekenig zla nemen.
Voorgesteld wordt f 3.000,00 hiervoor op de
begroting uit te trekken.

EERVOL ONTSLAG HOOFD OPENBARE
BASISSCHOOL
Daar de heer K. Kompaan vanaf 27 januari
1975 reeds ziek is en de kans op een volledige
herstel zeer gering is, werd voor hem een keu
ring krachtens de Algemene Burgerlijke Pensi
oenwet aangevraagd.
Op grond avn de uitslag hiervan, stellen B. en
W. de raad voor de heer Kompaan eervol ont26

slag te verlenen,met ingang van 1 september
1976.
TELEFOONAANSLUITING OPENBARE
BASISSCHOOL
Daar het hoofd van de school slecht is te be
reiken door diverse instanties wordt voorge
steld de openbare basisschool te voorzien van
een telefoonaansluiting.

EXTRA KREDIET OPENBARE
KLEUTERSCHOOL
De openbare kleuterschool zal met ingang van
het nieuwe scholljaar 2-klassig warden.
In afwachting van de nieuwbouw zal deze 2e
klas worden gehuisvest in het lokaal achter de
Gerefomeerde Kerk te Opende.
Voor de inrichting van deze klas rnoet het
reeds aanwezige rneubilair en materiaal wor
den uitgebreid.
De totale kosten bedragen f 4.779,44. B. en W.
stellen de raad voor het nodige krediet hier
voor op de begroting voor 1976 uit te trekken.

Op het moment, dat dit geschreven wordt,
moet de raad nog vergaderen. De vergadering
heeft dan reeds plaatsgevonden, nadat de dorps
krant in Uw brievenbus valt.
Mochten een of meerdere onderwerpen aan
leiding geven om er nader op in te gaan, dan
zal dat in een van de volgende uitgaven war
den gedaan. De redaktie, zal indien er voor
Opende een belangrijke raadsvergadering wordt
gehouden, deze voor zover mogelijk bezoeken.
PDs.

caravans
NIEUWE STA vanaf

f 6.000,

NIEUWE TOURWAGENS

f 4.990,--

n1iede111a

Wij hebben de alleenverkoop van o .a.
Eifelland, Elizabeth, Silverline

TOURCARAVANS

OPENDERWEG 30
OPENDE (Gr.)
Telefoon 9414

City, Sunway, Summit, Viking

STACARAVANS

Tevens zijn wij aanwezig op de

lnruil caravans vanaf f 1.000,-
Staanplaatsen door het hele land
1000/o financiering over 60 maand
mogelijk.

SURVENTO-TENTOONSTELLING

M. Tjoelker
FOURAGE- EN KUNSTMESTHANDEL
Provincialeweg - telefoon 9013

LEVERING VAN ALLE SOORTEN STRO

Uitgebreid assortiment DIERGENEESMIDDELEN

N.B.

de tijd nadert weer voor anti-spruit voor aardappelen, steeds voorradig.

14 september: raadsvergadering. Aanvang
half acht .
23september: Opbouwwerk Eben Haezer.
Aanvang half acht.
27 september: Opbouwwerk Cafe Ekelhof v.h.
Brandsema.Aanvang half acht.
4 t/m 9 oktober: Vrouwenraad te Kornhorn
Opende. Lijstcollecte.
11t/m 16 oktober: Nierstichting.
Buscollecte.
28 oktober: Culturele Raad. Zangavond
de koren, Gerf. Kerk, Kornhorn.
12 november: Ver. Beatrixoord. Afd. Groote
gast en a'fd.Marum.
Toneelver. Grunneger Sproak. Cafe De Kruls
weg, Marum.

Gereformeerde Kerk
12 september:

9.30uur - Ds. F. de Jong,
Leek.
: 14.00uur - J. Kruiter,
Lutjegast.

9.30uur - Ds. G.Rikkers,
Suameer.
: 19.00uur Ds.J.v.d.Ploeg,
Drogeham (jeugd
dienst).

19 september:

26 september: 11.00 uur - Ors. H.
Surhuisterveen
:14.15 uur Ds.F.de
leek.

Gereformeerde Kerk
12 september: 9.30uur Leesdienst.
: 14.00uur • Leesdienst.
19 september:

GEMEENTE GROOTEGAST
MAAND JULI 1976
Geboren: Johan, z van H. Kraaijinga en D. de
Haan, Opende.
Martin, z van G. Tjoelker en A. Wij
ma, Opende.
Gehuwd: R. Homan 25j en A. M. Drost 23i,
Opende.
Overleden: R. D. Dillema 2 2j ongehuwd,
Opende.

28

:

9 .00 uur • Ds. J. Poutsma,
Opeinde.
18.30 uur Os. P. K. Meijer,
Noordbergum.

2 6 september: 10.45 uur - Os. H. de Vries,
Drogeham.
· 14.00uur · Leesdienst.

miedema
OOK UW

autorijschool
OPENDERWEG30 - OPENDE
telefoon 05946-9414
Uw eerste 4 lessen f 50,Elke maandagavond theorie

Café Bakker
Koop in de vreemde niet
wat eigen dorp U biedt

Daarom vooral Uw GEDISTILLEERD
naar Café Bakker in het oost
daar wordt na het voetballen
nog even op geproost.

Beleefd aanbevolen
Café G. Bakker

telefoon 9055

OPENDE
EN
OMSTREKEN
fN
FOTO

DUIVENLIEFHEBBERS
OPGELET

GEVRAAGD

ENIGE

1e sortering Duivenvoer,
speciaal voor vliegdui ven.

REDAKTEURS/REDAKTRICES

OOK RUIVOER
FAZANTEN-

voor de Dorpskrant van Opende

KIPPENVOER
KONUNENBIKS

Salaris: nihil
Vereisten: pen en papier

Tegen de laagst

wat vrije tijd

mogelijke prijzen

De secundaire arbeidsvoorwaarden stellen niets voor.

Mocht deze interessante en veelzijdige
job iets voor u zijn, dan wordt uwsollicitatie door de huidige redaktie met
belangstelling tegemoet gezien.

PROVINCIALEWEG 122
OPENDE

Onze

VOOR HOBBY

OPGEMAAKTE

EN BEDRIJF

ECHTE
GRONINGER
KOEK
een specialiteit!

BOUWMATERIALENHANDEL

D. TOP

^

Provincialeweg 151

OPENDE (oost)
Telefoon 9108

Bakkerij

Kloosterman
OPENDE (oost)
Telefoon 9083

ABONNEMENTSKOSTEN: jaarabonnement f 10,00
losse nummers f 1.50
exclusief evt. porto kosten

ADVERTENTIETARIEVEN:
zakelijke advertenties:

hele

pagina

........................

.f

20,00

halve pagina. ....................... .f 12,50
kwart

privé-advertenties:

pagina

......................

..f

7,50

afhankelijk van de grootte .......... f 2,50 - f 7,50
familieberichten.................... ...f 5,00

UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING

Naam
Adres
Woonplaats

geeft zich op als abonné voor de DORPSKRANT OPENDE
Betaling geschiedt kontant of door storting op de rekening bij de

RABOBANK (32.37.23.446) of
SPAAR- EN VOORSCHOTBANK (29.98.65.703)
Handtekening:

INLEVEREN BIJ RABOBANK - SPAAR- EN VOORSCHOTBANK - POSTKANTOOR

32

Ook Uw vectrouwertsadres:

voor bemiddeling bij:
HYPOTHEKEN

ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

ONROEREND GOED

FINANCIERINGEN
PERSOONLIJKE LENINGEN
ALLE VERZEKERINGEN

W. van der Meulen
„Antonia-Hoeve"

Drachtsterweg 43 - OPENDE
Telefoon 05946-9564

Op afspraak dienstverlening

bij U aan huis!

ALLIHOL CONSERVERING voor buiten en binnen
Transparant en dekkende, vochtregulerende verf tegen verrotting
Waterafstotend
Schimmelwerend
Insecten dodend
Weerbestendig

ALLIHOL BEHOUDT HET HOUT
Optimale houtbescherming - Blijvende verfraaiing
Eenvoudige toepassing

Teeninga

Verkrijgbaar bij: ^^n •

SCHILDERSBEDRUF - Opende-oost - Telefoon 9197
die TREFEX en of ALUHOL verkoopt en voor al Uw voorko-

mende SCHILDERSWERKZAAMHEDEN.

Tevens grondverf en lakverf, Tencotop, Carboleum, Behang,
Plakplastie.

A

iN DE BEBOUWDE KOM! EN GEEN KiLOMETER MEERI
DAT GELDT VOOR IEDEREEN. OOK VOOR U!
Herhaaideiijk wordt (nota bene door eiqen inwoners')
de toegestane maximum snelheid GROF overtreden.

DOE ER SETS AAN!
VOORKOM
MENSEN-EN DIERENLEED

