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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
l. DCM\CIIIC1 - Provincialeweg 15 - Opende (Gr.) - Tel. 05946-9293
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Van uw echte\?^Bakker
Voor al Uw BROOD, KOEK en BANKET naar A. W. Ukema
WEEKAANBIEDINGEN:
t/m 4dec.ORANJEKOEK ....................... van f 5,50 voor f 4,50

van 6 t/m 11 dec. PARIJSE SOEZEN .................. van f 1,10 voor f 0,90
van 13t/m 18dec. KERSTKRANSJES ................. van f 1,95 voor f 1,50
van 20 t/m 24 dec. SNEEUWSTERREN ................ van f 4,98 voor f 3,98

Vooral Uw bestellingen belt U 05946-9180 ^

^Ndtl^

••^^ss^ ^-w^^'''''^

^a^

UITGAVE: VERENIGING PLAATSEUJK BE LANG TE OPENDE
Hoofdredakteur:
M. v. d. Woude, Julianabuurt 15, Opende, telefoon {05946) • 9132/9312

Vereniging

aatselijl< Belang
BESTUURSVERGADERINGEN
Op 25 oktober hebben de besturen van de
Voetbalvereniging Opende, de Korfbalvereni·
ging O.K.O., de Chr. Showband Crescendo en
de Ver. Plaatselijk Belang vergaderd met B.
en W, Op 11 november was er een bestuursver
gadering.
Op 17 november vergaderde het bestuur met
de burgemeester, twee leden van de staf van
het District Groningen van de Rijkspolitie en
de groepscommandant te Grootegast.

KANT/NE OP DE SPORTVELDEN
Het doe! van de vergadering op 25 oktober
was de geschillen over de exploitatie van de
kantine, die nog gebouwd moet warden, te be·
spreken en zo mogelijk uit de weg te ruimen.
Uit de bespreking bleek dat door wijziging van
de subsidievoorwaarden, de gerneente waar·
schijnlijk de bouw van de kantine zelf moet
bekostigen.
Het gemeentebestuur vraagt nu niet meer een
bijdrage in de bouwkosten, wel een in die kos·
ten van de inrichting van de kantine.
De verenigingen zullen de opbrengst van de
pacht, ontvangen; dan samen eens worden
over de verdeling ervan. Natuurlijk moeten de
fedenvergaderingen deze overeenkomst nog
goedkeuren en mettertijd, ook de Raad der
gerneente,

STRAATVERL!CHTING
De sekretaris heeft aan het E.G.D. te Zuid·
hom gevraagd, wanneer .begonnen zou worden

met het aanleggen van het lichtnet in Opende·
Zuid. Men deelde hem mede, dat er nog aan
enige karweien gewerkt wordt, maar dat men
hoopt hier eind november mee te kunnen
beginnen.

AKTIE VLUCHTELING 1976
Het bestuur ontving van de burgemeester een
dankbetuiging voor de medewerking, verleend
bij het organiseren van deze inzameling.
Op diens verzoek, namens de burgemeester.
hartelijk dank aan alle kollektanten. Ook de
hartelijke dank van het bestuur.

CHR.KLEUTERSCHOOLZONNESTRAAL
Het bestuur van de Vere111ging voor Christelijk
Kleuteronderwijs heeft het bestuur uitgeno
digd op zaterdag 6 november het nieuwe lo
kaal te komen bezichtigen.
De heer S. van Kammen en de sekretaris heb·
ben dit namens het bestuur gedaan. Zij over
handigden het bestuur van de Chr. Kleuter·
school een envelop met inhoud

JJSBAAN
In overleg met het bestuur van de IJsclub
Opende wil de heer J. Mellema zijn land aan
de Drachtsterweg inrichten als ijsbaan, als de
"echte" ijsbaan niet bruikbaar zal zijn.
Dit is een gevolg van het overleg tussen de be
besturen van de IJsclub en onze vereniging.

S!NTERKLAASAKTIE 1976
Het bestuur van de Middenstandsvereniging
Opende heeft het bestuur bericht, dat deze ak·
tie gehouden zal warden van maandag 22 no
vember t/m zaterdag 4 december.
Op zaterdag 4 december zal Sint Nikolaas met
zijn Zwarte Pieten om ongeveer drie uur in de
Stjelp komen voor de kinderen t/m acht jaar

BIJ IJTSMA IN OPENDE
MOET U BESLIST EENS BINNENLOPEN

Zojuist ontvangen een grote kollektie

dekens

prachtige dessins

SMYRNA TAFELKLEDEN, HANDWEEFTAFELKLEDEN
En vergeet natuurlijk ook onze grote afdeling MEUBELS niet

Maak het vooral in de winter wat gezellig in huis
om U wat te helpen, geven wij bij aankoop van

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKEN of SMYRNA TAFELKLEED
tegen inlevering van deze advertentie f 10,00 terug.

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

en hun moeders. Sint Nikolaas zal ook de
mensen van 80 jaar en ouder (45 mensen) en
de zieken en gebrekkigen bezoeken.
POL/TIE TE OPENDE
In het vorige nummer heeft U daarover al het
een en ander kunnen lezen.
De burgemeester heeft ervoor gezorgd dat de
vergadering met de politiemannen gehouden
werd. Er is openhartig over en weer gespro·
ken. Het bleek dat de leiding van het District
het rayon Opende, waartoe ook Komhorn be
hoort wou opheffen.
Het Gemeentebestuur heeft zich hiertegen ver
zet en het rayon blijft bestaan. De heer P.
Hoek is nog steeds rayoncommandant van
Opende. Majoor Veenstra, de waarnemende
Districtscommandant, heeft duidelijk uiteen
gezet, waarom er te Opende en Kornhorn �een
agenten van politie komen wonen, tenmmste
voorlopig. Het corps Rijkspolitie, vooral het
District Groningen, telt vele ouderen.
De drie opleidingsscholen leveren wel jonge
agenten op, maar deze hebben dan alleen een
theoretische opleiding gehad en geen ervaring
in de praktijk. Het is dus beter deze in een
grote groep op te nemen.
Bovendien kampt men nog steeds met een te
kort aan manschappen. De leiding verwacht
dat omstreeks 1980 de vereiste sterkte bereikt
zal worden. Om toch enigszins in het gemis
van h ier wonende agenten van politie tegemoet
te komen, hebben onafhankelijk van elkaar,
de burgemeester en het bestuur gevraagd om
een politiepost te Opende.
De leiding van het District wil aan deze wen
sen gehoor geven, eerst bij wijze van proef,
een spreekuur in te stellen. Men wil dat dan
houden op de maandagmorgen, in de dokters
kamer van het Groene Kruisgebouw.
Er zal nog bekend gemaakt worden, wanneer
deze spreekuren beginnen. De politie is al be·
gonnen met vaker te surveilleren te Opende.
VERKEERSVEILIGHEID
a. Maximumsnelheid op de Provincialeweg.
In de vergadering op 17 november deelde de
burgemeester mede, dat op de gehele Provin
cialeweg te Opende een maximumsnelheid van
50 km in het uur zal gelden.

b. Controle op de maximumsnelheid.
Deze zal op ongeregelde tijden en op verschil
lende plaatsen worden gehouden.
c. Verkeersspiegel op de driesprong KalewegHof/aan.
De politiemannen waren er tegen. Als nadelen
noemden zij: Zo'n spiegel leidt de aandacht
van het verkeer af. Het beeld in de spiegel is
vertekend. De kans is groot dat men het ver•
keer niet in de juiste hoek ziet.
Verder zijn de spiegels vaak defekt. Er zullen
andere maatregelen getroffen warden om de
gevaren daar te verkleinen.
DE VEREN/GING PLAA TSELIJK BELANG

U heeft nu in de drie nummers van onze dorps•
krant kunnen lezen, waar het bestuur zich o.a.
mee bezig houdt en hoe het tracht het welzijn
van Opende te bevorderen.
Er zijn ruim 600 "adressen" in Opende. Onze
vereniging telt nu (19-11) 609 leden.
Hiervan zijn 276 leden gehuwde vrouwen.
Blijft over 333 "adressen", dat is iets meer
dan de helft van het gehele aantal.
Oat wil dus zeggen, dat er nog op 300 "adres•
sen" niet-leden wonen. Als U daarbij hoort,
zoudt U zich dan eens willen afvragen: Behoor
ook ik lid van de Vereniging Plaatselijk Belang
te warden ? Er is een Fries spreekwoord, dat
zegt: Sizze is neat, dwaen is in ding.
Vrij vertaald: Alleen maar wat zeggen, helpt
niet, er moet wat gedaan worden. Het bestuur
weet wel, dat niet ieder tijd en zin
zich
voor een vereniging in te spannen. Maar ook
door alleen maar lid te worden, toont U uw
belangstelling en steunt U onze vereniging
financieel.
En beide, belangstelling en geld,
ook no·
dig voor de groei en de bloei van een vereni•
ging. De contributie bedraagt f 5,00 in het jaar.
Van echtparen worden beide lid, samen voor
f 5,00. Degenen, die zich nu aanmelden, be·
talen pas in het volgende najaar contributie,
tenzij zij het nu ook willen doen.
De kwitanties zijn n.1. al geschreven en zijn
reeds aan de !eden aangeboden. U kunt zich
als lid aanmelden bij de !eden van het bestuur:
P. Delhaas (voorz.), Provincialeweg 73.
J. M.van der Harst (sekr.), Provincialeweg 155:
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Voor een lekker zakje patat
of
een heerlijk slaatje

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

naar

Al Uw

SNACKBAR "DE VIERSPRONG"

REPARATIE

OPENDE-ZUID

ONDERHOUD

Telefoon 9136

en

NIEUWBOUW
Wij hebben ook frikandellen, croquetTevens handel in

ten, nassi- en bamischijven.

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
TABAKSARTIKELEN

Gr. Opende

Gevonden
Armband met naamplaatje, op

Telefoon 9121

Drachtsterweg tussen chr. school

en De Stjelp. H. Morren, Leidijk 11
Opende.

H. Braam, Provincialeweg 115: P. Drost, Pro
vincialeweg 138: Mevr. J. Eilander-Wieringa,
Provincialeweg 157: S. van Kammen, Dracht
sterweg 10: J. Mellema, Drachtsterweg 51: J.
Mulder, Kolonieweg 9.
Bij deze bestuursleden kunt U ook Uw klach
ten en wensen betreffende Opende kwijt.

IN MEMORIAM
Zondag is plotseling overleden de heer
J. Brink, de verzorger van de oorlogsgra
ven. Hij was dit sinds 1 mei j.l.
In deze korte tijd heeft hij zijn best ge
daan de graven goed te onderhouden.
Bij het bezoek van de Australische Am
bassadeur, zagen de graven er dan ook
goed verzorgd uit.
Het Bestuur blijft hem erkentelijk voor
zijn voortreffelijke zorg voor de graven.

IS G

1.

Griep is een zeer besmettelijke ziekte, die
door een virus wordt veroorzaakt. Een virus is
een uiterst ldeine ziektekiem, die alleen kan
leven en zich voortplanten in levende cellen.
Het griepvirus verspreidt zich door de lucht in
de druppeltjes die door besmette mensen war
den uitgehoest.
Dok een verkoudheid is een virusziekte en er
zijn tientallen virussen die een verkoudheid
kunnen veroorzaken. De mens is dan ook vaak
verkouden. Mazelen, rode hand, waterpokken,
kinderverlamming, enzovoort zijn ook virus
ziekten. Het griepvirus dringt via het slijmvlies
van de neus en keel de lichaamscellen binnen,
gebruiken die als voedsel en planten zich
steeds verder voort en tasten steeds weer nieu
we cell en aan.
Het lichaam begint onmiddellijk met afweer
stoffen te maken. De aanval en de afweer ma
ken de mens zo ziek, dat hij enige dagen het
bed moet houden.

De griep krijgt zijn kans in de koude januari
en februarimaanden, daar de mens in deze
maanden de minste eigen afweer en weerstand
heeft tegen griep en andere ziekmakende fak
toren.
Oat het griepvirus een merkwerkdig virus is
blijkt uit het feit dat het griepvirus zo om de
40 jaar nogal belangrijk in eigenschappen ver
andert. De mensen hebben tegen dat virus dan
nog geen weerstand en dat is de verklaring, dat
er om de 40 jaar grate griepepidemieen zijn,
b.v. in 1880, in 1918-1919 (Spaanse griep),
1957-1959 (Aziatische-griep) en 2000?
Ook zien we om de 3-5 jaar meer of minder
hevige griepgolven over ons land en d e wereld
trekken (1968, Hongkong griep) 1972 was er
ook een griepjaar en 1977 of 1978 zal ook een
griepjaar warden.
l eder mens zal dan ook we! eens de griep krij
gen en dat is in zoverre een goed zaak, dat hij
dan wel een flinke weerstand en afweer krijgt
tegen de griep van de volgende jaren.
De verschijselen van griep komen vrij plotse
ling een tot twee dagen na de besmetting,
meest met koude rillingen, hoge koorts (400),
bonzende hoofdpijnen, een lichte kriebelhoest,
pijn in de spieren, diarree, slapeloosheid en
een depressieve stemming.
De eetlust is de eerste dagen sterk verminderd,
hetgeen niet van belang is. Wei moet de pa
tient veel gaan drinken: water, thee, vruchten
sap, bouillon of yogurt, omdat door transpi
reren veel vocht kan warden verloren.
De koorts bij griep zakt na 2-4 dagen en dan
pas mag de patient uit bed. Maar niet direkt
aan het werk gaan, het is het beste te wachten,
totdat ook het hoesten over is. Een genees
middel tegen de griep is nog niet gevonden.
Dit geldt eveneens voor alle andere virusziek·
tes op een uitzondering na: de koortslip of
koortsuitslag. Hiervoor heeft de dokter sinds
kart een zalf die het koortsuitslagvirus onscha
delijk maakt. Hete grocs en asperientjes geven
wel veel verlichting, evenals warme melk met
honing, rnaar de patient geneest niet van deze
middelen. Hij rnoet gewoon uitzieken.
Mogelijk zou 2 gram vitamine C per dag gedu•
rende drie dagen een opkornende griep iets
onderdrukken, maar zeker is dit niet. Penicil
line helpt helaas nooit tegen griep, wel helpt
penicilline tegen de komplikaties van griep bij
5

HENGELSPORTZAAK
van beekum
Provincialeweg 122 - Opende

SINTERKLAAS IN AANTOCHT
een paar leuke verrassingen voor U

2-ladige viskoffer

boordevol met nuttige artikelen, o.a.

PULLOOD
HAKENSTEKER
KNIJPLOOD

HAKEN, diverse maten

3 TUIGEN
25 METER NYLON DRAAD

SINTERKLAASPRUS

^
2-delige werphengel

^

met ijzersterke molen

NYLON DRAAD
HAKEN
VERKLIKKER
KNUPLOOD

WEGGEEFPRUS

^lf.€o

Tevens prima kwaliteit voer voor duiven, kippen, fazanten, konijnen

mensen die bijvoorbeeld al een longkwaal of
!ongontsteking krijgen. De patient met een bron
chitus merkt dat de koorts niet wil zakken en
dus komt de dokter luisteren en schrijft een
antibioticum voor.
Van meer belang is de griep een slag voor te
zijn en u indenovembermaand (eventueel nogla
ter) te laten inenten tegen griep om de natuur
lijke afweer tegen griep in elk geval voor 34
maanden te versterken.
Dit is vooral van belang bij mensen met long
kwalen, met ziektes van hart- en bloedvaten,
met suikerziekte, met rheuma, met kanker en
met etterige huidaandoeningen.
Deze patienten kunnen de anti-griep-injektie
bij hun dokter gratis halen.
De lasten van de ,,griepspuit" van soms een pijn
lijke injektieplaats en een dag iets koorts we
gen ruimschoots op tegen dagen lang ziek zijn
van de griep.
Ook kinderen met b.v. astma krijgen gratis de
"griepspuit". Voor gezonde bejaarden is de
griep niet gevaarlijker dan voor ieder ander ge
zond mens, zodat iedereen de "griepspuit" op
verzoek wet kan krijgen, evenwel voor eigen
rekening wat de kosten betreft.
Met nadruk va!t te stellen, dat de griepspuit
niet verplicht is, oak niet op bedrijven die in
entingen tegen griep organiseren. Wei is voor
ieder die de griep niet wil of kan hebben een
"griepspuit" zeer wenselijk; de weerstand te•
gen griep wordt gedurende de wintermaanden
duidelijk groter. Let wel, de griep is geen ver
koudheid; dat kan een echte grieppatient U
nag het duidelijkst vertellen.
S.
REDAKrlE
P. Delhaas, Provincialeweg 73, tel. 9250
J.M. v. d. Harst, Drachtsterweg 5 ,tel. 9153
R Kuipers, Provincialeweg 153, tel. 9406
Mevr. J. G. Jagersma-Reinders, Bosweg 15
M. v.d.Woude, Julianabuurt 15, tel. 9132-9312
W Mud, Alkemastraat 16, tel. 9557
P. de Haan, Provincialeweg 31
A. Bethlehem, Centrumweg 3

PERSBERICHT (21.15 uur)
doorgegeven door de Centrale Meldkamer van
de Rijkspo!itie te Groningen.
Op 26-11·76 om 17 .45 uur werd door 2 perso
nen een overval uitgevoerd op het postkantoor
van Opende.
Onder bedreiging van een klein vuurwapen
werd door de plaatsvervangend postkantoor
houder f 235,00 overhandigd.
Daarop reden de daders weg in de richting
Kornhorn in een personenauto.
De Rijkspolitie uit Grootegast stelt een onder
zoek in, in samenwerking met een recherche
team van de Rijkspolitie uit Groningen.
* De collecte Jantje Beton heeft in Opende
een bedrag van f 420,-- opgebracht. De helft
hiervan (f 210,--) vloeit weer terug in de kas
van de Peuterspeelzaal.

In de schoolkrant ,,Ruimte" van de Rehoboth
school te Opende troffen we een artikeltje aan
van de hand van de heer Teijema.
Aangezien we van mening zijn dat het voor
meerdere ouders van schoolgaande kinderen
belangrijk is,nemen we een en ander hier onver
kort over:
,,Hoewel de zomer dit jaar maar moeilijk af
scheid van ons wilde nemen, zijn we toch ge
leidelijk aan, bijna ongemerkt dit jaar, verzeild
geraakt in de herfst. De donkere dagen breken
weer aan. Op school is het dikwijls een gezellige
tijd met feesten als sint Martinus, sinterklaas
en Kerstfeest.
Gezellig; maar we staan er misschien niet altijd
bij stil, dat v66r de kinderen op school zijn,
hun vaak een ongezellige fietstocht, soms nog
in het schemerdonker, te wachten staat. De
kinderen die uit Opende-Zuid komen mogen
dan gelukkig met de bus gehaald en gebracht
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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

EEN NIEUWE AUTO
EEN ANDERE AUTO
U slaagt altijd goed en vertrouwd
Gulf
Bezine Laadstation
Taxi

Wijma's Autobedrijf ^^
Provincialeweg 68 - OPENDE

Telefoon 05946-9118

worden, er blijven er echter nog genoeg over
die iedere morgen en middag een behoorlijk
eind moeten fietsen.
Om het wat minder vervelend te maken begint
de school in de donkerste tijd van het jaar een
kwartiertje later. De morgenschooltijd duurt
dan van kwart voor negen tot twaalf uur; op
woensdag tot kwart over twaalf.
Oak u kunt uw steentje bijdragen door te zor
gen dat de verlichting van de fiets in orde is.
Opvallend gekleurde regenjasjes helpen ook
mee de vei!igheid van uw kinderen te vergroten.
Voor het overige hangt het dan voor een groot
deel af van het gedrag van de medeweggebrui
kers, vooral de automobilisten. Meestal denken
ze we! wat om de kinderen, maar soms vraag
je je af of ze zelf soms geen kinderen hebben."
* Het /even van een veehauder gaat niet al
t1jd over rozen, dat ondervond een dezer dagen

CRESCENDO'S MUZIEK RUBRIEK
Onder deze titel zult u in de toekomst zo goed
mogelijk op de hoogte worden gehouden van
datgene wat zich afspeelt in de Showband
Crescendo.
De inhoud van de artikeltjes kan varieren van
,,De geschiedenis van Crescendo", ,,Toelichting
over de opbouw van de vereniging (muziek- en
showtechnies)" tot ,,Wat zijn de aktiviteiten
van de Showband Crescendo".
Over het laatstgenoemde punt zal momenteel
niet veel te vertellen zijn behalve, en dat mag
men toch niet gering achten, dat er gewerkt
wordt aan het instuderen van een nieuw reper
toir voor het komende seizoen. Dat dit !aatste
wel de nodige problemen met zich mee kan
brengen zal u ongetwijfeld warden verhaald
door of de dirigent J. Overzet of de instrukteur
J. Halma, die met name de tweede van de drie
bovengenoemde titels voor hun rekening ne
men.

die man aan de Drachtsterweg. Bij het stallen
van z'n veestape/ zakte er namelijk zo'n beest
in de gierkelder en dat gaf direkt moeilijkheden,
want de kop van het diermoest, ter ontkoming
aan de verdrinkingsdaod, baven ,,water" war
den gehauden. Snelheid was dus gebaden,
maar een ijlbericht naar laanwerkbedrijf de
Vries gaf een even snel resu/taat en zo werd de
gierkelder leeggepompt. Evenwe/, de moeilijk
heden waren hfermee niet opgelost, want het
dier maest er oak nog uit..... Hiervoor moest,
in de gierkelder, een touw worden gelegd o m
een poot van het koebeest, maar..... het vragen
om vrijwil/igers leverde geen werkwilligen, zo
dat de eigenaar we/ genoodzaakt was zelf in de
,,geurende" diepte af te dalen. Taen was het
werk gauw geklaard.
Over eventuele verdere gevolgen voor mens en
dier tast ook uw verslaggever in het duister,
maar wellicht wardt u nader geinformeerd a/s
u afgaat op uw reukzin.... .!

Wij zullen u op deze wijze proberen een indruk
te geven van de vele aspekten die in het heden
en het verleden lijn hebben gegeven aan het
wel en wee van Crescendo.
Tenslotte wordt hierbij nogmaals de mogelijk
heid geboden aan meisjes en jongens van 9 jaar
en ouder om zich op te geven als lid van de
drumband- of fanfare afdellng van Crescendo.
Er kan gebruik warden gemaakt van de in de
vorige dorpskrant afgedrukte strookjes, of door
aanmelding op de repetitieavond (woensdag)
van 19.00 21.00 uur.

De op 28 oktober gehouden bejaardensocieteit
in 't Groene Kruisgebouw kreeg weer flinke
belangstelling. Door overlijden en vertrek mis
ten er bekende gezichten, doch er waren ook
weer nieuwe gezichten. Allen werden hartelijk
welkom geheten door mevr. Windstra, in het
9

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

bijzonder de heren Klazen en Niemeier, werk
zaam bij de leekster Courant, welke de middag
zouden verzorgen. Met dia's werd alles zo goed
mogelijk uitgelegd, maar er is besloten om op
1 december op excursie te gaan, zodat men kan
zien hoe de krant van de band rolt.
Ook is er nog een half uurtje gymnastiek ge
weest, zodat het weer een gezellige middag
werd.
8 december bejaardensocieteit, Groene Kruis
gebouw Opende, met verrassing.
22 december Kerstmiddag bejaardensqcieteit
in gebouw Eben Haezer. Aanvang 14.30 uur.
V.V. OPENDE

Het huidige bestuur van de Voetbalvereniging
Opende is a!s volgt samengesteld:
voorzitter:
P. Delhaas
M. de Haan
Sekretaris:
M. Kraaijinga
Ass. sekretaris:
S. Nieuwman
Alg. adjunkt:
Tj. van der Velde
Penningmeester:
Onze spelers van het eerste elftal zullen bin
nenkort gekleed gaan in nieuwe trainingspak
ken, die beschikbaar zullen warden gesteld
door de firma A. Ytsma (meubelhandel) te
Opende.
Het tweede elftal werd door de heer L. Elzin
ga (cafehouder) te Opende verrijkt met een
wedstrijdbal.
Namens het bestuur en natuurlijk ook namens
de leden willen wij beide heren ook via deze
krant hartelijk bedanken. Wij vinden het ge
weldig, dat er via dergelijke akties blijk wordt
gegeven van waardering voor de sport in Open•
de, in het bijzonder de voetbalsport.
Nogmaals, hartstikke bedankt.
De ledenvergadering, gehouden op 1 novem
ber j.l. inclubhuis cafe G. Bakker, werd slechts
bezocht door 32 !eden. Tijdens deze vergade·
ring werden o.a. de volgende besluiten geno

men:

contributie: uitsluitend bij VOORUITBETA
LING per maand, kwartaal, halfjaar of per
jaar door stoning op de rekening bij de Ra
bobank te Grootegast onder nr. 3237 .23.462

tn.v. V.V. Opende, p/a dhr. Tj. van der Vel
de, Drachtsterweg 12a te Opende.
Het gironummer van de bank luidt: 897908
t.n.v. Rabobank Grootegast.
training, oJ.v. de trainer, de heer W. Frankes
wordt verplicht gesteld voor de leden van de
selectie. De training zal twee keer per week
gehouden worden, en wel op dinsdag- en
donderdagavond. l ngeval van verhindering
dient afmelding plaats te vinden bij de
heren W. Frankes of J. Snip.
lndien men zonder een geldige reden van
de training wegblijft, zal de betrokkene een
boete opgelegd worden van f 5,00 per keer.
verloting: de distributie van de 3000 loten
is zeer voorspoedig verlopen. Bi nnen een
tijdsbestek van een maand zijn praktisch
alle loten verkocht.
Een woord van dank voor een ieder, die
hier zijn steentje aan heeft bijgedragen is
wel op zijn plaats.
De trekking zal plaatsvinden op 1 december
a.s. 's avonds om 8 uur in cafe Bakker. De
trekking za! worde� verricht door de heer P.
Hoek en onze voorzitter. Deze trekking mag
door een ieder warden bijgewoond.
Door een tekort aan spelers werd besloten
het A-junioren elftal uit de competitie te ne
men.
kantine: dankzij de bemiddellng van onze
Vereniging Plaatselijk Belang zijn de
onderhandelingen gezamenlijk met de Korf
baivereniging en de Muziekvereniging ener
zijds en het gemeentebestuur anderzijdsweer
begonnen. Zoals de zaken er nu voor staan,
is de kans zeer groot, dat het nieuwe
sportveldencomplex naast een kleedgebouw
ook een kantine rijker zal worden.
Wij zullen daar gezamenlijk zelf dan ook een
steentje aan bij moeten dargen, doch daar
zult U nog wel meer van horen.
Het huidige hoofdveld in Opende-centrum is
in een dusdanige conditie, dat op advies van
de consul van de K.N.V.B., en van Gemeente
werken te Grootegast besloten moest worden
alle wedstrijden, die in dit seizoen nog ge
speeld moeten worden, op de noodvelden in
Opende-zuid te doen plaatsvinden.
De trainingen zullen wel op het afgekeurde
terrein kunnen blijven plaatsvinden.
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drukkerij marwo-opende
bossingel 10 • telefoon 05946-9132 . bgg 9312

Wij hebben het druk !
Wat dat betekent laten
we graag aan U eigen
oordeel over.

Wij zeggen alleen:
Voor U zullen we ook graag en met plezier werken.

in een volgend nummer zal aandacht worden
geschonken aan de standen op de diverse rang•
lijsten van al onze elftallen.
Mochten er mensen zijn, die over onze voet
balvereniging iets willen schrijven, kunnen
zich in verbinding stellen met onze kontakt
persoon, de heer H. Kraaijinga, Alkemastraat
12.
Het Bestuur.

P. V. "l\lAAR HUIS"
De prijswinnaars van postduiven-vereniging
"Naar Huis" - Opende.
Over het vliegseizoen 1976 zijn als volgt
bekend geworden:
V!TESSE
Hok
1. A. F. Oosterhoff
2. D. v. d. Woude
3. T. J. Wagenaar

Duif
1 A. F. Oosterhoff
2. A. F. Oosterhoff
3. A. F. Oosterhoff

M!DFOND
Hok
1. D. v. d. Woude
2. A. F. Oosterhoff
3. R. Oost

Ouif
1 D.v.d.Woude
2. A. F. Oosterhoff
3. R. Oost

FOND
Hok
1. D. 11. d. Woude
2. A. F. Oosterhoff
3. R. Oost

Duif
1. D. v. d. Woude
2. A. F. Oosterhoff
3. R. Oost

JONG
Hok
i. T. J. Wagenaar
2. A. F. Oosterhoff
3. J. Zuur

Duif
1 . A. F. Oosterhoff
2. A. F. Oosterhoff
T. J. Wagenaar

NATOER
Hok
1. A. F. Oosterhoff
2. G. v. d. Schaaf
3. R. Oost

Duif
1. G. v. d. Schaaf
2. A. F. Oosterhoff
3. R. Oost

GENERAAL

1. A. F. Oosterhoff
2. D. v. d. Woude
3. T. J. Wagenaar
Aangewezen generaal: A. F. Oosterhoff.

KORFBAL VEREN/GING O.K.O.
Het veldkorfbalprogramma is afgelopen en
het microkorfbal is inmiddels begonnen.
Voor de liefhebbers van het zaalkorfbal
volgt hier het programma voor de eerst
kornende weken.
3 t.e.m. 5 december a.s.
O.K.O. - T.F.S. - zon. 5/12 - 14.35 - Su
huisterveen.
O.K.O. 2 · V.D.W. - zon. 5/12 · 15.45 - Sur
hu isterveen.
0.K.O. 3 - Wees Kwiek zon. 5/12 - 16.55 Surhu isterveen.
Hoogkerk vet. · O.K.O. vet.
vr. 3/12 21.10 - E-hal Groningen.
O.K.O. jun. - 0.W.K.
zon 5/12 · 13.30 ·
Surhuisterveen.
zon. 5/12 O.K.0. asp. • Rodenburg
13.00 · Surhuisterveen.
zat. 4/12 Wees Kwiek · 0.K.O. m. asp
10.55 - Leek.
10 t.e.m. 12 december a.s.
Blauw Wit'31
O.K.O. 1 · zon. 12/'12
9.50. Nijlan.
N.K.C. - O.K.O. pup_
17 t.e.m. 19 december a.s.
O.K.O. 1 - Leeuwarden - zon. 19/12 13.20 -Nylan.
O.K.O. 2 - C.B. zat. 18/12 - 15.45 - Sur
huisterveen.
zat. 18/12 - 14.40 · SurO.K.O. 3 · Kiol
huisterveen.
O.K.O. vet. · Hoogkerk · zat. 18/12 · 16.55
Surhuisterveen.
0.K.O. asp. - Woldjepr. • zat. 18/12 • 14.05
Surhuisterveen.
O.K.O. m. asp. - S.B.O. - zat. 18/12 - 13.30
Surhuisterveen.
O.K.O. pup. · C.B. - zat. 18/12 - 13.00 ·
Surhuisterveen.
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23/12/1976 t.e.m. 2/1 1977 a.s.
O.K.O. 1 Vios - zon. 2/1 14.35 · Surhuisterveen.
0.K.0. 3 V.D.W. · zon. 2/1 13.25 · Surhuisterveen.
O.K.O. vet. • C.B. - zon. 2/1 15,45 - Surhuisterveen
O.K.O. jun
NKC.
zon. 2/1 · 16.55
Surhuisterveen.
Wij hopen dat, vooral war de thuiswedstrijden
betreft in de Sporthal te Surhuisterveen,
wij vele supporters uit de omgeving van, en
uit Opende mogen begroeten.
L eden en donateurs hoeven geen entree te
betalen, andere belangstellenden een geringe
vergoeding.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom
tJij onze klub. Vooral wat dames betreft, is
r;en aanbeveling erg gewrmsL
l'�ieuwe leden kunnen zich opgeven b1j on
wedstrijdsekretaris, de heer G W. Dijk,
ti.,1. 05122-1794

NIEUWJAARSWENSEN
Het volgende nummer van ,.de Keuve
laar" zal verschijnen in de laatste helh
van december.
Wij b ieden u graag de gelegenheid hiervan
gebruik te maken door plaatsing van
Kerst- en Nieuwjaarswensen.
De kosten hiervoor zijn t 2,50.
Opgave graag aan een der !eden van de
redaktie v66r 13 december a.s.

* Werk is het rnooiste dat er is, laten we dan
zorgen, dat we iets voor de volgende dag
overlaten.

KoifbalvH. O.K.O
Klompen

laarzen

klompsokken .

pantoffels mu!len · schoenklompen
waterpakkrm.

TE KOOP
VW 1300 in z.g. staat,
okt. '71, op nw. banden.

KOOPS OPENDE

KOOPS OPENDE
TE KOOP WEGENS INRUIL
Afleveringshalster

2,20

Afleveringsdekken

5,35

Staibezums

3,90

Uiernetten

f 52,20

Spanriem

f 10,25

1 EDY LANGZAAMWASSER
in goede conditie

KOOPS OPENDE

AFZUIGKAPPEN
KLEINE PRIJS f 185,00
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NIEUWS UIT DE SCHOLEN
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HOE ZEG IK HET?
Vind U het ook we! eens rnoeilijk om van een
bepaald woord precies te zeggen wat het is ?
Op school hebben we het eens geprobeerd· 't
vie! soms niet mee.
Viaduct: kruising over elkaar heen, brug voor
auto's.
lglo: Hut voor Ekskimo's, een soort ijs en dat
is lekker, een dine.
Paulus: Hij reisde veel, maar is niet hier ge•
weest, een kabouter voor de t.v. aan touwtjes.
Haring: Zoute of z.ure vis, ze zeggen er ook
wel rolmops tegen als er een augurk inzit,
waar je de tent rnee vastrnaakt, komt in potjes
terecht.
K.N.M.I.: Vertelt het uitzicht van het weer
voorspelt het weer; soms komt het uit, som�
ook niet.
Koningin Juliana: Regeert over ons land, ze is
erg aardig, ze regeert goed.
Lockheed: Is een steekpenning; is een vlieg·
tuigbedrijf, waarvan ze zeggen dat Prins Ber·
nard er mee handelde; als Prins Bernard vlieg
tuigen zou verkopen, kon hij geld krijgen, en
dat mag niet van de regering.
Liefde: Is dat je van elkaar houdt en dan ga je
trouwen. Is verkering van een man en een
vrouw. Is als je veel van iemand houdt en dan
tekenen ze hartjes op de muur en plagen je
mee.

OUDERAVOND
OPENBARE KLEUTERSCHOOL
De jaarlijkse ouderavond van de Openbare
Kleuterschool werd gehouden op 5 november
j.1. Een groep van ongeveer 35 personen gaf
blijk van hun belangstelling.
Verheugend was het feit, dat wij van Gemeen·
te-zijde het raadslid mevr. Geerlings en dhr.
Mellema, wethouder, mochten begroeten.
Van de inspectrice voor het kleuteronderwijs
kregen wij een berichtje van verhindering.
Na een woord van welkom en een kop koffie
werd het programma afgewerkt. Als nieuw
oudercomm.lid werd benoemd dhr.Uildersma.

Hij kwam in de plaats voor de heer A. Gjalte·
ma. Dhr. Gjaltema is vanaf de oprichting van
onze school, penningmeester geweest. Hierna
kwamen er enkele mededelingen van de leid·
sters. Zij vertelden o.m. dat van de lnsp. het
volgend jaar absoluut, geen schoolreisje rneer
mag warden gehouden.
Er zal dan een schoolfeest voor in de plaats
komen. Van de logopediste in dit rayon kre
gen de leidsters te horen, dat de kinderen in
dit gebied ontzettend taal-arm zijn
raadde aan, de ouders hun kinderen te la
ten voorlezen, zodat zij een grotere woorden·
schat tot hun beschikking krijgen,
Eenmaal per week komt de logopediste voor
de kinderen met een "spraakgebrek".
In de pauze werd een verloting gehouden, die
een goede opbrengst had. Na de pauze ver
toonde jut Hof een filmpje van de kinderen,
met commentaar van jut Mous.
De opnarnen waren binnen en buiten gefilmd,
erg leuk, omdat velen van de kinderen niets in
de gaten hadden. Hierna konden de ouders
vragen stellen, maar de meesten waren erg te·
vreden met de gang van zaken.
Dhr. Mellema bedankte, ook namens mevr.
Geerlings voor de uitnodiging, tot het bijwo
nen van deze avond. Hij zei o,m nog dat ge·
zien de grote belangstelling, de ouders mee·
doen met het wel en wee van hun kinderen
op de kleuterschool.
Hij sprak tevens de wens uit, de volgende
ouderavond te mogen bijwonen in de nieuwe
school. De voorzitter bedankte iedereen voor
hun opkomst, en 20 kwam aan deze geslaagde
avond een einde.
Seer. Oudercommissie

Nog steeds huldigt de redaktie het
standpunt dat ,,De Keuvelaar" een
blad van en voor Opende moet zijn.
Bijdragen zijn dan ook altijd welkom,
zeer welkom zelfs.
Qok het doorgeven van eventuele
tips za/ bijzonder op prijs warden ge•
steld.

15

UIT DE RAAD GEKLAPT
In de vergadering op 27 oktober heeft de
Raad tot hoofd van de Openbare Basisschool
benoemd de heer K. van der Meulen te Haren.
De Raad heeft vergaderd op 9 november. In
deze vergadering is medegedeeld, dat:
1. Het besluit tot verkoop voor grond aan de
heer S. J. Nieuwman te Opende van 26 augus
tus goedgekeurd werd.
2. Goedgekeurd werden door Ged. Staten:
68e wijziging Algem. Dienst 1976 subsidie
peuterspeelzaal Opende.
70e wijziging Alg. D. 1976 plein C.V.O.-school
Opende.
73e wijziging plein Openb. Basisschool te
Opende.

[

alles wat7
MET MOTORCLUB DE DWERG
NAAR AMER/KA

Zo als U well icht hebt gelezen in de Regionale
Bladen hebben een dertigtal renners en een
aantal supporters van M.C. De Dwerg de eerste
drie weken van september een vakantietrip
naar Amerika gemaakt. Hieronder bevonden
zich vier dorpsgenoten, drie rijders en een sup
porter. 31 augustus was het dan dan zover,
's morgens om zeven uur moest iedereen in
Zwolle aanwezig zijn.
Na afscheid te hebben genomen van de uit
zwaaiers, vertrokken we per bus naar Schiphol.
Hier aangekomen, werden alle renners in een
kreidler shirt gestoken (dit was een van de
grootste sponsors van de trip). Nadat er de no
dige foto's waren genomen, werden we nog ge
trakteerd op een aantal toespraken van o.a.
Bondsvoorzitter van de N.M.B. en Jan de
Vries, namens de Kreidler-importeur.

Enkele heren van het bestuur hadden in die
tussentijd de nodige papieren rompslomp ge
regeld, zodat we na nog een bezoek te hebben
16

gebracht aan de taxfreeshops, op weg gingen
naar het gereedstaande vliegtuig.
Dit was een aardig toestel, n.l. een Boeing 747
van de K.L.M., een van de grootste vliegtuigen
van dit moment. Toen we allemaal waren inge
stapt, werden door een paar lieftallige stewar
dessen de zwemvesten, en luchtmaskers ge
demonstreerd, welke in geval van nood ge
bruikt moesten worden. Dit geeft al direkt een
prettig gevoel, vooral als je voor de eerste keer
vi iegt en dat was voor de meesten van ons wel
het geval. Toch was deze vliegreis een geweldi
ge ervaring, en ik zou een ieder aanraden, het
ook eens te doen. Acht uur nadat we waren
opgestegen van Schiphol, landden we in Chica
go. Nu waren we dan in het land van de on
begrensde mogelijkheden. De eerste grate ver
rassing volgde al gauw, toen we buiten het
vliegveld stonden te wachten op de bus, die
ons af zou halen.
In de verte kwam namelijk een oude gammele
schoolbus aangereden, welke precies voor on
ze groep bleef staan, dit onder grate hilariteit
van de groep. Later bleek dat deze bus voor
ons bestemd was, en er waren al gelijk
die voordat ze instapten, een hoge levensverze
kering wild en afsluiten. De bus zou n a wat te
zijn opgeknapt, in een museum zeker niet hoo
ben misstaan. Nou daar reden we dan in het
moderne Amerika in een oude bus (gescl\at
bouwjaar 1950), op de grate zes- tot acht
baanswegen, elke keer als de chauffeur ging
schakelen, dacht je dat de hele versnellingsbak
zou ontploffen. Verbazend genoeg bleef alles
op zijn plaats. Het laatste stuk van de rit ging
over een zandweg, en dit was binnen in de bus
ook wel te merken, het stof kwam n.1. aile
maal naar binnen door de grate gaten in de
vloer. Op het kamp aangekomen, wachtte ons
een tweede verrassing, er waren n.1. veel te
weinig tenten.
Na wat geritsel met de beschikbare ruimte \t'iel
iedereen al gauw in slaap.
Het ongerief van de eerste paar dagen, zou la
ter ruimschoots worden vergoed. Vier dagen
na aankomst beschikte elke groep (vijf man)
over een grote Amerikaanse slee, hiermee kon
men heengaan waar men wou.
Zeff zijn we een paar dagen naar Canada ge·
weest, en hebben een bezoek gebracht aan de
beroemde Niagara Watervallen, dit was een
geweldig gezicht.

MIEDEMA
CARAVANS
Openderweg 30 - OPENDE (Gr.)

tel. 05946-9414

N•1 voordeligste odr»/ m»l d»
nre/f /TVIC»

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

BAR-CAFE-DANCING

{'^^

Deto^

•*"^//^
PRIMA KEUKEN
SFEER EN GEZELLIGHEID
Frans en Maaike

Ook op het kamp kregen we later van ailes
aangeboden, van de plaatselijke bevo!king.
ledereen die even kwam kijken, nam wat mee,
dit varieerde van zelfgebakken koeken tot va
ten bier aan toe, de mensen waren er zeer
gastvrij.
De drie weken waren al gauw om en met een
dikke veertig trofeeen arriveerden we 21 sep
tember weer op Schiphol. Al met al toch wel
een zeer geslaagde reis, welke ik niet graag had
willen missen.
Een van de deelnemers.

LIEFDE

Een haring beminde een oester,
in het diepst van de zee, op de grond.
Hij wou haar zijn liefde verklaren,
Verlangend een kus van haar mond.
Hij zong haar de schoonste romances,
Van liefde en maneschijn rood.........
De oester, zij riep van beneden:
"I k blijf je getrouw tot de dood ! "
Ons harinkje dook naar beneden,
Stak zijn kop tussen haar schalen en zei:
"O liefste, o zachtste der oesters,
0 engel, kom kozen wij vrij !"
Maar o, diep rampzalige haring ......
Hoe werd hij door liefde verteerd:
De oester, die sloot er haar schalen,
En hij werd geguillotineerd.
Nu drijft er zijn lijk op de baren.
In doodsangst riep hij nog: "0 wee !
Verkikker je nooit op een oester,
Want anders verga je op zee!".
Leert vrienden, het lied van de haring:
Als liefde U van zinnen berooft;
Wees toch bij het vrijen voorzichtig,
Want anders verlies je je hoofd !
De Schalm, Chr. Lyceum, Gouda.

KLEUTERSCHOOLZONNESTRAAL

Hoe de kleuters de nieuwe school vinden !I
Daar zitten we dan in onze nieuwe school; de
plaatsen waar we mochten zitten werden door
ons zelf uitgezocht.
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We hebben allemaal nieuwe tafels en stoelen,
en ook een nieuwe poppenhoek. In de pop
penhoek kun je fijn spelen , er staat ook een
echt bedje in, waar we zelf echt op kunnen lig
gen. Willem zat laatst onder de vrachtauto in
de bouwhoek, onze
was de ziekenauto en
heeft hem toen gauw naar het ziekenhuis ge
bracht. Johannes was de dokter en Armand de
zuster; ze hadden echte dokter- en zusterkle
ren aan l
Willem huilde joh! niet echt hoor. ..........
Willem vond het niks leuk in het ziekenhuis;
hij is toen gauw uitgenaaid.
Er staat ook een echte telefoon in de poppen
hoek, we gaan juf Gondel ook wel eens opbel
len, en Sijtze heeft laatst onze jut in de bouw
hoek opgebeld, en Hielke haar moeder.
In de watertafel kun je ook fijn spelen. Je mag
daar lekker knoeien, je mag ook best een beetje spatten niet te erg natuurlijk ..... .
Uneke is laatst met haar handen aan het
zwemmen geweest, ze was kleddernat.
We hebben ook al eens een overstroming ge
had, juf was vergeten, de emmer te legen, onze
school was toen bijna een zwembad geweest.
Water is erg goed voor ons, zegt onze juf.
Oat we in onze klas banken gekregen hebben
is ook fijn, met fruiteten zitten we altijd op de
banken. Ze staan onder de vensterbank. Hie
ke zat op een keer te dicht tegen de bloemen
aan, ze zei opeens: ,,0, juf, ik heb een stekel
in de kop, van die cactus daar !"
Gelukkig was de prikker er gauw weer uit. In
de w.c. is het ook gezellig, we kunnen wel met
z'n achten tegelijk handen wassen, de zeep zit
met een magneetje aan de muur vast, dat heeft
Sjoukje haar vader gedaan.
Er zitten ook leuke rode deurtjes voor. Juf
kan er overheen kijken en wij er onderdoor.
We hebben 1 jongens- en 1 meisjes w.c .. Laatst
moest Armand zo nodig, juf zei: ,,Ga maar
gauw naar de meisjes w.c., maar nee hoor dat
wou hij niet.
Rinze is nog maar pas op school, hij weet het
nog niet zo goed van de w.c. enz.
Sjoukje heeft hem de plaatjes op de deuren
even !aten zien, nu vergeet hij het nooit meer,
want wie gaat er nou naar een meisjes w.c. Ill!
We hebben ook een echte timmerbank. Bart
neemt altijd echt hout mee, en hij heeft ook al
eens een jampotje vol spijkers meegenomen.

VRIJDAGAVOND 3 DECEMBER

KLAVERJASSEN
Aanvang 8 uur

VRIJDAGAVOND 24 DECEMBER

KLAVERJASSEN
Aanvang 8 uur
PRIJZEN: Rollade's, karbonade en kip.

Café LEIzinga

PROVINCIALEWEG66
OPENDE
Telefoon 05946-9012

1 pers. elektr. dekens vanaf f 89,00

2 pers. elektr. dekens vanaf f 109,00
Ruime sortering sokken en kniekousen vanaf f 2,50 tot f 9,25.

M. Tjoelker
FOURAGE- EN KUNSTMESTHANDEL
Provincialeweg 89 - Opende

Telefoon 05946-9013

Voor de donkere dagen:
Zaklantaarns - pechlampen en geva-

H.H.VEEHOUDERS

Grote variatie in speelgoederen.

vergeet niet uw grasland te bemesten met
landbouwkalk, na zo'n droge zomer zal
het land u er dankbaar voor zijn.

Aftershave in geschenkverpakking

Voorts steeds voorradig

rendriekhoeken.

enz.

KOOPS-Opende

PITHA HONDEBROOD, DUIVENVOER
Uitgebreid ass. Diergeneesmiddelen
N.B.

Dinsdags zijn wij iedere middag vanaf
12 uur gesloten

't Is jammer dat we maar 1 hamer hebben, we
moeten altijd om de beurt hameren. Anita
heeft laatst het waterpasje kapot geslagen, de
hamer schoot zomaar uit en er lag toen water
en glas op de timmerbank.
Anita moest huilen, maar juf zei: "Beter het
waterpasje plat dan de hand."
Het feest van de opening was mooi. Anita en
Anjanette mochten de zon kapot knip
pen, die voor de deur was geplakt, alleen
door de mond van de zon kon je in het lokaal
kijken. Feitze z'n vader heeft filmpjes laten
zien. Juf Titia en onze jut hebben poppenkast
gespeeld. Ze hadden natuurlijk weer de slappe
lach. De heks was ook zo gek aan het toveren.
We moesten ook lachen. We gaan ook elke dag
even buiten spelen.
Bart had vorige week twee paalpoppen voor
juf op de zandbak gezet en 1 voor zichzelf.
Hij zei: "Juf moet tee en ik een, want juf
heeft een "titte tont"."
Bart is een echte Groningse prater hoor. Als
we buiten spelen gaan we vaak van het klim
rek een Olympisch schip maken. Die naam
heeft Hieke bedacht en dan gaan we daar al·
tijd op oorlogje spelen.
De kapitein van dat schip heet Pimpelepom,
dat hebben we uit een boekje, dat in onze
leeshoek staat. Zo nu stoppen we, want we
moeten ook nog werken !
U krijgt de hartelijke groeten van de jongste
kleuters van de "Zonnestraal"

ZO WORDT UW VOORRUIT SCHOON
Druppels afwasmiddel in het reservoir van de
ruitesproeier maken een fijn sopje om de rui
ten _brandschoon te krijgen, tijdens de ritten
op vieze wegen.
In de winter voorkomt het echter niet de be
vriezing van het water. Ook helpt het middel
niet tegen siliconsmeer op de ruit.
Hiervoor moet U een speciaal middel gebrui
ken. Ruitesproeiers kunnen verstopt raken en
dienst weigeren.
Met behulp van een fietspomp, die U aan het
slangetje van de sproeiers koppelt, kunt U ze
doorblazen. Een autovoetpomp geeft natuur•
lijk nog zwaarder geschut.
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HET RECHT VAN BE KLEMM/NG
De Raad der gemeente heeft al een paar malen
met dit recht te maken gehad.
Daar het hier gevallen in Opende betrof, is het
misschien wel nuttig er hier iets over te vertel
len. Menigeen zal niet precies weten wat dit
recht inhoudt.
Het verschijnsel kwam en komt vooral voor in
de provincie Groningen. In Friesland komt het
nog voor in Burum (gem. Kollumerland).
Voor de oorsprong moeten wij terug naar de
zestiende eeuw. In Friesland tussen Lauwers
en Eems, dat is bijna onze huidige provincie
Groningen, was het gebied, dat de klooster
boerderijen voor zes jaar verhuurd werden.
Als de huur verlengd werd, moest de meier, de
pachter, een geschenk geven aan de eigenaar.
Als de meier wegging, moest de eigenaar van
de grond het huis overnemen.
Dit is nu niet meer het geval. Als iemand op
gehuurde grond bouwt, wordt bij het beeindi
gen van de huur, het gebouw, zonder vergoe·
ding, eigendom van de eigenaar van de grond.
Op den duur werd het voor de kloosters een
groot bezwaar de huizen over te nernen, daar
deze beter en dus duurder werden.
In de zestiende eeuw kwamen daar nog meer
moeilijkheden bij. De kloosters gingen achter
uit, doordat er nog maar weinigen bereid wa·
ren monnik of non te worden. Wanneer ie
mand in een klooster trad, werden n.l. zijn of
haar goederen eigendom van de kloosterge
meenschap. In de Tachtigjarige Oorlog zeiden
vele meiers de huur op.
Door de oorlog moesten ook de kloosters
zware lasten opbrengen. De hoogste rechtscol
leges in de Ommelanden, de Ooster- en de
Westerwarf beslisten toen, dat als een rneier de
huur beeindigde en niet wou blijven voor een
lagere huur, de eigenaar van de grond voor het
huis niet meer dan de kosten van de materia
len behoefde te betalen.
In 1595 kwamen de kloostergoederen in ei
gendom aan het pas opgerichte gewest Stad en
Lande. Dit voelde ook niet veel voor het ver
goeden van de huizen, want door de oorlog
had het ook al met geldgebrek te kampen.
De provincie liet dus de meiers zo veel moge
lijk zitten. Deze moesten dan om de zes jaar
wel het geschenk geven en bij verhoging even
eens. Op deze wijze raakte het land aan het
huis vast, werd er onder beklemd.

OPENDE

TELEFOON 05946 - 9090

tevens Herenmodes en Geschenkenhuis

Eringa's Maatkleding

Suede Jassen - Mantels - Lederkleding - Water
kledlng - Truien - Vesten - Sjaals - Handschoenen
Overhemden - Hoeden - Petten - Anklets - Man
chetknop_en - Bretels - Zakdoeken - Ondergoed enz.
voor heren best eens even kunt gaan kijken bij :

Maar als U de geefrol speelt om anderen blij
te maken, al dan niet vermomd als Sint-Nico
laas, dan moet U weten dat U voor NUTTIGE
KADO's, onder andere :

J A.SIB ROE K COMBINATIE !!

Of U zou U zelf kunnen verrassen met een
goede geweldig goed passende

U zou een PRACHTIG MAATPAK van ERINGA
aan U zelf kunnen geven.

SPEELT U DE G E E F ROL
VOOR SI N T-NIC OLAAS?

Oak andere grondbezitters sloten met hun
meiers een dergelijke overeenkomst. Om
streeks 1700 werd het al een "beklemminge
ten eeuwige dage". Al spoedig werd er bepaald
dat de huur niet verhoogd mocht worden.
Het geschenk om de zes jaar verviel, alleen
de geschenken bij verkoop en vererving bleven
bestaan. Ook op land zonder woning erop kon
een beklemming gelegd worden. Dit was in
strijd met het ontstaan van de uitdrukking. Er
was geen huis, waaronder het land beklernd
raakte. Maar de praktijk van het leven stoart
zich daar n iet aan.
Za'n pachter, die dus feitelijk eigenaar gewor
den was, wardt "beklemde meier" genoernd.
Taalkundig is deze uitdrukking niet juist. Niet
de meier is beklemd, maar het land onder het
huis. Misschien zou "beklemmende meier"
juister zijn.
Degene, aan wie de vaste huur en de geschen
ken apgebracht rnoeten warden, bezit de
"blate eigendorn". "Bloat" betekent hier: al
leen maar. Gemakshalve wordt hij wel de "blo
te eigenaar" genaemd.
Taalkundig aok niet juist en bavendien dubbel
zinnig. lnhet"NieuwGroningerWoordenboek''
1952, wordt onder "Beklemrecht" het hand
boekje over 't Beklemrecht van Mr. H.O. Feith
aangehaald. De rechten en plichten van de
meier warden eruit overgenomen.
De rechten van de meier zijn.
1. Het erfelijk gebruik van de landerijen (ver
erving in alle liniiin; dit betekent dat de vaste
huur over kan gaan op ieder, die valgens de
wet erfgenaam van de meier is).
2. De eigendom van de gebouwen.
Als het beklemrecht eindigt, ontvangt de mei
er de waarde van de gebouwen als afbraak.
Ook waarde van de bomen. Maar hijzelf mag
niets afbreken. Hij mag de grond en de gebau
wen bezwaren met hypotheek en zijn recht
verkopen.
De plichten van de meier zijn:
1. Het betalen van een vaste, jaarlijkse huur.
Het betalen moest vroeger ten huize van de
eigenaar gebeuren, maar alleen als deze in de
provincie waonde.
2. Het betalen van een geschenk bij verkoap,
trouwen, hertrouwen, vererving, bij het te
boek brengen van echtgenoot of kinderen en
bij scheiding.
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3. Het betalen van alle lasten. De meier mag
de vorm van de kampen land niet veranderen,
geen bomen kappen, niet meer turf graven,
dan hij zelf nodig heeft in zijn huis, geen ge
bouwen zetten o'f vergroten, afbreken of ver
kleinen. Hij mag ook geen erfdienstbaarheden
op het land leggen.
Het beklemrecht ging te niet door:
1. Het overlijden van de meier, als hij geen erf
genamen had.
2. Het verlaten van het land door de meier.
3. Het verwaarlozen van de grond.
4. Wanbetaling.
Behalve in deze vier gevallen was het recht on
opzegbaar en dus altijd durend.
In de vorige eeuw hebben de Staten van Gro
ningen aan de regering gevraagd om een wet•
telijke regeling. Deze is er taen niet gekomen
en is er nag niet. De beklemde rneier mag dus
de boerderij verkopen. Alleen bij verkoop aan
een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam
dus ook aan gemeente, provincie of rijk, heeft
hij de toestemming nodig van degene, die de
blote eigendom bezit.
Zo'n lichaam moet natuurlijk de vaste huur
betalen. Maar de geschenken vervallen, daar
ervan vererving, trouwen enz. geen sprake
rneer is.
Ook de beklemde meier kan het beklemrecht
kapen. Dan houdt het natuurlijk op te bestaan.
Bij deze koop moet de beklemde meier een
aantal malen de vaste huur beta Ien. De ge
rneente Grootegast vroeg in 1973 40 x de vas·
te huur als koapprijs. Nu 50 x.
Nieuwe beklemmingen worden bijna nooit
rneer belegd. Zo sterft dit oude gebruik lang
zaam uit. Het heeft tot gevolg gehad dat de
boerderijen, waarop za'n beklernming lag, in
de loop van de eeuwen niet van grootte veran
derd zijn. Ze zijn dus niet versnipperd.
Het geven van geschenken is nog wel verplicht,
maar er wordt slecht de hand aan gehouden.
Toen de beklemrning gelegd werd, werden
daarvaor bedragen vastgesteld.
Ook deze werden vast. Toen men van de oude
munten overging op de gulden als rekeneen
heid, dus na de Franse Tijd werden deze be
dragen omgerekend in guldens.
Ze werden niet rneer verhoagd. Het zijn dus
naar de huidige begrippen maar zeer kleine
bedragen.
J. M. van der Harst.

Ook Uw vertrouwensadres
voor bemiddeling bij:
HYPOTHEKEN

ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

ONROEREND GOED

FINANCIERINGEN
PERSOONLIJKE LENINGEN
ALLE VERZEKERINGEN

W. v a n der M e u len
,,Antonia-Hoeve"
Drachtsterweg 43 - OPENDE
Telefoon 05946-9564

ALLIHOL CONSERVERING

Op afspraak dienstverlening
bij U aan huis!

voor buiten en binnen

Transparant en dekkende, vochtregulerende verf tegen verrotting
Waterafstotend
Schimmelwerend
I nsecten dodend
Weerbestendig

ALLIHOL BEHOUDT HET HOUT
Optimale houtbescherming - Blijvende verfraaiing
Eenvoudige toepassing
Verkrijgbaar bij:

Teeninga

SCHILDERSBEDRIJF - Opende-oost - Telefoon 9197
die TREFEX en of ALLIHOL verkoopt en voor al Uw voorko
mende SCHILDERSWERKZAAMHEDEN.
Tevens grondverf en lakverf, Tencotop, Carboleum, Behang,
Plakplastic.
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Bij elk woord is de eerste letter al aangegeven; de
cijfers die in het woord staan, staan ook op de
allerbovenste regel.

De letters die in de vakjes met cijfers komen,
moeten ook in de bovenste regel en daar komt
een gezegde uit.

y

De vraag is: Hoe luidt dit gezegde?

OPDRACHT

/

In onderstaande zinnen zitten 10 dierennamen
verborgen:

10

1. Die blauwe gelei is helemaal niet lekker.
2. Op het plein heerste een drukte van belang.

T

3. Moeder neemt een paar dagen vakantie.

^

3

4. Hij steerde op een dag ansichtkaarten naar
zijn vrienden.
5. Jan kreeg vaak slaag maar huilde zelden.
6. Koen en Kees vierden ook al feest.

7. Tinka telt tot tien en zoekt dan in de
straten naar haar vrienden.

REDENEREN EN PROBEREN

ledere letter in deze puzzel stelt een cijfer
voor. Gelijke letters zijn gelijke cijfers.
Door te redeneren en te proberen kunt U iedere letters door een cijfer vervangen en zo
een kloppende rekenkundige opgave maken.
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OPLOSS!NGEN PUZZELS VAN PAGINA 24

Geboren:

Arbeid Adelt
egel - aal
kat · rat.

eend - paard - gans • ui I ezel kalf

385 · 213

172

200 112

88

+

+

+

585 - 325 ::: 260

* Kennissen zijn er als vlooien op de rommel
markt, maar een vriend is als een oase in de
woestijn.

WIJ WENSEN U

EEN GEZELLIGE
SI

KLAASVI

ING

Kopy voor ons volgende nummer
graag inleveren voor 7 december a.s.
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Steffen de Wit, 31-10-1976,0pen
de, Sjallemastraat.
Hinke, d. van T. Pool en G. van
der Velde, Opende.
Peter, z. van H.J. Spa en H. Cole
gem, Opende.
Cornelia Grietje, d. van G. van der
Wal en L. F. Bijzet, Opende.
Gehuwd: B. Gaikema 24j. en F. Graansma
22)., Opende.
Over/eden: J. Bolt, 71j., echtgenote van
R. de Vries, Opende.
J. E. Korver, 70j., achtereenvol
gens gehuwd geweest met G. C.
Spanjaard en D. van Duivenvoorde,
Opende.

VUURWERK

voor SINT NIKOLAAS

van 27 tot 31 december

BANKETLETTERS

SPECULAAS

keuze uit

TAAI-TAAI

tientallen soorten
groot en klein vuurwerk
Ook voor Uw

KNAL- en SIERVUURWERK

Ruim gesorteerd in
VERKADE CHOCOLADELETTERS

naar

J. A. IJKEMA
Provincialeweg 71

VUURWERK

Bakkerij

Kloosterman
OPENDE (oost)
Telefoon 9083

UW STIER LASTIG?
VOOR HOBBY

Wij ringen hem voor U !

EN BEDRIJF

KOOPS OPENDE

BOUWMATERIALENHANDEL

Levering BOUWPAKKETTEN C.V.

D. TOP

Tevens installatie en verzorging van

Provincialeweg 151

OPENDE (oost)
Telefoon 9108

aanvraagformulieren wegens rijksbijdrage in aanlegkosten voor 65-plussers
en minder-validen.

KOOPS - OPENDE

„RIMPELS"
uit auto en voorhoofd door :

K. v, d,
\ \_!_

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

SCHEIDING 59 - OPENDE - TELEFOON 05122-1538

Tevens verkoop en alle reparaties

UwS.R.V. man

H. KOOP

Telefoon 9278
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TE KOOP
DIVERSE GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN
waaronder diesels

TEVENS KLEINE BESTELAUTO

Alles onder 3 maand GARANTIE opwerkloon en materiaal.

REPARATIE - UITDEUK - SPUITINRICHTING

Autobedrijf ,
van der Hoek en Alting
OPENDERWEG 6-8, TELEFOON 9142

SPAAR- EN VOORSCHOTBANK
HARKEMA

OPEN DE

Warmoltsstrjitte 1

Prov.weg 153

SURHUISTERVEEN
Torenplein 7

PROFIJTSPAARBEWIJZEN
MET KLIMMENDE RENTE TOT

11% OVER HET 5e SPAARJAAR
Rente le
Rente 2e
Rente 3e
Rente 4e
Rente Se

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

5%
6½%
8%
9½%
11 %

UW SPAARGELD + RENTE

BLIJVEN DAGELIJKS OPVRAAGBAAR
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