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Men neme: na alle

GOEDE RAAD

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

Vereniging

�laatselijl< Belang
BESTUURSVERGADERING
Deze is gehouden op 14 december. De volgen
de zal gehouden worden op 27 januari.

LEDENVERGADERING
Deze zal gehouden worden op donderdag 24
februari 1977 om 7.45 uur in het Vrijzinnig
Gebouw.
Er zijn dan 3 vakatures te vervullen. De heer
R. Kuipers (aftredend) is dan vertrokken.
En de aftredende heren H. Braam en J. Mulder
stelden zich niet meer beschikbaar.

VERKEERSVEILIGHEID
Bij de kruising Postdijk · Leidijk zij waar
schuwingsborden geplaatst.

ZESKAMP 1977
In januari zal een vergadering van vertegen
woordigers van de Ver. Pl. Dorpsbelangen
hierover worden gehouden.

GRAVEN VAN DE VLIEGERS
Het bestuur heeft de heer G. Bijstra bereid ge·
vonden de graven te onderhouden.
De vorige verzorgers van de graven waren het
echtpaar Heidinga (Fokke"t 1-1-1964; Boukje
H. de Vries1"4-11-1971).
Zij hebben van het begin af de graven verzorgd.
Toen mevr. Heidinga dit niet meer doen kon,
31-3heeft de heer Ritske Oldenburger (
1969) deze taak op zich genomen, tot ook hij
het niet meer doen kon. Daarna de heer B.

Hamstra in 1968. Vervolgens de heer M Alser
da van 1-11-1968 · 1-5-1976. Gedurende korte
tijd daarna de heer J. Brink.
Onze vereniging onderhoudt al jaren de graven.
Zij ontvangt hiervoor van de gemeente f 35,00
in het jaar, volgens het besluit van de Raad
van 24-2-1949.
De gemeente krijgt hiervan f 20,00 van het
Rijk. De zerken worden onderhouden door de
Oorlogsgravenstichting te Den Haag.
Deze Stichting laat ook ieder jaar de toestand
van de graven nagaan.
Onze vereniging heeft voor dit onderhoud en
ook voor dat van het monument een aparte
kas. leder jaar wordt er in de ledenvergadering
verslag over uitgebracht.

STRAATVERLICHTING IN OPENDE
ZUID
De mensen in het Zuid zullen wel gemerkt
hebben, dat er van de aanleg van de lichtlei
ding in het eind van november niets gekomen
is. Volgens het E.G.D. is de nieuwbouw-ploeg
nu bezig in Oldehove.
Als dat karwei klaar is hoopt de ploeg hier te
kunnen beginnen. T enminste als het weer het
toelaat.

KANTINE OP HET SPORTVELD
De ledenvergadering van de Voetbalvereniging
en de Korfbalvereniging hebben zich akkoord
verklaard met de overeenkomst, zoals die in
de vergadering met B. en W. op 25 oktober be
reikt is.

WOONWAGENKAMP AAN DE BOS
SINGEL
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter gemeen
tesekretaries voor een ieder ter inzage.
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PROBLEEMLOZE KALVEROPFOK MET

HENDRIX KALVEROPFOK
PROGRAMMA
Dit biedt U:

UITGEKIEND VOERPROGRAMMA
Deskundige voorlichting

Goede voeding is van groat belang, juist voor het
jonge kalf

HEFOKA KUNSTMELK

+ KALVERSTART:

Dit is een zeer smakelijk krachtvoer en
is te voeren vanaf de 2e week tot
plm. 3 maand.
TEVENS VERKOPER VAN DIVERSE SOORTEN VEEVOEDER

R. Swieringa
Bosweg 2 - Opende
Telefoon 05946-9409

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
In een brief aan het bestuur hebben B. en W.
medegedeeld, dat zij op woensdag 5 januari
's avonds van 7 uur tot 9 uur in Hotel Lager
waard een nieuwjaarsbijeenkornst zullen hou
den.
De gehele bevolking wordt hiertoe uitgeno
digd. Er zullen nog advertenties hiervoor ge
plaatst worden.

Tijdens een gehouden kontrole in het spitsuur
is nagenoeg geen verkeersovertreding gekon
stateerd. U ziet, veiligheid kent geen grenzen
Veel dank aan de politie.

POLITIESPREEKUUR TE OPENDE
Na het treffen van nog een aantal voorberei
dende werkzaamheden, zal er begin volgend
jaar, door de politie, spreekuur worden gehou
den op maandagavond tussen 21.00 en 23.00
uur. Nader nieuws volgt bij in werking treding.

REDAKTIE

P. Delhaas, Provincialeweg 73, tel. 9250
J.M. v. d. Harst, Drachtsterweg 5, tel. 9153
R. Kuipers, Provincialeweg 153, tel. 9406
Mevr. J. G. J agersma-Reinders, Bosweg 15
M. v. d. Woude, Julianabuurt 15, tel 9132-9312
W. Mud, Alkemastraat 16, tel. 9557
P. de Haan, Provincialeweg 31, tel. 9361
A. Bethlehem, Centrumweg 3

Aan de Kolonieweg en de Openderweg zijn
verschillende woningen aangesloten op het
aardgasnet.

SNELHEIDSKONTROLE IN OPENDE
Door middel van regelmatige publikatie van
door de politie gekonstateerde verkeersover
tredingen, hoopt de redaktie een bijdrage te
leveren tot een verantwoord weggebruik bin
nen de bebouwde kom. (Van de plaatselijke
bevolking wordt dit zonder meer verwacht !)
Bij de laatst gehouden kontroles zijn tussen 13
uur en 15.00 uur, 274 voertuigen gekontro
!eerd, waarvan bij 12 een snelheid van 60 · 70
km, en bij 3 van een snelheid van 70 - 80 km
per uur is gekonstateerd.

SINT NIKOLAAS AKTIE KORN
HORN - OPENDE 1976
Winnende nummers:
17353
25429
32962
44641
48935
55682
65851
68951
83167
95032
111253
117798
120283
121504
123471
124547
128126
134239
138533
153381

7e prijs
20e prijs
4e prijs
19e prijs
18e prijs
6e prijs
10e prijs
2e prijs
11e prijs
8e prijs
12e prijs
3e prijs
5e prijs
9e prijs
16e prijs
14e prijs
15e prijs
17e prijs
1e prijs
13e prijs

Prijzen af te halen voor 20 december a.s. bij
Garage Kruizinga te Kornhorn.

SINT NIKOLAAS BEZOCHT BEJAAR
DEN EN ZIEKEN
Op 28 november j.l. bezocht de Sint gewoon
tegetrouw weer de bejaarden (80j e.o.), en
langdurige zieke inwoners van Opende.
De Sint liet zich vergezellen door twee van
zijn baste knechten (of zoals U wilt medewer
kers), waarvan de een boekhouder en de
anders een echte sjouwer was.
Beide knechten hadden geen gemakkelijke dag,
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NIEUWE
MEUBELS
NODIG?

U slaagt altijd als U onze grote kollektie
ziet.

1000 m2 showroom.

U kunt er te kust en te keur.

Ook onze afdeling bedden, spreien,
dekens, tafelkleden, enz. enz.

U SLAAGT ALTIJD BETER ALS U
KOOPT BIJ:

Utsma's

Meubelhandel

PROVINCIALEWEG56 -58 - OPENDE - TELEFOON 9218

want er waren erg veel bezoekjes af te leggen
op deze wat winderige 7:11·pr11;in
Volgens de Goedheiligman was het dit jaar erg
plezierig werken, omdat er meer hoogbejaar
den en minder zieken te bezoeken waren dan
het vorig jaar.
ledereen kreeg van de sjouw Piet, kleine Pedro
geheten, een fruitmandje aangeboden nameris
de Middenstands Vereniging Opende.
De reakties waren erg leuk, vooral die van een
zieke vrouw, aan de Drachtsterweg, welke de
Bisschop en zijn dienaren een· geweldig stuk
muziek liet horen.
Zij bespeelt n.l. vanaf haar 60e jaar de mond
harmonika, en kon dan ook verschillende
exemplaren laten zien. Verder moest Sint
Nikol.aas vele kleine geschenken aanvaarden,
"Om de kosten wat te drukken", zoals een be
jaarde vrouw uit de Sjallemastraat het ge
schenk toelichtte.

Ook in
Alkemastraat liet de zeer oude wel
doener zich overha!en tot het nuttigen van een
drankje, maar toen hij na 2 borreltjes te ken
nen gaf weer verder te willen, zei de gastvrouw
in kwestie: "Op twee benen kunt U niet !open
Sinterklaas, U moet nog e en hebben".
U ziet het beste mensen, er wordt nog steeds
goed voor St. Nikolaas gezorgd.
Maar er waren ook anderen, die minder gast
vrij tegenover de Sint stonden. Een mevrouw
in Opende-Zuid dacht in eerste instantie zelfs
aan een "geintje", en weerde de Sint bij de
deur, maar na een korte uitleg van de boek
houdpiet bood zij haar verontschuldigingen
aan, en zong braaf een liedje.
lk zou graag willen besluiten, met de volgende
woorden, die ik namens St. Nikolaas aan alle
bezochtten zou willen richten: "Beste mensen,
mag ik U namens mijn knechten en mijzelf
hartelijk bedanken voor de genoten gastvrij
heid, en zeggen tot het volgend jaar".

uit de raad geklapt
De Raad der gemeente heeft op 14 december
vergaderd.
Hetgeen volgt heeft betrekking op Opende.
MEDEDELINGEN
Ged. Staten hebben de volgende wijz1gingen
van de begroting voor 1976 goedgekeurd.
66e en 67e wijziging: Uitbreiding van de
Openb. Kleuterschool en Basisschool.
76e wijziging: Stofzuiger voor de C.V.O.·
school (herv. School). 77e wijziging: Vervoer
van schoolkinderen (in verband met het zand
vervoer).
78e wijziging: Verschillende materialen voor
de Openb. Kleuterschool.
Dan hebben zij goedgekeurd de besluiten van
de Raad tot verkoop van terreinen aan de
Hetsmastraat: le van 22 sept. 1976 aan T.
Snip, Opende.
2e van 29 sept. 1976 aan T. Borger, Opende.
Verder delen B. en W. aan de Raad mee, dat
zij bij P.T.T. inlichtingen hebben gevraagd

over de kosten van aansluiting (op �et tele
foonnet van de beide gymnastiekzalen (Groo
tegast en Opende).
B. en W. zijn van mening dat er maar zeer ge
ring officieel gebruik van gemaakt zal warden.
Zij hebben gevraagd naar de kosten van munt
toestellen. Vermoedelijk zullen deze toestellen
pas in 1978 geleverd kunnen warden.
Omdat deze aansluitingen ook vrij duur zullen
zijn, stellen B. en W. de Raad voor niet tot
aansluiting over te gaan.

Benoeming van een onderwijzer aan de
openbare basisschool
Omdat aan deze school het aantal leerlingen
voldoende is voor 5 leerkrachten en 1 leer
kracht voor 5 schooltijden in de week, stellen
B. en W. de Raad voor de heer Th. Vellinga
te Opende, met ingang van 1 januari 1977 in
vaste dienst aan te stellen.
Sinds 11 november 1974 was hij in tijdelijk
dienstverband aan de school verbonden.
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Er is bijna een einde aan dit jaar,
en met Kerst en Nieuwjaar
zijn wij alien bij elkaar,
en drinken dan een barrel in 't oost
van Cafe Bakker, proost I
Want de kwaliteit is er zo goed,
dat men het eens proeven moet.
Daarom, kom gerust maar lzier,
want wij schenken Heineken Bie,
Oak a/le .1·oorten wijnen,
voor U ze/f en de zijnen.
Daarom, kom gerust eens kijken,
wij lzebben alles wat U zal blijke11.
Daarom, ko111 gerust eens aan.
de prijs staat U vast we/ aan.
Wij bezorgen ook au11 hui1,
ll'ant U wens! loch we/ wat tlwi,· t
Want met al die muoie dagen
moet U 111aar bij Bakker J1rage11.
Dan is he! fees/ zoa/, lu 1 1110c r
De A 11 u/11el/ 11· c, zo goed.

Beleefd aanbevelend,

Cafe Bakker
Telefoon 9055

J

van de

kom

Ged. Staten hebben in een brief van 5 oktober
1976 het gemeentebestuur voorgesteld de
grenzen van de bebouwde kom te Opende en
te Doezum te wijzigen.
In dit verband is rekening gehouden met wen
sen, die in deze dorpen zijn geuit.
Voor Opende en Kornhorn stellen zij voor de
onderbreking tussen en in deze dorpen te la
ten vervallen. (Dit betekent dus dat de maxi
mum snelheid op de Prov: Weg te Opende zal
gelden van de grens met Kornhorn tot de
grens met Surhuisterveen).
Verder stellen Ged. Staten voor de gedeelten
van de Drachtsterweg, Topweer en de Verbin
dingsweg, die grenzen aan de Prov. Weg in de
bebouwde kom op te nemen.
B. en W. stemmen met de voorstellen van Ged.
Staten in.
Zij bieden de Raad een kaart aan, waarop de
voorgenomen wijzigingen zijn aangenomen.
Een gevolg zal zijn dat verschillende borden
moeten worden vervangen, geplaatst of ver
plaatst.
De kosten van alle veranderingen worden ge
raamd op f 6000,00.
B. en W. stellen de Raad voor het benodigde
krediet beschikbaar te stellen.
De Keuvelaar, als naslagwerk het bewaren
waard!

CRESCENDO's MUZIEK RUBRIEK
De opbouw van de vereniging !
De oproep aan jongens en meisjes van 9 jaar
en ouder om zich op te geven als lid is voor de
opbouw van de showband zeer belangri]k!
Er is veel verloop van leden, vooral bij de
drummers, waarin veel meisjes zijn, die vertrek
ken door hun werk wat zij vinden, of gaan

Riolering te
Opende-West

en

B. en W. delen de Raad mede, dat zuiverings
technische werken, waaronder warden gere
kend pompgemalen en persleidingen, die in
het schema van de provincie passen, door deze
van de gemeente zullen worden overgenomen.
Ged. Staten hebben in een brief van 10 augus
tus 1976 aan het gemeentebestuur medege
deeld dat voor het lozen van afvalwater uit
geme�ntelijke rioolstelsels op een zuiverings
technisch werk aansluitvergunning is vereist.
Om deze vergunning te krijgen, moet er een
centraal rioleringsplan van het rioleringsstelsel
ter goedkeuring aan Ged. Staten worden ge
zonden.
Voor Doezum, Kornhorn, Opende-Oost en
Opende-West moet nog een centraal riolerings
plan worden samengesteld.
B. en W. hebben aan Mabeg-Van Hasselt B.V.
offerte gevraagd voor' het opstellen van riole
ringsplannen voor Doezum en Kornhorn aa,
de Grontmij N.V. voor Opende-Oost en Open
de-West.
De kosten worden als volgt geraamd:
Voor Doezum en Kornhorn f 16000,00 plus 2
pct. B.T.W. is f 16300,00.
Voor Opende-Oost f 6325,00 plus 18 pct. B.
T.W. is f 7464,00.
Voor Opende-West f 6700,00 plus 18 pct. B.
T.W. is f 7960,00. Samen f 31670,00.
B. en W. stellen de Raad voor een krediet,
groot f 31670,00 voor het opmaken van deze
plannen, beschikbaar te stellen.

trouwen. Maar de laatste tijd zijn ook veel ko
perblazers vetrokken. Vorig jaar startten wij
met een grate groep tamboers, en die doen het
best!
Dit ]aar zouden wij graag weer een groep bla
zers willen opleiden \! Een groepje van 10
jongens en meisjes, voor ruim 2 jaar gestart,
zijn al voortreffelijke muzikanten en spelen
alien mee!
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drukkerij marwo • opende
bossingel 10 • telefoon 05946-9132 . bgg 9312

De druk werd ons toch te groot!

Vandaar dat we ons vanaf

3 januari 1977
met twee mensen meer
in de „strijd" zullen werpen.

We nemen graag aan dat dit echtpaar,

dat zich aan de Sjallemastraat 38
gaat vestigen, zich ook met plezier
voor U zal inzetten.

VUURWERK

Voor al Uw

BROOD.KOEK
EN BANKET

van 27 tot 31 december

naar

keuze uit

A. W. IJKEMA

tientallen soorten

Telefoon 05946-9180

groot en klein vuurwerk
Ook voor Uw

KNAL- en StERVUURWERK
naar

J. A. IJKEMA
Provincialeweg 71

Wij wensen onze cliéntele
Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar

VUURWERK

HENGELSPORTZAAK
van beekum
PROVINCIALEWEG 122

EEN PAAR TIPS VOOR DE WINTER
Zodat U volgende zomer weer zorgeloos kunt gaan vissen

TIP 1: Kontroleer Uw werphengel op gebreken, zoals versleten of gebroken
ogen.

TIP 2: Molen zand en watervrij en het draaiende gedeelte invetten.
TIP 3: Kontroleer of de lijn nog gaaf is.

VOOR HOBBY
EN BEDRIJF

Hierbij willen wij allen
hartelijk dank zeggen
voor de vele belangstelling,
kaarten, bloemen en fruit

tijdens mijn ziekte in 't
Academisch Ziekenhuis
BOUWMATERIALENHANDEL

en bij mijn thuiskomst.

D. T O P
Provincialeweg 151

OPENDE (oost)
Telefoon 9108

G. OVERZET EN ECHTGENOTE
Provincialeweg 161

Denkt U aan
Velen kochten reeds

VERBOUWEN

bijna 30 jaar hun

OF

LEVENSMIDDELEN

NIEUWBOUW?

en

ROOKARTIKELEN

Uw bouwvergunning plus
bouwaanvraag wordt vakkundig
(en tegen een redelijke prijs)
voor U verzorgd door:

bij

D. Nieuwman

PIETCLAESSEN

OPENDE.WEST

architekt
Drachtsterweg 36 - Opende

Telefoon 9268

U OOK ??

't Is wel erg moeilijk geworderi in 't algemeen
met deze opleiding. Het Groninger Opleidings
instituut, die dat altijd verzorgde, is in (likwi
datie), en van hogerhand werd bepaald dat de
muziekscholen het moeten overnemen.
Er zijn helaas ook bij de Streekmuziekschool
Westerkwartier geen leraren voor dit werk.
Crescendo heeft gelukkig eigen krachten, die
het kunnen doen. Zo heeft dhr. Halma vorig
jaar de cursus voor drummers verzorgd en met
succes.
Er kunnen nu nog wel enkele bij voor een ko
perinstrument; ook zijn er al een paar uitge
deeld. Zijn er moeilijkheden voor jonge kinde
ren, die veraf wonen om in de winter 's avonds
te komen, dan zullen wij deze cursus houden
op zaterdagmiddagen.
Er zijn nog saxophones en grote- en kleine
ventielhoorns alsmede een schuiftrombone be
schikbaar. Geef je nu direkt op als lid.
En dan gaan wij een volgende keer eens schrij
ven over de innerlijke opbouw van de vereni
ging.

V.V. OPENDE
Hierbij attenderen wij de auders van de in on
ze vereniging spelende pupillen erop, dat hun
zoon (zonen) in het bezit dient (dienen) te
zijn van een z.g.n. "Gezondheidsverklaring",
die door de schoolarts verstrekt wordt, en
waarin vermeld dient te zijn, dat hun zoon
gaedgekeurd is \toor het deelnemen aan sport
beoefening.
Zander een dergelijke verklaring mag er niet
gespeeld warden, en het is dus in Uw eigen be
lang, er voor te zorgen, dat het sekretariaat
van V .V. OPENDE zo spoedig m ogelijk een
dergelijke verklaring in haar bezit heeft.
Wij als bestuur rekenen op Uw volledige mede
werking.
Door organisatorische omstandigheden zullen
de kompetitie-standen van onze elftallen in
een later stadium gepubliceerd warden.
Geboren 8 december 1976: LUITZEN, zoon
van Sake en Ria Elzinga, Sjallemastraat 23,
Opende.
Hartelijk gelukgewenst namens het bestuur.

NEDERLANDSE BOND
LANDSVROUWEN

VAN

PLATTE

DOELSTELLING:
Het doel van de bond is de bevordering van de
belangen van de bevolking van het platteland.
De bond staat echter open voor alle vrouwen,
die met .het doel instemmen ook al wonen zij
in steden.
De Nederlandse Bond Van Plattelandsvrouwen
telt plm. 70500 !eden, verdeelt over 699 afde
lingen. De Bond is aangesloten bij de Associa
ted Country Women of the World.
In de provincie Groningen zijn er 7200 !eden,
verspreid over 72 afdelingen.
Voor verdere informatie kunt U zich wenden
tot het bestuur van onze afdel ing Opende
Kornhorn.
Mevr. J. Kompaan-van der Heide, tel. 9204.
Mevr. D. Morren-Brandsema, tel. 9239.
Mevr. J. G. van der Veen-Mulder, tel. 9282.

Verder willen wij LEDEN, DONATEURS,
SUPPORTERS en ieder, die onze vereniging
een warm hart toedraagt PRETTIGE KERST
DAGEN en een GELUKKIG NIEUWJAAR
toewensen.
Namens het bestuur V.V. Opende.
(H .Kraaijinga).
Een groepje 65.plussers zijn de 1 ste december
naar Bronsema's Drukkerij geweest en hebben
gezien hoe de Leekster Caurant van de band
rolde; een excursie om niet gauw te vergeten.
Op de op 8 dee. gehouden Bejaardensoas kon
weer een groat aantal 65-plussers welkom
warden geheten, in het bijzonder de dames
van de Vrouwenvereniging 't Heidebloempje
uit Opende-Zuid, die een gedeelte van de ge
zellige middag hebben verzorgd.
Na een kopje thee, werden er nog met elkaar
een paar spelletjes gedaan, waarbij de lachspie
ren wel los kwamen. Ook werd de gymnastiek
niet vergeten. Aan het einde van de middag
werd bekend gemaakt, dat op 22 december
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Uw

~"\

kerstman
voor

Opblaasbaar prl
125 cm hoog.
Erg leuk voor

Bif uw Culf station:
FIRMAT.WUMA
Provincialeweg 68
Opende (Gr.)

05946-9118

Gulf

TE KOOP
Astbest, Onduline gegolfde en plastic platen
Dakleer
Zolder- en vloerhout
Wandschroten
Parana
Balken - Regels
Latten - Spaanplaat
Board - Wandplaat enz.
Garages en Schuurtjes
Kanteldeuren - gebruikte en nieuwe

Partij glas

D. van Duinen
Drachtsterweg 13 - Telefoon 9496

miedema
OOK UW

autorijschool
OPENDERWEG 30 - OPENDE

telefoon 05946-9414

Uw eerste 4 lessen f 50,Elke maandagavond theorie

om 14.30 uur een Kerstmiddag voor 65-plus
sers wordt gehouden in gebouw Eben Haezer
te Opende-Oost. Het was weer een gezellige
boel.
In 1977 start de soos weer op 12 januari in
het Groene Kruisgebouw om 14.00 uur.
De Vrouwenraad Opende-Kornhorn, organi·
seert op donderdag 17 maart een gezellige
middag voor 65-plussers in Opende-Oost, voor
alle gezindten.

SINTERKLAASAVOND
van de
VROUWENVERENIGING
Opende-Oost
Donderdag 9 december hebben we weer onze
gezellige Sinterklaasavond gehouden. Mevr.
Louwes heette alien hartelijk welkom en stel
de voor om met z'n alien eerst maar eens wa
Sinterklaasliedjes te zingen, met op de achter
grond een pick-up, met wat leuke liedjes.
Daarna was het tijd om wat leuke surprises te
ontvangen, die door een paar dames waren ge
maakt, wat hebben we gelachen, wat een pret
op deze avond.
Daarna ontving iedere dame een fijn cadeautje
en haast iedereen had er een mooi gedichtje
bij. Ook hebben we heerlijke chocolademelk
gedronken.
Ook was er weer een nieuw lid bij, het gaat
goed met onze vereniging. Na een paar jaar in
de put te hebben gezeten, gaat het nu de goe
de kant weer uit. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Donderdags om de 14 dagen hebben
we Vrouwenvereniging in het Vrijzinnig Ge
bouw in het Oost.
Dames meldt U aan, U bent van harte welkom.
Het Bestuur.

V.V. OPENDE
De trekking van de loterij van de Voetbalvere
niging "Opende" te Opende, gehouden op 1
december j.1., ten overstaan van de heer P.
Hoek, kent de volgende uitslag:
HOOFDPRIJZEN:
1e prijs: draagbare televisie
2e prijs: draagbare radio
3e prijs: koffiezetapparaat
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lot nr. 2971
lot nr. 1175
lot. nr. 2 6 60

4e prijs: elektrische boor
5e prijs: elektrische mixer

lot nr. 2995
lot nr. 3216

50 kippen worden verdeeld over de volgende
lotnummers:

1114*
1192
1292*

2013
2079
2081

1577
1662
1730
1770

2171
2240
2245
2260
2273

1457
1509

1980

2168

2370

2378
2436
2445
2650
2700
2773

3030
3040
3057
3135
3193

2889

3257
3270
3404

2950

3483

2850

2897

3448

3 692
3732

3778

3833

3851
3876
3933

3959

De met een * gemerkte nummers werden twee
keer getrokken, zodat hier twee keer een prijs
op viel.
Alie prijswinnaars hebben reeds hun prijs thuis
bezorgd gekregen.
Tegen diegenen, die geen prijs hebben gewon
nen, zouden we willen zeggen:
de volgende keer meer succes.
Het Bestuur.

NIEUWS VAN DE VOLLEYBALVER.
DE SMASH · OPENDE
Hi.er zijn we dan weer met verder nieuws van
V.V.D.S.0. Zullen we eerst beginnen met de
Standen van de inmiddels al weer gespeelde
wedstrijden ?
Oke, daar gaan we dan:
Heren 1 V.V.D.S.O. tegen V.N.V.
Heren 1 V .V .D S.O. tegen Drachten 7
Heren 1 V.V.D.S.O. tegen Turfstekers
Heren 1 V.V.D.S.O. tegen Philips 3

3-0
3-0
3-0

2·1

Had U niet gedacht he I!!
Heren 2 V.V.D.S.O. tegen D.J.O.
Heren 2 V.V.D.S.0. tegen L.U.V.O.
Heren 2 V.V.D.S.O. tegen Meeuwen

1 -2
1 -2

Maar de aanvoerder zei tegen de jongens:
We zullen doorgaan ! !
Dames 1 V.V.D.S.O. tegen C.S.V.M.
Dames 1 V.V.D.S.O. tegen R.W.F.
Dames 1 V.V.D.S.O. tegen V.C.S.
Volgens trainer Snip niet slecht !!

3-0
1·2
3-0

Voor de komende feestdagen

GROTE EN KLEINE
KERSTKRANSEN
GELETTES EN

NIEUWJAARS-

ROLLETJES

BONBONS EN SUIKERWERKEN

Bakkerij

Kloosterman
OPENDE (oost)
Telefoon 9083

M. Tjoelker

Voor de aanleg van Uw

GAS-

WATER-

EN VEEDRINKINSTALLATIES
naar erkend
Gas- en Waterfitter

H. Dikkers
Provincialeweg 164

OPENDE

Tevens handel en reparatie in
landbouwwerktuigen

hCMfeMrtejes

FOURAGE- EN KUNSTMESTHANDEL
Provincialeweg 89 - Opende

Telefoon 05946-9013

VERLOREN
Goudkleurig dameshorloge,
voorzien van schakelband

H.H. Veehouders,

Vergeet niet Uw vee na zo'n droge

Mevr. Van Beekum, Opende.

zomer een oppepper mee te geven,

namelijk in de vorm van sporenele-

menten, koek en brok.

Ze zullen U er wederom dankbaar voor
zijn. Voorts steeds voorradig Pitah hon-

debrood. duivenvoeders (kweek - win-

ter - Ruimengeling, vliegvoer), uitgebreid met ass. dieregeneesmiddelen.
N.B.

Dinsdags zijn wij iedere middag vanaf
12 uur gesloten

KOOPT BIJ DE
ADVERTEERDERS

IN "DE KEUVELAAR"

Spaar- en Voorschotbank

„OPENDE"
PROVINCIALEWEG 153. telefoon 9406

Wenst allen prettige kerstdagen
en

een voorspoedig nieuwjaar

MIEDEMA
CARAVANS
Openderweg 30 - OPENDE (Gr)

tel. 05946-9414

N•1 voord»ll9/f odr»/ met do
m—/r /wvic»

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

BAR-CAFE-DANCING

Y<rdl/^«L."

OeÏouw»^

"'^^^n
PRIMA KEUKEN
SFEER EN GEZELLIGHEID
Frans en Maaike

De jochies van het eerste team hebben inmid·
dels het trainingspak ontvangen (van Siene·
ma's Kledinghuis te Surhuisterveen}.
Ze zijn er zo mee ingenomen, dat ze bijna niet
meer te verslaan zijn.
Ook hebben we op het ogenblik een team
draaien in de onderlinge competitie van Adu
ard. Hebt U belangstelling ? Korn dan kijken
op 10 januari 1977, want dan spelen de heren
tegen de Meeuwen uit Zuidhorn. Aanvang 9
uur.
Met de I eden van de vereniging is ook alles kits.
Freekje Graansma is zelfs inmiddels ook maar
getrouwd met vriend Bonne Gaikema. De
vereniging wenst hun een lang en gelukkig
huwelijk toe ! !
Nu hier laten we het dan maar bij !
Groeten van de sekretaris
J. v. d. Wal, de Specht 32,
Surhuisterveen.

NIEUWS VAN DE STELP
Langs deze weg willen wij Uw aandacht nog
eehs vestigen op enkele gebeurtenissen die bin
nenkort in het klubhuis zullen plaatsvinden.
Op 25 december, eerste Kerstdag, zal er een
Kerstviering voor de kinderen gehouden wor·
den. Dit zal beginnen om twee uur 's middags.
Behalve de schoolgaande jeugd zijn ook de
ouders van harte welkom.
De jeugd, die zelf in het programma van de
Kerstviering is betrokken, vindt het prettig,
wanneer de ouders daar belangstelling voor
tonen.
Er zal op de Kerstdagen geen tienersoos ge
houden worden, omdat in voorgaande jaren is
gebleken, dat daar hoegenaamd geen belang
stelling voor is.
Het heeft natuurlijk weinig zin om het klub
huis open te stellen voor b.v. vijf man.
Na de Kerstdagen is het klubhuis gesloten, in
januari, de 3e om precies te zijn gaan we weer
open.
Vrijdag 14 januari is de jeugd vanaf 13 jaar
weer van harte welkom in de Stjelp op een ge
zellige fllmavond.
De vorige film viel nogal tegen, maar nu be
looft. het weer een goeie film te worden. Een
achtervolgings-scene van 20 minuten komt
hier in voor en dat is niet niks.
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Dus hou die avond vrij !
Voor uitgebreider nieuws verwijzen wij U naar
de "Stjelp", december 1976.

CULTUREEL NIEUWS
De Culturele Raad in de Gemeente Grootegast
hoopt op donderdag 17 februari 1977 in de
Goede Herderkerk te Grootegast een concert
avond te houden.
Het zangkoor "Edoza" te Sneek en de brass
band "Excelsior" te Surhuizum hopen dan op
te treden.

EE

Onder deze titel worden door de Stichting
Burgerschapskunde te Leiden, cursussen geor
ganiseerd, welke o.m. een uiteenzetting geven
over de samenstelling van het parlement, de
provincie, de gemeente en de verhouding bur
ger en staat.
Met toestemming van bovengenoemde Stich
ting zal hieronder en in volgende nummers, de
gemeente nader worder beschreven,

DE GEMEENTE (1)
ledereen, waar hij of zij ook woont, is inwo
ner van een gemeente, een van de ongeveer
840 die Nederland telt.
ledereen heeft ook veel met die gemeente te
maken. 't Beglnt al bij de geboorte-inschrijving
in het bevolkingsregister • en hiermee eindigt
het niet_ Tenslotte moet het rijbewijs weleens
verlengd worden, of er is een woonvergunning
nodig, er zit vermakelijkheidsbelasting op het
kaartje voor de toneeluitvoering, er moet een
paspoort komen voor de vakantie ......
Er gaat heel wat om op het gemeentehuis, dat
is wel duidelijk. En zelfs nog veel meer dan uit
de opsomming hierboven al bHjkt.
Het gemeentebestuur kan al die taken beharti
gen die het voor ·het voeren van een eigen
"huishouding" nodig acht.
Dat betekent overigens niet dat er geen gren
zen zijn. Enerzijds is er controle m.n. door de

Voor al Uw

BINNEN-EN BUITEN
SCHILDERWERK
Nog enige

restanten

BEHANG

Tevens levering van

GLAS. VERF EN BEHANG

vanaf
f 1,00 per rol, zolang de voorraad strekt

Teeninga
SCHILDERSBEDRUF Opende-oost - Telefoon 9197

UwSRVmanKKOOP
tel. 9278

provincie, anderzijds dient de gemeente een
aantal maatregelen van de hogere overheden
(provincie en rijk) uit te voeren.
En natuurlijk moet ook de gemeente zich
houden aan de wet. Tenslotte zijn er prakti
sche problemen: te weinig geld, onvoldoende
mankracht en deskundigheid, een centrale
overheid die anders wil dan een individuele ge
meente gewenst acht.....
En toch - ondanks de belemmeringen · heeft
het gemeentebestuur nog een aanzienlijke
armslag.
Sociale dienstverlening, maatschappelijk werk,
onderwijs, ruimtelijke ordening, woningbouw,
cultuurbeleid, jeugdzorg enz.
Bij elkaar een indrukwekkende lijst van bezig
heden van een zeer uiteenlopende zaak.
Verschillen tussen de gemeenten
Achthonderenveertig gemeenten telt Neder
lang ongeveer.
Volgens de wet (Grondwet• en Gemeentewet)
zijn ze allemaal gelijk wat betreft hun be
voegdheden. Oat betekent echter niet dat er
geen verschillen zouden bestaan.
lntegendeel, die verschillen kunnen zeer opval
lend zijn. Denken we maar aan de grootte !!
Amsterdam telt bijna 750.000 inwoners. Kat·
woude daarentegen een gemeente in Noord
Holland - heeft er maar ongeveer 280. Zo wei
nig dat een hotel ter gelegenheid van de ope
ning alle inwoners van Katwoude kon uitnodi
gen voor een overnachting.
Er is verschil in oppervlakte. De ruim 34.000
mwoners van de gemeente Noordoostpolder
hebben de beschikking over ruim 50.000 hec
tare, terwijl de 750.000 Amsterdammers het
met ruim 20.000 ha moeten doen.
Grote verschillen zijn er ook als we kijken
naar de bedrijvigheid van de beroepsbevolking:
is het een plattelandsgemeente, een industrie
plaats, een havenstad, een forse gemeente,
een universiteitsstad, 't scheelt nogal wat Die
verschillen hebben uiteraard gevolgen.
Grote steden hebben meer voorzieningen op
maatschappelijk en cultureel terrein (school
adviescentra, schouwburgen, bioscopen, opbouwwerk, wijkcentra), kleine dorpen hebben
meer rust, ruimte en natuurschoon. Waneer
men in de telefoongids van Amsterdam onder
"gemeente" zoekt, vindt men een opsomming
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van de gemeentelijke instellingen en diensten
van drie pagina's lengte. Doet men het zelfde
bij Katwoude, dan blijken er nog geen tien re
gels te staan.
Kortom; wat een gemeente kan doen voor z'n
inwoners hangt van veel faktoren af.
Organen en taken
Om maar meteen een veel voorkomend mis
verstand uit de weg te helpen: de burgemees
ter is niet "de baas" in de gerneente. De wet
zegt het heel duidelijk. "Aan het hoofd der ge
meente staat de Raad". Al naar gelang het in
wonertal van de gemeente bestaat de gemeen
teraad uit 7 tot 45 leden.
Na de verkiezingen kiest de raad op de eerste
vergadering in de nieuwe samenstelling in de
maand september, uit zijn midden een aantal
(2 tot 8) wethouders, die samen met de burge
meester het dagelijks bestuur vormen. De ta
ken van de gemeenteraad zijn velerlei.
In feite omvatten ze de regeling van alle ge
meentelijke werkzaamheden. Deze !open van
het maken van verordeningen (een soort ge
meentelijke wet) tot het geven van subsidies,
het beslissen over uitbreidingsplannen en het
benoemen of het ontslaan van gemeenteamb
tenaren. De raad doet dit overigens niet zo
maar: de voorbereiding en uitvoering gebeuren
in ·de meeste gevallen door het college van B.
en W. In de praktijk heeft de raad dan ook
vooral een controlerende funktie.
Daarbij is het van het grootste belang dat het
raadslid een goed contact onderhoudt met de
plaatselijke bevolking en precies weet welke
prob!emen er liggen en wat de gevolgen zijn
van maatregelen door het gemeentebestuur ge
nomen en te nemen.

Madrid, 10 december 1976
Beste jongens en meisjes,
Als ik dit schrijf, zit ik al weer hoog en droog
in Spanje.
We hebben een goeie reis gehad en het was re
delijk goed weer. Een beetje koud was het
maar ik heb steeds beneden in de boot gezeten.
Alleen voor de Belgische kust hadden we bijna
een aanvaring met een Be1gische vrachtboot,
de "Frite 76", die volgeladen met aardappelen

Verplaatsen van alle
keten
nishutten en romneyhallen

Tevens levering van keten,
nishutten, romneyhallen
garages en zomerhuisjes

DEMONTAGE- EN MONTAGEBEDRUF
VAN BOUWKETEN
l* UCI\l\Cllta - Provincialeweg 15 - Opende (Gr.) - Tel. 05946-9293

Voor een lekker zakje patat

of
een heerlijk staatje

/an ^^ammen ó
TIMMER- EN AANNEMERSBEDRIJF
Opende (Gr.) - Telefoon 9054

naar

Al Uw

SNACKBAR "DE VIERSPRONG"
OPENDE-ZUID
Telefoon 9136

REPARATIE
ONDERHOUD
en

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

NIEUWJAARSDAG GESLOTEN
Mevr. G. Drost-Huising.

Tevens handel in
Bouwmaterialen en
Uzerwaren
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singel 3

Opende
Jan en Janny Jagersma, Bosweg 15 wensen allen

PRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG 1977.
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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

Ook Uw vertrouwensadres
voor bemiddeling bij:
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

ONROEREND GOED
W. van der Meulen
„Antonia-Hoeve"

Drachtsterweg 43 - OPENDE

Telefoon 05946-9564

PERSOONLIJKE LENINGEN
ALLE VERZEKERINGEN

Op afspraak dienstverlening

bij U aan huis!

op weg was naar een haven van Antwerpen.
Gelukkig kon Zwarte Piet nog net op tijd het
roer omgooien, zodat we net langs de boot
voeren.
Verder was de reis heel voorspoeding.
lk schrijf jullie om jullie te bedanken voor alle
leuke brieven die ik van jullie op de scholen
heb gekregen.
lk heb al die brieven gisteren op mijn gemak
zitten lezen en ik vond ze erg aardig.
Zwarte Piet had ze natuurlijk al gelezen, zodat
wij ook wisten wat jullie wilden hebben.
Zijn ju!lie ook tevreden met de kado's? Maar
ook van de ouderen, van de bejaarden heb ik
veel gekregen.
lk rook nog steeds van de sigaren, die ik in
Opende heb gekregen. Ook wil ik de kinderen
van de kleuterschool nog bedanken voor de
brievenstandaard, die ik heb gekregen.
Hij staat nu op mijn buro. lk hoop dat jullie
juffrouw de brief ook voorleest op school.
lk zie er nu al weer naar uit om volgend jaar
weer naar Opende te gaan. Jullie ook?
Tot volgend jaar dan maar.
Sinterklaas.

cagenda-5 januari:

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeen
te Grootegast · 7-9 uur • Hotel
Lagerwaard • Grootegast.
12 januari: Bejaardensoos · Groene Kruisge
bouw - 14.00 uur.
14 januari: Filmavond voor de jeugd in De
Stjelp.
26 januari: Bejaardensoos · Groene Kruisge
bouw.
9 februari: Bejaardensoos Groene Kruisge
bouw.
24 februari: Ledenvergadering · Vereniging
Plaatselijk Belang · 7.45 uur ('s
avonds) • Vrijzinnig Gebouw.
17 maart:
Gezellige middag voor 65-plus
sers Opende-Oost.
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maand november
Geboren:

Gehuwd:

Linda Geesje, d. v. S. Tjoelker en
R. van Karnmen, Opende.
Sarah Lisa, d. v. A. L. Hakkennes
en Y. M. E. van Oriel Krol, Open•
de (geboren te Groningen).
S. Wijnalda 25j, Marum en M.
Wiersma 20i. Opende.

Overleden: J. Brink 65j, ongehuwd, Opende.
Henk Fokko Jacob Drost, geb. 23
maart 1944, Opende, overleden te
Groningen (ongehuwd).
Henriette Thalen, geb. 6 juli 1921,
gehuwd met Kei Postma, Opende
(overleden te Haren).

VAN DE REDAKTIE
Kopy voor het volgende nummer
van ,,De Keuvetaar" kan warden
ingeieverd t/m 15 januari 1977.
Graag doen wij aan alle medewserkers
het verzoek, zich ook aan deze datum
te houden, aangezien wij anders het op
tijd verschijnen niet kunnengaranderen.
Ook onze adverteerders verzoeken wij
vriendelijk hun advertenties op die da·
tum klaar te hebben en, zo mogelijk
(graag), in te leveren bij een der !eden
van de redaktie (zie hiervoor pag. 3).
De redaktie wil verder alle medewer
kers (lezers, adverteerders, verenigingen)
graag het allerbeste wensen voor het in
aantocht zijnde nieuwe jaar.
Uiteraard hopen we ook dan op Uw
aller medewerking.

VOOR EEN GEZELLIG ZITJE
OF EEN LEKKER HAPJE
naar

Café Jan Bos
IN DE PARKEN

REPARATIE - UITDEUK - SPUITINRICHTING

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

wenst U allen prettige kerstdagen en een voorspoedig 1977

t}t/m

'ftaoy

W,e t,,r UIT ttl W ^1

MHW/

kan uit een

WWSBV^ K9U£ff? VB^IKBC^
voor binnen- en buitenshuis, tussen Kerst en Oud en Nieuw jaar

kiezen bij:

^r Ing

/T

HERENMODESen MAATKLEDINGBEDRUF

OPENDE-OOST - TELEFOON 05946-9090. Provincialeweg 196

Daariselkjaarkwaliteits yU.UKWCW in alle prijzen

