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TE KOOP
Astbest, Onduline gegolfde en plastic platen
Dakleer
Zolder- en vloerhout
Wandsch roten
Parana
Balken - Regels
Latten - Spaanplaat
Board - Wandplaat enz.

Garages en Schuurtjes
Kanteldeuren - gebruikte en nieuwe

D. van Duinen
Drachtsterweg 13 - Telefoon 9496

U kunt op allerlei gebied weer tercht bij Firma Koops
Zoals o.a. voor: Meisjes- en Jongensschoenen

Pantoffels voor de hele familie
Zweedse klompen, Muilen, enz.

Gestreepte- en Fantasie Kniekousen en Kinderhandschoenen

NU PANTY'S 3 paar niet voor f 6,75 maar slechts f 4,50
Verder leren en k unstleren Tassen in diverse kleuren
Echt leren Riemen voor slechts f 17,00
In speelgoed en huishoudelijke artikelen zijn we
ook weer ruim voorzien

OVERTUIGT U EN KOM EENS BIJ ONS LANGS!

FA KOOPS -OPENDE

TELEFOON
9052

UITGAVE:
VERENIGING PLAATSELIJK BELANG TE OPENDE

REDAKTIE:
P. Delhaas, Provincialeweg 73, Opende, telefoon 05946-9250
J.M. v. d. Harst, Drachtsterweg 5, Opende, telefoon 05946-9153
R. Kuipers, Provincialeweg 153, Opende, telefoon 05946-9406
Mevr. J. G. Jagersma-Reinders, Bosweg 15, Opende
M. v. d. Woude, Julianabuurt 15, Opende, telefoon 05946-9132 of 9312

DORPSG ENOTEN,
Het is het bestuur een genoegen U hierbij het
tweede exempiaar van "onze dorpskrant"
aan te kunnen bieden, dankzij........
doorzettingsvermogen van redaktie en nog
een aantal zeer enthousiaste medewerkers
...... niet te vergeten U als abonnee!
Na de spontane medewerking van onze ad
verterende middenstand, verliep de werving
van abonnees aanvankelijk stroef; een twee
de aktie met een huis-aan-huis-folder bracht
enige verandering, doch bij lange na niet vol
doende. Om tijdwille en zekerheidsstelling
voor een verantwoord financieel beleid, was
een huis-aan-huis-bezoek het laatste redmid
del en niet zonder succes!
Niet minder dan een honderdtal abonnemen
ten werden genoteerd, waarmee het totale
aantal bij verschijnen plm. 250 bedraagt.
Gezien het maximaal mogelijke aantal van
ruim 600 abonnementen, moet er dus nog
meer muziek in zitten, al is enige aarzeling
in het begin begrijpelijk.
Het bestuur spreekt echter de vurige wens
uit, dat door veelheid en verscheidenheid van
onderwerpen, de redaktie erin zal slagen de
betrokkenheid van de bevolking optimaal te
doen zijn.
Bestuur
Vereniging Plaatselijk Belang

de
redal<t·
Bij het verschijnen van het eerste nummer
zal het U opgevallen zijn, dat sommige stuk
ken dubbel, zij iets anders geredigeerd zijn
vermeld.
Een jammerlijke vertoning, temeer daar het
het eerste nummer betrof. Het zal U duide
lijk zijn, dat er sparke was van een kwalijk
misverstand, een gevolg van het nog niet
goed op elkaar ingespeeld zijn van de redak
tie (onderling) en dnikker.
Alie betrokkenen hebben dit voorval als pijn1 ijk ervaren en bieden U hun oprecht ge
meende excuses aan.
Verder terug grijpend op het eerst versche
nen nummer, menen wij over het algemeen
te moeten konstateren, dat gezien de reak
ties, de dorpskrant nog niet "leeft" onder de
bevolking, de verenigingen, vooral de laats
ten laten het nog duidelijk afweten, zoals uit
de ingediende kopy voor het tweede num
mer blijkt.
Korn op, mensen, het volgende nummer
moet beslist meer (en vooral verenigingen)
nieuws bevatten. Zoals U uit de samenstel-

cirukkerij marwo • opencie
'bossingel 10 • telefoon 05946-9132 • bgg 9312

ALLEEN IN OPENDE

Ons kleine team
doet haar best voor
velP klanten
in de drie noordelijke provincies

waarom zou u voor
voor uw drukwerk
een ander kie7en

ling van de huidige redaktie zal zijn gebleken,
heeft de advertentie z'n nut gehad.
Mogelijk wordt het aantal nog met enkelen
uitgebreid, om binnenkort met een vaste
groep verder te gaan. Het heeft de redaktie
moeite gekost een keus uit het aantal inge
zonden namen voor de dorpskrant te kunnen
doen. Uiteindelijk is de meest geschikte
naam uit de bus gekomen "De K euvelaar",
bedacht door Mevr. S. Postmus-Gjaltema,
Provincialeweg 187. Aan haar dus de eer en
een waardebon van f 25,00 te besteden bij
de plaatselijke middenstand.
Ook aan de andere inzenders veel dank voor
hun suggesties en opwekkende reakties.

breid. In tegenstelling tot inkrimping of op
heffing van bedrijven, verheugt het ons, dat
de wind nu eens uit een andere hoek komt.
Wij wensen de Rabo-Bank veel succes.
Bij het huis-aan-huis-bezoek voor abonne
menten zijn enkele interessante suggesties
naar voren gekomen, waar hopelijk in het
volgende nummer aandacht aan zal worden
besteed.
lnlevering van kopy voor het volgende num
mer graag voor 10 november a.s. op elders
genoemde redaktieadressen.

Hier volgen de andere namen:
De Optimist, Opender Koerier, Reflector,
Regiona, Eendracht, Us Krant, De Peender
Courant, De'volkskrant, De Dorpsomroeper,
Ons Snuffelhoekje en De Hoeksteen.
Enkele (uit het hart gegrepen) reakties daar
bij: "de uitgave van een dergerl ijk blad is een
zeer loffelijk streven, het blad wil en of moet
een weerspiegeling van het maatschappe
lijk cultureel en geestelijk leven, een weer
kaatsing van alles wat zich op elk terrein van
het leven afspeelt op plaatselijk niveau; een
gunstig onthaal toegewenst" (van een oud-in
woner).
"een
krant, veel succes toegewenst".
Tengevolge van het trage verloop in de
abonnementsaanvragen, verschijnt het ol<to
bernummer van "De Keuvelaar" later dan ge
wenst. Ons streven blijft er echter op gericht,
de krant tijdig d.w.z. een week voor de
maand van uitgifte, bij U in de bus te bezor
gen. Zoals U zelf kunt konstateren, zal het
novembernummer dus noodgedwongen later
moeten verschijnen.
Blijkens de advertentie van de Rabo-Bank is
het aantal openingsuren aanmerkelijk uitge-

De opbrengst van de kollekte voor het Ko
ningin Wilhelmina Fonds (l<ankerbestrijding)
heeft in Opende opgebracht f 1436,95.
Fantastisch ! ! !
Woensdag 8 augustus ging de CBTB, afde
ling Kornhorn-Opende op reis.
Om 8 uur vertrol<ken we met een voile bus,
het hoofddoel was de "Flevohof".
Urk gingen we koffiehet oude
drinken. Daarna vetrol<ken we naar de Flevo
hof. Veel was daar te zien en te beleven.
Eerst langs de boerderij, vee- en akkerbouw,
de tuinbouw met l<assen enz.
Met aandacht en interesse werd dit bel<eken.
Ool< was er voor de liefhebbers "Het lndia
nendorp" om er even te spelen.
Hierbij lag ook een paal over een water en
iemand dacht daar zo maar even over heen te
!open. Maar halverwege bleek het water een
grotere aantrekkingskracht te hebben dan de
paal en belandde de paaltoerist in het water.
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Voor een lekker zakje patat

of
een heerlijk staatje

'an dammen ó
TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
Opende (Gr.) - Telefoon 9054

naar

Al Uw

SNACKBAR "DE VIERSPRONG"

REPARATIE

OPENDE-ZUID

ONDERHOUD

Telefoon 9136

en

NIEUWBOUW
Wij hebben ook frikandellen, croquetten, nassi- en bamischijven.

Tevens handel in
Bouwmaterialen en
Uzerwaren

Mevr. G. Drost-Huising.

D. Nieuwman
Provincialeweg 30
West

heidepykjes
Voor al Uw feest- en dansavonden
accordeon duo "MUSETTE".
Telefoon 05120-19533.
D. Hiemstra

Leidijk 17

LEVENSMIDDELEN

Gr. Opende

TABAKSARTIKELEN
KOOPT BIJ ONZE
Telefoon 9121

ADVERTEERDERS

Dit had tot gevolg dat hij de hele dag met een
natte broek moest lopen, want wie had daar
nou op gerekend................
Er werd veel gelachen en plezier gemaakt.
Om vier uur vertrok de bus naar Elburg.
Donkere wolken kwamen aandrijven en het
weerbeeld verandere totaal: regen en onweer.
ledereen in de bus blij: want de lucht was zo
zwart, dat het moest in Opende en Kornhorn
ook wel regenen. Straks maar even een tele
foontje naar huis. De dames konden de regen
niet zo waarderen, want hun winkeluurtje
viel letterlijk in het water. Toch, ondanks de
regen, de bus uit en een restaurant binnen
gevlucht.
Hier was het goed toeven; een ieder kon naar
behoefte iets gebruiken.
En natuurlijk telefoneren naar huis, maar
daar geen regen, wel zonnig, en warm. We
lieten ons goede humeur echter niet varen en
gingen om half zes aan tafel, een heerlijk di
ner stond voor ons klaar en we lieten ons dit
dan ook goed smaken.
Daarna weer in de bus, richting Opende
Kornhorn. In Langezwaag werd nog een
maal gestopt voor een konsumptie. Om 10
uur waren we weer thuis. Een fijne dag.
De opbrengst van de Aktie Vluchteling
1976 was f 746,25.
De opbrengst van de kollekte t.b.v. de Nier
stichting bedroeg f 644,74.
De bruto opbrengst van de Ned. Herv. Kerk
gehouden bazar bedroeg f 2843,52.
De postzegelautomaat bij het postkantoor is
gewijzigd van twee in drie gulden.
Op de Drachtsterweg kwam een hert in bot
sing met een auto; de auto werd behoorlijk
beschadigd, het hert moest helaas door de
politie worden afgemaakt.

MINDER KOFFIE

Zoals wellicht bekend, zorgt "meester" van
der Harst voor koffie en koek in het Dorps
huis. Zo ook op donderdagavond 22 oktober
j.l. Niets vermoedend liep de heer van der
Harst die avond (keurig aan de linker kant
van de weg) met in z'n rechter hand de ketel
met koffie.
Plotseling scheerde een auto hem voorbij en
"ramde" de koffieketel; de ketel vloog uit
zijn handen, het deksel rolde naar de andere
kant van de weg en de koffie vloeide over
straat.
Omstanders verklaarden, dat de heer van der
Harst er met een beteuterd gezicht naar
stond te kijken en zei: wat moet ik daar nu
mee aan?
Hij pakte de ketel en deksel weer op en er
bleek nog iets in te zitten, en vervolgde zijn
weg naar het dorpshuis.
Bij aankomst werd het verhaal uit de doeken
gedaan, en ieder nam genoegen met een slok
je minder.
De auto reed na enige aarzeling door............
Wie was getuige????

aatselijl< Belang
BESTUURSVERGADERINGEN

Na het verschijnen van het eerste nummer
vergaderde het bestuur driemaal.
1. Op dinsdag 7 september met de Opbouw
werker, de heer H. Ruitenberg.
2. Op maandag 13 september met B. en W.
Zij hadden het bestuur verzocht met hen de
zandwinning te bespreken. Het bestuur ver
zocht ook andere zaken met hen te mogen
5

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

Beleefd aanbevolen
Café G. Bakker
telefoon 9055

bespreken. Dit gebeurde.
De burgemeester was vergezeld van de heer
H. Wijma, het raadslid, dat in september de
vergaderingen van B. en W. bijwoonde, de gemeentesecretaris, de heer H. van der Goot
en de direkteur van gemeentewerken, de
heer G. O. Groenwold. De wethouders waren
door andere vergaderingen verhinderd te ko-

Baldadigheid van de jeugd.
Aan de Openbare Lagere School is voor ongeveer f 5000,00 schade aangericht.
Bovendien moest een in het weekend op het
plein geparkeerde tandartswagen het ontgelden. Banden waren kapotgestoken, de spiegels en de ramen vernield en zand in de benzinetank gedeponeerd.

men.

Als mogelijke oorzaak van deze vernielzucht

3. Op woensdag 6 oktober met de besturen

werd door de heren Delhaas en Kuiper aan-

van de Voetbalbalwereniging Opende, de

gevoerd, het ontbreken van de niet ter

Korfbalvereniging O.K.O. en de Chr. Show-

gevestigde politie. Burgemeester Verbree

band Crescendo.

deelde deze zienswijze allerminst, en was van

Wat er in deze vergaderingen besproken is, is

mening dat de oorzaak, in een andere rich-

in de volgende berichten verwerkt.
Zandwinning.
B. en W. en de Raad zijn tegen de oppervlaktezandwinningen. Deze tasten het landschap
aan.i Nu is er in De Parken een dieptezandwinning. De heer B. Poelman heeft al enige
jaren een vergunning daarvoor.
Door hem en door de Grontmij zijn aan Gedeputeerde Staten vergunningen gevraagd.
B. en W. hebben bezwaar tegen de voorwaar-

den. Zij willen dat er een plas overblijft, die
meer dienstbaar gemaakt kan worden aan de

ting gezocht moest worden.
Ter voorkoming stelde de heer Vrebree voor,
in samenwerking met P.B. naar een oplos-

sing te zoeken.
Voorts zal B. en W. de Raad een aantal maatregelen voorleggen. De heer Mulder deed de
suggestie, weekends de tandartswagen niet
meer in de buurt van het schoolplein te parkeren. Voor de aanpak van het probleem
kon nog geen eindoordeel worden geformuleerd.

recreatie. Daartoe moet het voorgeschreven
talud (de helling van de wand van de zandput (gewijzigd worden, vinden B. en W.)

Zij zijn in beroep gegaan tegen het besluit
van Gedeputeerde Staten. Het zandvervoer

(600.000 m3) heeft ook gevolgen voor de
veiligheid van het verkeer en de toestand van

agenten van politie te Opende.
Na het vertrek van de heren D. H. Mezach en
P. Hoek woont er geen agent van politie
meer in Opende. Het bestuur heeft aan de
Districtscommandant van de Rijkspolitie gevraagd om een politiepost te Opende.

deze wegen.

Het wordt het voormalige badhuis (in het

Er zijn routes vastgesteld voor het vervoer

Groene Kruisgebouw) een geschikte gelegen-

van het zand van de Grontmij. De toestand
van de wegen is met behulp van een apparaat
opgenomen. Na afloop van het zandvervoer
(zomer 1977) moeten de wegen in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De
snelheid en het gewicht van de lading worden door de politie regelmatig gecontroleerd.

heid. Van daaruit zou ook Kornhorn bediend kunnen worden.
Het bestuur heeft aan de burgemeester, als
hoofd van politie, een afschrift van deze
brief gegeven. Het bleek dat de burgemeester
over deze zaak al met de districtscommandant gesproken had.

IJtsma's
Meubelhandel

heeft een grote keuze in

eiken en modern
100 m2 showroom

DESGEWENST RUILEN WIJ UW OUDE MEUBELS IN

Ook voor overgordijnstoffen,
vitrages, dekens, spreien

donsbedden en overtrekken,
tafelkleden, tafellopers

HET VERTROUWDE ADRES

Utsma's Meubelhandel
PROVINCIALEWEG 56-58 - OPENDE - TELEFOON 9218

Bij monde van de voorzitter werd het Ge-

het S.G.D. Het geeft wel advies daarover.

meentebestuur kenbaar gemaakt, dat het be-

Daar er geen lampen geplaatst worden aan

stuur van P.B. unaniem van oordeel is, dat

paden, die niet langs de voorgevel lopen,

het gemis van een plaatselijk gevestigde poli-

dacht het bestuur van de Stichting dat er

tie-agent, nu al voelbaar is (zie hiervoor).

geen kans op plaatsing was.

Het vestigingsbeleid van de politie komt haar
als onbegrijpelijk voor.

b. Het Voetpad langs de Drachtsterweg van

De heer Drost informeerde naar het huidige

de dorpskern naar de Gereformeerde School.

politiebestand, dat zijn er volgens de burgemeester 17, ook Grijpskerk valt onder het
rayon. De heer Verbree legde uit, dat er formeel in Opende niets is veranderd. De heer
P. Hoek blijft hier rayoncommandant.
Tussen de groep oudere politie-agenten, en
de groep, die pas van de politiescholen is gekomen, is de bezetting dun.
Het zal waarschijnlijk tot 1981 duren, alvorens de organieke sterkte is bereikt en Opende opnieuw bemand kan worden.
Afgesproken werd, dat over dit onderwerp
gezamenlijk met de politie, de commissaris
van politie en Plaatselijk Belang, een vergadering belegd zal worden.
VerkeersveUigheid.

Ged. Staten hebben de aanleg van dit pad
goedgekeurd.
Maar nu maakt een der eigenaren bezwaar.
B. en W. en het bestuur hopen dat deze bezwaren alsnog kunnen worden weggenomen.
c. Dorpskom.

De schoolkringen hebben in de brief van
15-4-1975 aan B. en W. gevraagd het gedeelte van de Drachtsterweg van de huidige grens
van de kom t/m de woning Drachtsterweg 21,
bij de bebouwde kom te voegen. In de vergadering op 13 september bleek dat B. en W.
dit ook willen. Bovendien op de Verbindingsweg aan de Provincialeweg ook uitbreiding
van de dorpskom.

a. Straatverlichting.

d. Snelheidsbeperking op de Provincialeweg.

Het plan met te plaatsen lichtpunten, dat

In de vergadering op 13 september drong het

van B. en W. werd ontvangen, bevatte de

bestuur er bij de burgemeester op aan, meer

door P.B. aangevraagde, urgent geachtte

controle te laten uitoefenen op de snelheid

plaatsingen.

van de auto's, ook op de Kale Weg.

Uitvoering van dit "buitenplan" zal volgend

Besloten werd dit ook met de districtscom-

jaar plaatsvinden. B. en W. deelden mee, dat

mandant te bespreken.

de meerdere aangevraagde lichtpunten in een
volgend plan opgenomen zullen worden.

e. Verkeersspiegel op de Kale Weg, hoek Hof-

Een lichtpunt bij Parkheem is bij het huidige

laan.

plan gevoegd. Het bestuur heeft aan de
Stichting Samenwerkingsorgaan Groninger
Westerkwartier te Grijpskerk gevraagd een
lamp te plaatsen op het pad tussen de Alkemastraat en de Bensmastraat.
Dit orgaan deelde mee, dat het geen lichtpunten plaatst, maar B. en W. in overleg met

In de brief van 24-5-1976 heeft het bestuur
aan B. en W. gevraagd om een verkeers-

spiegel op deze hoek. In de vergadering op
13 september zei de burgemeester dat de politie en de A.N.W.B. niet voor verkeersspiegels zijn. De driesprong zal nader bekeken
worden.
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spaar

voor alle

zekerheid

een appeltje voor de dorst;
zet wat op een

spaarboekje bij de

Rabobank B
de bank voor iedereen

f. Bermen van de Drachtsterweg.

stuur en de verenigingen brachten geen op-

Het bestuur drong erbij B. en W. op aan deze

lossing, het zag er dus naar uit dat de realise-

bermen weer op te laten vullen. Dat is
gebeurd.
Kantine op het Sportveld.
In een schrijven van het Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken Groningen (R.C.O.W.), is aan burgemeester en wet-

houders der gemeenten in de provincie Groningen, een principebesluit gezonden.
Bij toepassing hiervan, de bouw van een kantine bij de kleedgebouwen op het sportvel-

ring van een kantine niet door zou gaan.
In een bemiddelingspoging heeft het bestuur
van P.B. het gesprek weer op gang gebracht.
Er werd een vergadering beiegd met de Besturen van de Voetbalvereniging Opende,
Korfbalvereniging O.K.O. en de Cbr. Showband Crescendo.
B. en W. heeft zich bereid verklaard het gezamenlijke standpunt te bespreken.
Mortuarium

(aula begrafenissen)

dencomplex, is de volgende begroting opge-

Na een eerder gedane aanbeveling door P.B.

steld.

en de Uitvaartvereniging "De Laatste Eer", is

Geschatte bouwsom f 80.000,-Af. Overheidssubsidie f 40.000,-Vervat in een z.g.n.

1/3-1/3-1/3 regeling f 40.000,-waarvan

ten laste van de gemeente
1/3 gedeelte t 13.300,renteloze lening gemeente
1/3 gedeelte f 13.300,-bijdrage verenigingen
1/3 gedeelte f 13.300,-Door de verenigingen zal dus bijna f 27.000,moeten worden opgebracht, hetgeen een
aanzienlijke investering betekent.
Deze hoge investering is er oorzaak van, dat
er met het Gemeentebestuur verschil van
mening is ontstaan over de wijze van exploitatie. B. en W. wensen een beheerder aan te

stellen, de verenigingen wensen zelfbeheer.
Informatie bij andere sportverenigingen
heeft aangetoond, dat exploitatie door
de verenigingen zelf, enig rendement van hun
investering kan opleveren.
Bijkomstig wordt een positieve bijdrage gele-

een mogelijke Stichting ervan op de meerjarenplanning geplaatst.
Riolering en Afwatering.
a. Riolering langs de Provinciale weg.
Nu er een grote kans is dat de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan het Van-Starkenborckkanaal in de gemeente Oldekerk gebouwd zal
worden, kunnen de plannen voor deze riolering verder uitgewerkt worden.
Dan kan tevens het rijwielpad aangelegd worden.

b. Als deze riolering er is, zal ook het water
van de vaart langs de Kale Weg beter worden
(door de heer Braam smeerpijp genoemd).
c. Afwatering aan de Bossingel.
Het bestuur heeft om een betere afwatering
daar gevraagd. Deze is in orde gemaakt.

In de brief van 15 september 1976 deelden
B. en W. mee dat de sloot voor de vier wo-

ningen gedempt zal worden. Dit is ondertussen gebeurd.
d. Afwatering op het pad tussen Alkema-

verd voor onderlinge samenwerking.

straat en Bensmastraat.

Enkele gesprekken tussen het Gemeentebe-

De Stichting Samenwerkings orgaan Gron.

n

HENGELSPORTSPECIAALZAAK

fan B

^L
3S
2-ladige viskoffer

Provincialeweg 122 - Opende

SINTERKLAAS IN AANTOCHT
een paar leuke verrassingen voor U

boordevol met nuttige artikelen, o.a.

PULLOOD
HAKENSTEKER
KNUPLOOD

HAKEN, diverse maten

3TUIGEN
25 METER NYLON DRAAD

SINTERKLAASPRUS \ Od^

2-delige werphengel

^DRAAD -EGGEEFPRUS
:UJS
VERKLIKKER
KNUPLOOD ƒ ' ^

Tevens prima kwaliteii

oer voor duiven, kippen, fazanten, konijnen
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Westerkwartier zal voor de verbetering daar
van een som op de begroting voor 1977 zet•
ten.
Woonwagenkamp.
De burgemeester deelde in de vergadering op
13 september mee dat de tekeningen naar
Woonwagenvoorzieningen Prov. Groningen
zijn gezonden.
Hij verwachtte dat er in het najaar aan be
gonnen zou worden.
Afscheid van de heer K. Kompaan.
Het bestuur heeft de heer K. Kompaan, die
om gezondheidsredenen, met ingang van 1
september ontslag moest nemen als hoofd
van de Openbare School, schriftelijk harte•
lijk bedankt voor de huip in raad en daad,
die hij gegeven heeft bij het organiseren van
de voetbal-, korfbal- en lijnbaanwedstrijden
voor de scholen sinds 1962, en van de Natio
nale Bevrijdingsdagen in 1960, 1965en 1970.
Opbouwwerk Zuidelijk Westerkwartier.
De heer Ruitenberg gaf, met betrekking tot
de inspraakprocedure van de bevolking bij de
Landinrichtingsplannen, een uiteenzetting
van de doelstelling van het Opbouwwerk.
Hij noemde o.a.
a. De bevolking de noodzakelijke informatie
verstrekken, ook tijdens de procedure.
b. Het begeieiden van gespreksgroepen.
Voor een verslag van de voor de bevolking
belegde vergadering in gebouw Eben-Haezer,
zie elders in dit blad.

Roken is tectyleren tot het middenrif.
Schep vreugde in uw !even,
het is al later dan u denkt.

INFORMATIE AVOND
LANDINRICHTING
OPENDE
De verenigmg Plaatselijk Belang te Opende
en Opbouwwerk Zuidelijk Westerkwartier
belegden een bijeenkomst in het gebouw
"Eben-Haezer" over de Landinrichting.
In het geheel waren er 35 belangstellenden
aanwezig.
De voorzitter van Plaatselijk Belang, de heer
P. Delhaas opende de bijeenkomst en gaf
daarna de leiding over aan de opbouwwerker,
de heer H. Ruitenberg.
Eerst vertelde deze iets over de videoband.
Daarna werd deze afgedraaid. Men zag beel
den van het Zuidelijk Westerkwartier, zag en
hoorde een uiteenzetting over de gang van
zaken bij de landinrichting en gesprekken
met tien inwoners van het Zuidelijk Wester
kwartier. Dit afdraaien duurde ongeveer drie
kwartier.
Na de pauze was er gelegenheid tot het stel
len van vragen. Voor het beantwoorden hier
van waren aanwezig de heren R. Mellema, lid
van de Subcommissie Landinrichting en Ir.
B. Nijsingh, lid van het secretariaat van de
Subcommissie.
De eerste vragensteller klaagde dat er zo wei
nig concreets te horen was. Twintig jaar gele
den was er de Ruilverkaveling "Zijlroe". Dit
is niets geworden. Daarna kwam het plan
Veenstra. Nu wordt er gesproken over land
inrichting. Hij vond dit alles maar belemme
ringen voor de boer.
Verder bracht hij de S.B.L., de Stichting Be
heer Landbouwgronden, ter sprake.
Ir. Nijsingh antwoordde daarop, dat er nog
geen plannen zijn. Er is een lange tijd van
voorbereiding nodig. Eind volgend
hoopt men een plan te hebben. En daarna
moeten er nog plannen voor de uitvoering er
van gemaakt worden.
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Onderstaande OCCASIONS worden verkocht met 3 maanden GARANTIE op
ONDERDELEN en ARBEIDSLOON.
1975 Mercedes 240 D met schuifdak, gekleurd glas, stuurbekrachtiging, kleur geel.
1970 Mercedes 220 D met schuifdak, blauw.
1968 Mercedes 220 D met schuitdak, wit.
1976 FordTaunus 1600 (nieuwste model), geel.

1975 Ford Escort 1300 geel.
1971 Opel Ascona 1600 metallic-brujn.
1976 Opel Kadett Special metatlic-bruin.

1971 Opel Kadett beige.
1972 Citroen 2 CV 4 rood.

Autobedrijf

OPENDERWEG6-8
Telefoon 9142

van der Hoek en Alting

De Stichting Beheer Landbouwgronden
heeft tijdens de Ruilverkaveling "Zijlroe"

Wordt er rekening gehouden met degenen,

grond aangekocht. Er is ongeveer 100 ha in

Vroeger werd er gestemd.

haar bezit. In de laatste vijf jaren is er niets
aangekocht. Er is in de Subcommissie over
gesproken of de S.B.L. weer grond moet kopen. Men is het daarover niet eens geworden.
De landbouworganisaties waren er tegen.
Voorlopig blijft dit vraagstuk rusten. Er
werd gevraagd van wie het idee van de landinrichting afkomstig was.
De heer Mellema antwoordde dat het idee in
de streek zelf geboren is. De Bestuurscommissie Zuidelijk Westerkwartier heeft met de
landbouworganisaties en de waterschappen
de aanvraag ingediend.
Ir. Nijsingh zette uiteen dat er in de streek
allerlei belangen bestaan.
Maar er is niet bekend, welke dat zijn. Men

die afwijzend tegen de landinrichting staan?
Ir. Nijsingh antwoordde dat er alleen gestemd moet worden wanneer er een ruilver-

kavel ing komt.
Tegenwoordig worden dan alleen de stemmen geteld van de mensen die opkomen. Het
aanleggen van een weg kan iemand die er te^

gen is niet tegenhouden. Maar niemand behoeft zijn eigen kavels te veranderen.
Over de kosten van de ruilverkaveling zei Ir.
Nijsingh, dat de verbeteringen voor de landbouw gedeeltelijk door de landbouwers betaald zullen moeten worden. Er wordt een
grote subsidie voor gegeven.
Ook de zandwinning in Opende-Zuid kwam
ter sprake. Deze staat buiten de landinrichting. Een andere vragensteller klaagde ook

hoopt dit nu binnenkort te weten. Zij zullen

dat alles zo vaag is. Als het plan in grote lij-

bekend worden gemaakt. Dan kan de bevol-

nen klaar is, is inspraak beter van pas.

king zich er over uitspreken.

De heer Mellema antwoordde dat er veel on-

De heer Ruitenberg bracht de percentages,

derzoek nodig is. Er moeten plannen opge-

die het provinciaal bestuur genoemd heeft,

steld worden waaruit de bevolking kan kie-

ter sprake.

zen. Als wij niets doen, komen wij achter.

Ir. Nijsingh zei dat de belangrijkste kritiek

Daarom is de landinrichting nodig. De heer

hierop was, dat de percentages al genoemd
zijn voordat de Subcommissie Landinrichting er was.

De Subcommissie moet uitgebreid onderzoe-

Ruitenberg wekte de aanwezigen op de ontwikkeling, nauwlettend te volgen.
De voorzitter dankte de sprekers voor hun
uiteenzetting en sloot de bijeenkomst.

kingen doen. Zij moet de percentages bekijken en hun waarde schatten.
De heer Mellema voegde er aan toe, dat er
ruimte in deze percentages zit.
Ze kunnen anders uitvallen. En dan moet de
Subcommissie het provinciaal bestuur van de

Wie zou de redaktie willen helpen
aan puzzels, zodat we in de toe-

juistheid van haar percentages overtuigen.

komst een puzzelrubriek kunnen

De heer Ruitenberg wees er op dat er in de

opnemen in onze "keuvelaar".

stad gedacht wordt, dat het Zuidelijk Westerkwartier een recreatieve functie zal krijgen.
De heer Mellema merkte op, dat het Zuide-

Opgave graag aan der redaktieleden.

lijk Westerkwartier geen opvangcentrum
moet worden. Dus geen massarecreatie.

15

P.V. "NAAR HUIS" - OPENDE
Waarschijnlijk kent niet iedereen in Opende
het bestaan van een postduiven-vereniging,
maar de meeste inwoners toch wel.
De gang van zaken is zo dat de liefhebbers,
12 Ieden, vrijdagavond de duiven inkorven,
die dan een rubber ring om de poot krijgen,
met een geheim nummer, welke de eigenaar

van de verschillende !eden kan men nagaan,
wie eerste, tweede en zo verder zijn gewor
den. Ook nu warden de klokstaten weer op
gestuurd naar de rekenaar, die het verder tot
op de meter per minuut uitrekent.
U hebt nu een globaal beeld gekregen van de
gang van zaken van een duiven-vereniging,
waarbij nog niet is gesproken over het ver

Verder wordt het vaste voetringnummer op

voer van de duiven, welke op de verste vluch
ten in het zuiden van Frankrijk warden ge

een inkorfstaat vermeld, hetgeen als alle dui
ven zijn ingekorfd, wordt opgestuurd naar

lost. Uit bovenstaande zult U begrijpen, dat
er heel wat komt kijken om alles draaiende

de rekenaar. Daarna warden de klokken van

te houden, vooral op financieel gebied.

de !eden om 8 uur afgeslagen gelijk met de
moederklok van de vereniging.
Zaterdagmorgen om 8 uur zijn via Hilversum
3 duiven-berichten te horen waarin wordt
medegedeeld, op welke tijd de duiven zijn

Daarbij moeten wij bedenken, dat we slechts

niet te zien krijgt.

12 !eden hebben en het helemaal zonder sub
sidie van enigerlei instantie moeten doen

komen.

We kunnen en willen U allemaal wel oproe
pen om lid te warden, maar U zult we! be
grijpen dat je eerder I id wordt van een voet
bal- of damvereniging clan van een duiven

En dan beginnen de spannende uren van een

vereniging, alhoewel er in het dorp wel mee1

duivenmelker, het wachten bij het hok, in de
lucht turen, of er al een duif aankomt en
dan, als de spanning bijna ten top 1s geste
gen, valt er een duif op de klep

duivenmelke1s zijn die geen lid van de ve1
niging zijn.

gelost en hoe laat ze ongeveer 1hu1s kunnen

En nu komt het er op aan de duif zo vlug
mogelijk in het hok te krijgen, de rubberring
van de voet te halen, welke dan in de klok
wordt gedaan. Tegelijk wordt een afslag ge
maakt, welke precies de tijd van aankomst
registreert.
Dezelfde avond warden de klokken geza
menlijk afgeslagen met de moederklok van
de vereniging, waarna ze worden geopend en
aan de hand van de afslagen op de klokband
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Verder willen wiJ graag onder Uw aanclacli t
brengen dat wij omst1·eeks de Kerstdagen een
kip-aktie houden, waarbij op Uw aller me
dewerking wordt gerekend om de zaak zo
goed mogelijk "vliegende" te houden.
Want als het verenigingsleven gezond is clan
staat het dorpsleven ook op een goed peil
met andere woorden, Opende zal bloeien en
nooit vergaan.
P.V "NAAR HUIS"

OPENDE

I

EEN NIEUWE AUTO

Reparaties

EEN ANDERE AUTO
U slaagt altijd goed en vertrouwd

Gulf
Bezine Laadstation
Taxi

Wijmas Autobedrijf
Provincialeweg 68 OPENDE
Telefoon 05946-9118

VROUWENRAAD TE
KORNHORN-OPENDE

De hoofdleidste, van het Welfa,ewerk is
mevr. E. van de, He,de-Sketje, Renkema
straat 6, Doezum
In Opende mlichtingen bij mevr. A. van Dek
ken-De Bruin, Provincialeweg 44, tel. 9128.
Verkooprniddag voor het Rode Kruis is op
26 ok tober, 's rn iddilgs om 2 LILI!.
VERENIGING BEATRIXOORD
AFD. GROOTEGAST

Voor de afdelingen Grnotegast e11 Ma,um
kurnt op 12 november de toneelve, eni�Jing
"Grunneger Sproak" he! blijspel "Petrus geft
vrijof opvoeren.
Aanvang 8 uur.
Dit zal gebeuren in Cafe De l(ruisweg te
Marum
Na afloop dansen

NIEUWS VAN V, V. D. S, 0.

Ee11 ve,sl9g van de laatstgehouden ledenver
giidering van V.V.D.S.0. (volleybalvereniging
de Smash Opende).
De vergadering wercl gehouden in Cafe El
zinga. De I eden (er wa, 1m 20 aanwezig), wer
clen verwelkomd door voorzitter de Boer.
Er stond de leden drc avond nog heel wat te
wachten, omdat het procpamma 18 punten
bevatte. Enkele punten zouden wij er even
uit willen lichten in de clorpskrant,
Ten eerste. Voor het le team van de heren
zijn door kledinghuis Sienema te Surhuister
veen 10 ti-ainingspakken beschikbaar gesteld
(ze zijn in de maak).
Ten tweede: Het bestuur werd uitge.breid
met twee krachtige mannen n.1. Tony Snip
en Evert Bergsma. Hc:t bestuur bestaat nu uit
5 man. Ook werd e, een nieuwe secretaris ge17

kozen die de plaats innam van de heer Teye
ma. Ten derde: Er zijn formulieren aange•
vraagd om een verloting te organiseren om
onze kas enigszins aan te vullen.
Ten vierde: De contributie werd van f 5,00,
naar f 6,00 per maand gebracht.
Tenslotte willen wij nog even vermelden, dat
nieuwe leden van harte welkom zijn.
Trainingstijden:
maandagavond: dames van half acht tot 9 uur.
heren van half negen tot 10
uur in het gymnastieklokaal
in Opende.
Ook willen wij de heer Elzinga nog even be
danken voor de koffie die hij ons in de pauze
aanbood.
Hier volgen nog even de punten van de ge
speelde wedstrijden:
Dames:
1e wedstrijd tegn M.A.C. 1-2 (verl.)
2e wedstrijd tegen V .C.S. 0-3 (gew.)
Heren.
le wedstrijd tegen V.C.S. 3-0 (gew.)
2e wedstrijd tegen M.A.C. 2 2-1 (gew.}
Verder nieuws volgt in de volgende dorps
krant.
GEREFORMEERDE VROUWENVERENI
GING "l YDIA".

De volgende bijeenkomsten zijn op 18 no
vember en 2 december.
Zoals U in ons vorige nummer kon lezen,
was het de bedoeling een biljartclub op te
richten. Deze is er nu en het aantal teden is
thans 20.
Leden voor de klaverjasclub zijn altijd wel
kom. Kaartavond op de woensdagavond in
Cafe Elzinga.
Aanvang steeds 20.00 uur.

BEJAARDENSOCIETEIT

De volgende bijeenkomsten zijn o p
10 e n 24 november i n het Groene Kruisge
bouw.

Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Afd. Korhorn-Opende.
Op 9 november a.s. is er weer een bijeen
komst in het vrijzinnig gebouw, aanvang half
acht.
Deze avond zal voor ons worden verzorgd
door de Theodorus Niemeyer Fabriek over
koffie en thee.
Gasten zijn van harte welkom.
Ons winterprogramma ziet er verder als volgt
uit:
december
januari
februari
maart
april
mei

Kerstavond.
Jaarvergadering.
Een avond over Rusland en
Siberie.
Opticien Werkman uit Surhuis
terveen over goud en zilver.
Een schoonheidsspecialiste.
Mevr. Buskes uit Middelstum
met marmerdrukken.

V.V. OPENDE

Hierbij bedanken wij de volgende personen
voor de door hen verrichte onderhoudswerk·
zaamheden aan de kleedgelegenheden in
Opende-Zuid:
Dhr. G. Bethlehem
Ohr. H. Ploeg
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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
s€

.®

Van uw echte\^Bakker
Voor al Uw BROOD, KOEK en BANKET naar A. W. Ukema
WEEKAANBIEDINGEN:
van 1 t/m 6 nov. TOMPOEZEN............................van f 3,25 voor f 2,98

van 8 t/m 13 nov. SLAGROOMSOEZEN...............van f 1,00 voor f 0,85
van 15 t/m 20 nov. BANANESOEZEN....................van f 1,00 voor f 0,85
van 22 t/m 27 nov. 2 pak SPECULAAS...................van f 3,90 voor f 2,98

Voor al Uw bestellingen belt U 05946-9180

^

'«^!^.n^HUB^I^

-•^^

Dhr. J. Snip
Dhr. S. van der Velde

nioren-elftal, i.v.m. een tekort aan teiding-

gevende krachten.

Dhr. J. Veenstra

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:

Deze onderhoudsbeurt is verricht op zater

Sekretaris M. de Haan,

dag 11 september j.l.
Verder doen wij een dringend beroep op per-

Centrumweg 18,

OPENDE.
Bestuur V.V. OPENDE

sonen uit Opende e.o. zich te willen opgeven
als leider van een pupillen-, junioren- of se-

F- uit de raad geklapt
De voorstellen, die B. en W. in de vergade-

In Opende wordt het tekort over 1976 be-

ring op 10 augustus ingediend hebben, zijn

groot op f 1700,- volgens de bijgevoegde ex-

door de Raad aangenomen.

ploitatiebegroting. B. en W. menen dat dit

Zie: Uit de Raad geklapt in het vorige num-

tekort mede veroorzaakt wordt door te hoge

mer.

personeelskosten (ruim f 4500,--, in Groote-

De Raad heeft op 14 september vergaderd in

worden donateurs te werven.

gast f 2500,--) en dat er getracht zou kunnen

"Het Hooge Heem" te Grootegast. De onder-

Daardoor zou het exploitatietekort aanzien-

werpen die op Opende betrekking hadden,

lijk kunnen worden verlaagd. Maar dat geeft

waren: Agendapunt 2. Mededelingen, onder

voor 1976 geen resultaat. Daarom stellen B.

e. Ged. Staten hebben de 81e wijziging van

en W. voor f 1000.-- subsidie te verlenen, on-

de gemeentebegroting, aanleg voetpad langs

der voorwaarde dat de bijdrage van de ou-

de Drachtsterweg, van de kom naar de Geref.

ders niet zonder overleg met hen mag wor-

School, goedgekeurd.

den verhoogd.

Agendapunt 5. Subsidie aan de Peuterspeel-

Agendapunt 6. Verkoop beklemrecht. De

zaal. Deze is begonnen in september 1975.

heer H. de Boer, Leidijk 5, is beklemde mei-

Thans komen er 20 kinderen op twee mor-

er van een perceel land te Opende, groot 7,80

gens in de week. Er is deskundige leiding. Het

ha. De gemeente is eigenaresse in beklemrech-

werk voorziet in behoefte en het komt de

telijke zin. De vaste huur is f 40,-- in het jaar.

taalontwikkeling van de kinderen ten goede.

De heer de Boer heeft gevraagd of de ge-

Het Rijk geeft geen subsidie, omdat het

meente afstand wil doen van haar recht van

werk na januari 1975 is begonnen.

beklemming.

Interim Rijkbijdrageregeling Peuterspeelza-

In oktober 1975 heeft de gemeente een be-

len. De peuterspeelzaal te Grootegast ont-

klemrecht verkocht voor 50 x de vaste huur.

vangt op grond van genoemde regeling

De heer de Boer gaat hiermee akkoord.

f 2500,--.

B. en W. stellen daarom voor het beklem-

20

Ook Uw vertrouwensadres
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 houtbescherminc) - Blijvende verfraaiing
Eenvoudige toepassing

Teeninga

Verkrijgbaar bij: ^^a •

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

mende SCHI LDERSWERKZAAMHEDEN.

Tevens grondverf en lakverf, Tencotop, Carboleum, Behang,

Plakplastic.

recht te verkopen aan de heer de Boer voor

B. en W. stellen voor f 5000,- voor deze

50 x f 40,-- = f 2000,--.

voorzieningen als extra krediet beschik-

Agendapunt 9. Aanvraag op grond van art.

baar te stellen.

72 van de Lager-Onderwijswet van 1920.Het
bestuur van de Vereniging voor Christelijk
Volksonderwijs te Opende (de Hervormde
School) heeft de gemeente verzocht om me-

In de vergadering van de Raad op 14 septem-

dewerking voor de verbetering en inrichting

ber 1976 zijn de onderwerpen in de Dorps-

van het schoo!plein.

krant nr. 1 genoemd aan de orde geweest.

Het gedeelte bij het fietsenhok is onbetegeld.

Subsidie aan de Stichting Peuterspeelzaal

Daar de meeste kinderen gebruik maken van

Opende, zonder hoofdelijke stemming, met

de fietsenstalling ontstaat er 's winters een

aantekening dat de heren Boersma, Veenstra

modderige plek.

en Westerhof geacht willen worden te heb-

Verder verzocht het bestuur medewerking

ben tegengestemd, wordt een subsidie van

voor het plaatsen van twee banken en het

f 1000,00 verleend.

aanbrengen van enige beplanting.

Verkoop eigendomsrecht in beklemrechte-

De kosten bedragen f 3254,--. Door het ver-

lijke zin aan de heer de Boer, Leidijk 5.

lenen van de gevraagde medewerking zullen
de eisen aan het geven van lager onderwijs te
stellen, niet worden overschreden.
B. en W. stellen voor de gevraagde medewer-

king en het bovengenoemde bedrag in de begroting op te nemen.

Agendapunt 15. Speelplein van de Openbare
Schoo!. B. en W. zien zich door de voortdurende ergerlijke baldactigheid van de jeugd,
die het blijkbaar op de nieuwe schoo! gemunt heeft, genoodzaakt verschillende voorzieningen voor het schoolplein te treffen.
B. en W. stellen voor:

a. Het gedeeltelijk verhogen van de bestaande afrastering.
b. Het aanbrengen van een afrastering, waar
deze ontbreekt.
c. Het uitbreiden van de beplanting met berberis.

d. Het plaatsen van een tijdelijk toegangshek.
e. Het aanbrengen van een afscheiding van
gaas op één plaats.
f. Het verwijderen van een gedeelte van de
muur van de fietsenstalling. Van één en
ander ligt een tekening en kostenraming
ter inzage.
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B. en W. trekken het voorstel in, in verband
met de zandwinning vlak in de buurt.
Verbetering en inrichting van het plein van
de Hervormde School (Ver. voor Chr. Volksond.). De Raad verleent het gevraagde krediet van f 3254,00.
Plein van de Openbare Basisschool. De Raad
verleent een krediet van f 5000.00 om voorzieningen te treffen rondom de school.
Verkoop van de voormalige vetdwachterswoning, Drachtsterweg 34.
De Raad besluit het terrein te verkopen aan
de hoogste bieder, de heer H. de Vries, te
Groningen voor f 25.100,00.
De gemeente zal zorg dragen voor de afbraak
van de woning. Het terrein mag niet eerder
verkocht worden, dan als er een woning op
gebouwd is.
Politie te Opende.
De burgemeester deelt mee dat met het bestuur van de Ver. Plaatselijk Belang is overlegd over de politie.

Over een tijdelijke huisvesting van de politie
te Opende zal nog nader beraad plaats vinden.

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

Uw S.R.V. man

H. KOOP

Telefoon 9278

s1/y

Rondvraag. De heer Westerhof vraagt of er

Het is daarom niet langer verantwoord de

nog iets komt van de verbetering van de Pro-

kinderen op de fiets naar school te laten

vincialeweg te Opende.

gaan. Er is geen sprake meer van een veilige

De burgemeester antwoordt dat er een re-

weg. Het betreft hier 40-45 kinderen.

constructieptan is opgesteld. In de nabije

Omdat verder uitstel ernstige gevolgen kon

toekomst zal dit plan wel de nodige aan-

hebben, hebben B. en W. contact opgeno-

dacht krijgen, want de plannen voor de

men met de F.S.Z. te Surhuisterveen voor

bouw van de rioolzuiveringsinstallatie heb-

het vervoer van de kinderen, die aan de bo-

ben, naar het lijkt, grote kans van uitvoering

vengenoemde route en aan de Leidijk wonen.

gekregen.

In de vergadering van de Raad op dinsdag 12
oktober zijn de volgende onderwerpen, die
op Opende betrekking hebben, behandeld.
Punt 5.
Benoeming van een hoofd van de Openbare
Basisschool.
Er is geen toelichting bijgevoegd, zodat de

Dit vervoer is op maandag 4 oktober begonnen. Het bestaande vervoer van de kleinste
kinderen naar de Openbare Basisschool is opgeschort. De kosten van dit vervoer bedragen
f 80,00 per dag. B. en W. zullen trachten 80
procent van deze kosten, op grond van Art.
31 der Lager-Onderwijswet 1920 via de factor sociale zorg, terug te ontvangen.
B. en W. stellen de Raad voor tot deze maat-

voordracht aan de Redactie onbekend is.

regel te besluiten en het benodigde krediet

Punt 6.

beschikbaar te stellen.

Aanvraag op grond van Art. 72 van de Lager-

Punt 12.

Onderwijswet 1920 door het bestuur van de
Ver. voor Chr. Volksond. (Herv. School).
Dit bestuur vraagt om medewerking voor de
aanschaf van een stofzuiger voor die school.
Door inwilliging van de aanvraag zullen de
normale eisen, aan het geven van Lager Onderwijs, niet worden overschreden.
B. en W. stellen de Raad voor de gevraagde
medewerking te verlenen en hiervoor een
krediet van f 550,00 beschikbaar te stellen.
Punt 9.
Schoolbus Opende. Door het intensieve zandvervoer in Opende-Zuid is een zeer gevaarlijke situatie ontstaan, met name voor de kinderen, die de kleuter- en basisscholen in
Opende bezoeken.
Het meest intensieve zandvervoer, waarbij 30
tot 40 auto's zijn betrokken, spitst zich toe
op de route: Folgerster Loane - Scheiding Parksterdwarsweg - Parkweg - Kolonieweg Folgerster Loane.
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Voorbereidingsbesluiten.
tn de vergadering op 24 september 1975
heeft de Raad voorbereidingsbesluiten voor
de terreinen van de voormalige Openbare Basisscholen te Opende-Oost, West en Zuid
genomen.

Deze besluiten vervallen een dezer dagen.
Omdat deze voorbereidingsbesiuiten nog niet
in een bestemmingsplan of in een ontwerp
daartoe zijn verwerkt, stellen B. en W. de
Raad voor, voor deze terreinen opnieuw een
voorbereidingsbesluitte nemen.
Punt 14.
Extra krediet Openbare Kleuterschool te
Opende.
De hoofdleidster van de Openbare Kleuterschool heeft een verzoek ingediend, een extra krediet beschikbaar te stellen voor de
aanschaffing van diverse materialen.
Een deel van de genoemde artikelen zijn verbruiksmaterialen en zal uit het bedrag dat

DUIVENLIEFHEBBERS
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PLAATS DAN EEN
HEIDEPYKJE
IN ONS DORPSBLAD

voor elke kleuter beschikbaar is, moeten

terwijl wegens een benoeming elders 1 solli-

worden betaald.

citant zich heeft teruggetrokken.

Aanschaffing van een poppenkast en een ver-

De overblijvende drie sollicitanten zijn door

bandtrommel zullen de eisen aan het geven

een sollicitatiecommissie, waarin waren ver-

van kleuteronderwijs te stellen niet over-

tegenwoordigd: burgemeester, en wethouders,

schrijden. B. en W. stellen aan de Raad voor

de oudercommissie en het personeel van de

een krediet van f 300,00 beschikbaar te stel-

betreffende schoot, met de inspecteur van

len voor het aanschaffen van een poppenkast

het Lager Onderwijs, bezocht op de school

en een verbandtrommel.

waar zij werkzaam zijn.

In de vergadering op 12 oktober heeft de

ber j.l. ten gemeentehuize een gesprek plaats

Met 2 van de sollicitanten heeft op 19 oktoRaad over de onderwerpen in het voorgaan-

gehad, hetgeen heeft geresulteerd in een ad-

de vermeld, het volgende besloten.

vies aan ons koilege om de volgende voor-

Punt. 6.

dracht aan te bieden:

Aanvraag van het bestuur van de Ver. van
Chr. Volksonderwijs.
De Raad besloot het gevraagde krediet van
f 550,00 toe te staan.
Punt 9.
Schoolbus te Opende. De Raad nam het
voorstel van B. en W. aan.

Punt 12.
Voorbereidingsbesluiten.
De Raad nam de gevraagde besluiten.
Punt 14.
Extra krediet Openbare Kleuterschool.

1. K. van der Meulen te Haren.
2. J. R. van der Laan te Noordscharwoude.

In de brief van 20 oktober j.l. zijn de leden
van de schoolraad van dit advies in kennis gesteld met verzoek om eventuele bezwaren
voor 25 oktober a.s. kenbaar te maken.
In overeenstemming met de inspecteur van
het Lager Onderwijs in de inspectie Zuidhom bieden wij U voor benoeming van een
hoofd van de Openbare Basisschool te Opende, de volgende voordracht aan:

De Raad stond het gevraagde krediet van

1. K. van der Meulen te Haren.

f 300,00 toe.

2. J. R. van der Laan te Noordscharwoude.

De betreffende sollicitatiestukken liggen ter
inzage.

De Raad zal vergaderen op woensdag 27 oktober1976.
Eén (van de drie) agendapunt heeft betrekkingop Opende.
Punt 1.
Benoeming hoofd Openbare Basisschool te
Opende.
Naar de betrekking van hoofd van de Openbare Basisschool te Opende, hebben zich 5
sollicitanten aangemeld.
Na het verkrijgen van de eerste inlichtingen
is 1 sollicitant buiten beschouwing gelaten,
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SSMUFFELAARS GEVRAAGD.
Graag, willen we wat meer plaatselijke nieuwtjes in ons dorpsblad opnemen, maar daarvoor zou het wen-

selijk zijn dat we van u, lezers, wat
medewerking kregen.
Wie van u is bereid berichtjes als
ongevallen, verhuizingen, verbouwingen en wat alles meer zij aan de
redaktie door te geven.

EVEN GEZELLIG ZITTEN
BIJ EEN SORREL OF EEN PILSJE
OF IETS UIT DE KEUKEN

Cafe L. Elzinga

PROVINCIALEWEG 66
OPEN DE
Telefoon 05946-9012

Hengelsportartil<elen
U ZOCHT EEN ZAAK WAAR KWALITEIT NO_ 1 IS
WAAR U ADVIES EN GOEDE TIPS KUNT KRIJGEN
Verder alles wat U bij het vissen nodig heeft:
Hengels, Vistuigen, Werphengels, Molens, Nylondraad, Load, Haken
enz. enz .
Grote sortering STROOIVOER, HAVERMOUT
Mooie grate VERSE MADEN, WORM EN
Korn eens langs: Provincialeweg 122 - Opende

ZANGAVONDTE KORNHORN
De culturele Raad in de gemeente Grootegast organiseerde op donderdag 28 oktober
een zangavond voor koren in de Gereformeerde Kerk te Kornhorn.
De voorzitter, de heer R. J. Veldman, heette

ieder hartelijk welkom. Hij was blij dat de
kerk geheel vol was. Er zijn ongeveer 450 zitplaatsen. Ongeveer 300 ervan zijn bezet door
de leden van de 9 koren.
Deze avond is een lustrum. Vijf jaar geleden
is de Raad met zo'n zangavond begonnen in

GEMEENTE GROOTEGAST
MAAND AUGUSTUS 1976
Overleden: E. Wieringa 79j gehuwd geweest
met G. Wassenaar, Opende.

B. Bruining 38j gehuwd geweest
met J. Renkema, Grootegast.

R. Nijholt 75j gehuwd geweest
met M. Koopmans, Opende.

te Haren, R. Frankes, geb. 23
sept. 1909 ev. W. van der Molen,

Opende.
te Smallingerland, H. Ipema, geb.
1 april 1908 ev W. Dijk, Opende.

Lutjegast. Toen waren er 7 koren. Ook het
aantal toehoorders is steeds gegroeid. Negen
koren zouden zingen. Eén koor, de Chr.
Zangvereniging "Zingt Gode Lof" te Sebaldeburen, kon wegens ziekte van enkele leden, niet meedoen. De leden van het Chr.

GEMEENTE GROOTEGAST
MAAND SEPTEMBER 1976
geboren: Eltje, d. van D. Wijnalda en R.
Buma, Opende.

Geref. Kerkkoor "Looft den Heer" te Korn-

Loltje, d. van B. Helder en S.

hom, onder leiding van de heer G. Kooistra,

Tjoelker, Opende.

traden voor het eerst gelijk gekleed op.
Voor de pauze vertelde de voorzitter over de
cursussen, die de Raad georganiseerd had.
Eén voor de fijne keuken te Grootegast en

overleden: P. J. Nieborg 80j gehuwd geweest
met R. Cusiel, Opende.
G. E. Reinders 72j gehuwd geweest met J. Luursema, Gronin-

één in tekenen te Opende.

gen.

Een derde cursus, n.l. in volksdansen te Doe-

te Groningen, G. J. Jansma, geb.

zum kon niet beginnen, omdat er te weinig

15 maart 1943, gehuwd met J.

deelnemers waren. De voorzitter wekte de

Boonstra, Opende.

aanwezigen, vooral de zangers en zangeressen

te Groningen, F. van der Heide,

op, aan deze cursus deel te nemen. Aan het

geb. 28 dec. 1934, gehuwd met

einde zongen de koren gezamenlijk een lied
onder leiding van de heer G. Kooistra.
Daarna sloot de voorzitter deze geslaagde
avond.

S. Hut, Opende.

Geboren: te Drachten, Pieter Dirk, z. van
J. van der Wal en J. Renkema,
Opende.
te Drachten, Jelmer, z. van J. Miedema en B. v. Lodewegen, Opende.
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PROVINCIALEWEG 153
TEL. 05946-9406

C- RONDOM ONZE KERKEN 7
ZONDAGSSCHOOL-REISJE
Om half twee moesten we bij de zondags
school zijn. Het was een hete dag. De klein
tjes mochten bij juffrouw Willie in de auto;
de grotere gingen op de fiets.
Toen waren we in Trimunt. We zochten een
plaats op waar veel schaduw was. Wie een bi
kini meegenomen had, deed die aan.
Juffrouw pakte de doos met spelletjes, bij
voorbeeld een bal, bliklopen, tennisracket
enz. Toen we een tijdje gespeeld hadden,
werden we moe en vroegen aan juffrouw
drinken, maar juffrouw zei: "Nog even
wachten tot het kwart over drie is".
En even later kwamen we weer voor drinken.
Juffrouw zei: " Goed".
We gingen naar onze fietsen en we kregen
van juffrouw drinken en wat fruit.
Toen we dat op hadden, gingen we weer spe
len. We deden met z'n alien blikspuit. Toen
we weer lang gespeeld hadden, zei jut: "We
moeten maar weg". Het duurde niet lang of
we zaten op de fiets. We waren al weer bij
het gebouw. We moesten onze handen was
sen en toen gingen we het gebouw in en wat
zagen we allemaal borden.
zitten en we kregen pannekoeken.
We
Toen we die op hadden, gingen we naar huis,
En we vonden het een hele mooie middag.
Tineke Visscher

L

NIEUWS UIT DE SCHOLEN

7

KLEINE NIEUWTJES VAN DE
PEUTERSPEELZAAL

te vakantie afgegaan, en nieuwe gezichtjes
waren er aanwezig. We hebben nu met elkaar
21 peuters, met 2 op de wachtlijst.
Al met al een grate groep, maar jut Pama
heeft nu 2 vaste hulpen. Mej. Titia v. d. Meu
len die haar dinsdagsmorgens assisteert en
mevr. Tilma vrijdags.
Dit is beter voor de peuters zelf, omdat ze
anders telkens aan een nieuw gezicht moe
ten wennen. Toch zijn ook nu de ouders wel
kom, om eens te kijken.
Wat de financien betreft het volgende: B. en
W. van Grootegast hebben de gemeenteraad
voorgesteld om ons een subsidie van f 1000,
te geven. Dit voorstel is op enkele stemmen
tegen aangenomen.
Het bestuur is erg blij met dit bedrag, omdat
we het hard nodig hebben. We hebben on
langs een bloembollen-aktie gehouden, w aar
van de opbrengst ook voor de kas was.
In de week van 1-7 november is er de aktie
Jantje Beton gehouden.
De helft van het gecollecteerde mogen wij
gebruiken. Dus deze aktie wordt van harte
bij U aanbevolen. Als er nog ouders zijn, die
hun kind ook op de peuterspeelszaal willen
hebben, kunnen informatie krijgen bij de
of bij Mevr. Wassenaar, Bensmastraat
8, of bij R. Jager, Prov. weg 111, tel. 9501.

CHR.KLEUTERSCHOOL
"ZONNESTRAAl u -OPENDE
Op zaterdag 6 november a.s. is er gelegen
heid om het nieuwe gedeelte van onze kleu
terschool "Zonnestraal 'te bezichtigen.
's Morgens van half elf tot twaalf uur is ie
dereen van harte welkom.
Het bestuur.

Op dinsdag 17 augustus startte mevr. Pama
weer met frisse moed, de peuterspeelzaal.
Verschillende kinderen waren er met de gro-
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MIEDEMA
CARAVANS
Openderweg 30 - OPENDE (Gr.)
tel. 05946-9414

Hel veord»ll9/f odr»/ m»t d»
m—/t» /TVIC»

Inruil caravans vanaf f 1000,Staanplaatsen door het hele land
100 procent financiering over 60 maand mogelijk

M. Tjoelker
FOURAGE- EN KUNSTMESTHANDEL
Provincialeweg 89 - Opende - Telefoon 05946-9013

LEVERING VAN ALLE SOORTEN STRO EN BIETENLOOF
Voorts steeds voorradig PITHA HONDEBROOD, DUIVENVOER

Uitgebreid ass. DIERGENEESMIDDELEN
Steeds voorradig ANTI-SPRUIT voor Consumptie aardappelen
N.B. Dinsdags zijn wij iedere middag vanaf 12 uur gesloten.

ABONNEMENTSKOSTEN:

jaarabonnement
losse nummers

f 10,00
f 1,50

exclusief evt. porto kosten
ADVERTENTIETARI EVEN:
zakelijke advertenties:

hele pagina .. ..... .... .......... .. .. f 20,00
halve pagina. .... ... .. . . . .. .... . ... . .f 12,50
kwart pagina ................ . . . ..... f 7,50

prive-advertenties:

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

Aanmeldingsstrool< voor abonnement
UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING

Naam
Adres
Woonplaats

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

geeft zich op als abonne voor de DORPSKRANT OPENDE
Betaling geschiedt kontant of door storting op de rekening bij de
RABOBANK(32�723A46)�
SPAAR- EN VOORSCHOTBANK(29.98.65.703)
Handtekening:

INLEVEREN BIJ RABOBANK - SPAAR- EN VOORSCHOTBANK - POSTKANTOOR
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Marktkoopman:

„Het beste linnen van de wereld.
Acht dubbeltjes per el, dames:'

Een vrouw reageert door eraan
te voelen.

Minachtend zegt ze:
"D'r zit pap in!"

De koopman snauwt:
"Ik zal er voor die prijs
kippesoep indoen, zeg!"

Ook ERINGA roemt de kollektie in

HERENMODESEN
MAATKLEDING
komt zien
U zult voelen dat het bijzonder is.

EN DAN LOOPT UW PLAN OM PRETTIG EN VOORDELIG
TE SLAGEN NIET IN DE SOEP

Eringa
HERENMODES EN MAATKLEDINGBEDRUF
OPENDE-OOST

1
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WIEZ'N <SyrLICHTJE'\^ WIL OPSTEKEN.

WANNEER ER GESPROKEN WORDT OVER DE ONVEILIGHEID
IN HETVERKEER
WORDT DAARMEE IN DE REGEL BEDOELD HET
ONVERANTWOORD RIJGEDRAG VAN DE AUTOMOBLIST.

DIE GEDACHTE VERANDERD SNEL BIJ HET
VALLEN VAN DE NACHT
VEEL FIETSERS (VOORAL KINDEREN)
RIJDEN DAN ZONDER VERLICHTING
WAAR BOMEN LANGS DE WEG STAAN,

DES TE GEVAARLIJKER!
DENKT U EVEN AAN DE SLOGAN:

ZIEN EN GEZIEN WORDEN.

