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Ook Uw vertrouwensadres

voor bemiddeling bij:
HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN
PERSOONLIJKE LENINGEN

ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

ALLE VERZEKERINGEN

ONROEREND GOED
W. van der Meulen

Op afspraak dienstverlening

„Antonia-Hoeve"

bij U aan huis!

Drachtsterweg 43 - OPENDE

Telefoon 05946-9564

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

Badkuipen

D. van Duinen
Drachtsterweg 13 - Telefoon 9496

UITGAVE: VERENIGING PLAATSELIJK BELANG TE OPENDE
Hoofdredakteur:
M. v. d. Woude, Julianabuurt 15, Opende, telefoon (05946) - 9 132/9312

Vereniging

Plaatselijl< Belang
1976 Iigt aIweer achter ons en het n ieuwe jaar
1977 is al weer een eindje op weg.
Op wat vuur- en sleepwerk na, is de oudejaars
avond en - nacht bijzonder rustig verlopen in
vergelijking met voorgaande jaren.
Wat 1976 ons gebracht heeft is bekend, maar
wat zal 1977 ons brengen?
Het bestuur zal dit jaar in ieder geval in een ge
wijzigde samenstelling de belangen van Open
de blijvenbehartigen. Er zullen dit jaar drie be
stuursleden aftreden, die niet herkiesbaar zijn.
Het bestuur is druk doende, personen bereid
te vinden zich kandidaat te stellen
Op het moment, dat ik dit schrijf, zijn reeds
vijf kandidaten bekend, naar de zesde wordt
nog naarstig gezocht. Een van de aftredende
bestuursleden, de heer R. Kuipers, vertrekt
reeds 1 februari.
Zoals U wellicht zult weten, gaat hij als assu
rantie-adviseur werken voor een bank in het
mooie Holten, hetgeen voor hem uiteraard een
verbetering is (anders deed hij het niet), maar
zonder overdrijving, geloof ik te mogen zeggen,
dat het voor Opende jammer is, dat hij weg
gaat.
In die korte periode, dat ik met hem heb mo
gen samenwerken heb ik hem leren kennen als
een veelzijdig iemand, die veel voor Opende
doet en heeft gedaan. Het is niet de bedoeling
om in het vervolg mensen die voor Opende veel
doen of gedaan hebben op een voetstuk te
plaatsen, maar ik dacht, dat een uitzondering
hier op zijn plaats was.

Een kleine opsommin!=I van het!=jeen Kuipers
doet of heeft gedaan:
* ik denk aan de muziek, Crescendo zal dat
beter kunnen vertellen dan ik maar dat ze
hem zullen missen is wel zeke�.
* ik denk aan de Vereniging Plaatselijk Be
lang, waar hij als penningmeester, maar
als meedenkend en -werkend bestuurslid
zich altijd voor 100 procent heeft ingezet.
* ik denk aan de oprichting'van onze dorps
krant, waar hij ook weer van de partij was.
* ik denk oak aan bijzondere gelegenheden
als een Zondagavondzang,een 1e Kerstdag,
waar hij met zijn bugel bereid werd gevon
den mee te werken.
Mogelijk, dat ik een aantal dingen vergeet,
maar ik geloof,dat ik uit Uw aller naam spreek:
Rein Kuipers, hardstikke bedankt en veel suc
ces in Holten.
De andere aftredende bestuursleden komen la
ter aan de beurt, op de eerstvolgende ledenver
gadering, die. gehouden zal warden op 24 fe
bruari a.s. in het Vrijzinnig Gebouw in Open
de-Oost. Deze ledenvergadering zal gehouden
warden met een in de pauze te houden prijs
vraag met als hoofdprijs een jong geitje.
Een ieder is van harte welkom en ik zou zeg
gen, kom in grate getale,waardoor mag blijken
dat U ons steunt in ons werk,ook voor U.
Een gelukkig n ieuwjaar.
P. Delhaas.
STRAATVERLICHTING IN OPENDE-ZUID:
Het karwei in Oldehove is nog niet klaar. Nu
werkt het weer niet mee. Dus er zal nog wat ge
duld geoefend moeten warden.
ZESKAMP 1977:
De vertegenwoordigers van de verschillende
V_erenigingen voor Dorpsbelang - P.L.B. zijn
b1Jeen geweest op 17 januari. DeZeskamp zal ge
houden warden op 4 juni op de speelweide

Spaar-· en Voorschotbanl<
,,OPENDE"
PROVINCIALEWEG 153, telefoon 9406

DE BANK VAN EN VOOR OPENDE

j

*

Wijnglazen Leerdam; speciale prijs.
6 voor maar f 9,00

Voor de kou, warme Noorse sokken bix.
2 paar voor maar f 10,00

Komt U vrijblijvend eens kijken en overtuig U
van onze ruime sortering op allerlei gebied.

^

Fa. J. Koops

Tel. 9052

l

EEN NIEUWE AUTO
EEN ANDERE AUTO

Reparaties B 1~1 slaa9t altijd goed en vertrouwd
Gulf
Bezine Laadstation
Taxi

Wijmaï Autobedrijf ^^
Provincialeweg 68 - OPENDE
Telefoon 05946-9118

keuze aan speelgerechtigde leden kunnen be
schikken, om zodoende een sterk D1-elftal sa
men te stellen. Maar onze jongens zetten zich
voor 100 procent in, en dat is de hoofdzaak.
Zoals U hebt kunnen lezen staat het team van
D2 op een 1e plaats van hun ranglijst, en dat is
een zeer verheugend feit.
Het is een prachtig gezicht deze jonge spelers
zich over de grasmat te zien bewegen, met een
tomeloze inzet van 100 procent, hetgeen soms
van de senioren niet kan worden gezegd. Dit
resultaat is een beloning van de desbetreffende
jeugdleiders, die, en dat moet men niet te licht
achten, veel van hun vrije tijd opofferen, ten
einde de jeugdteams die begeleiding te geven,
die zij nodig vinden voor de uitoefening van
hun voetbalsport.
Het is daarom zeker geen overbodige luxe alle
jeugdleiders op deze manier te danken voor het
vele werk, dat zij in de afgelopen tijd hebben
verricht, en in komende tijd zullen verrichten
voor onze vereniging.
Het is derhalve zo jammer, dat er van de kant
van de ouders bitter weinig belangstelling is te
constateren, wat betreft o.a. het bezoeken van
thuis- en uitwedstrijden. Vooral wat betreft
de regeling vervoer, zal in de toekomst het een
en ander moeten · geschieden, teneinde de
taken van de jeugdleidersenigszinste verlichten.
Maar om niet van de standen af te dwalen, het
is een uitstekend resultaat van ons D2- elftal.
Namens het bestuur van V.V. Opende zou ik
willen zeggen, ga op deze weg door, jongens,
laat zien, dat de naam van V.V. Opende niet
v,3rgeten wordt.
E-Pupillen: Dit team is een te zware poule in
gedeeld, maar desondanks hebben zij zich op
verdienstelijke 8e plaats genesteld, en we zou
den hen tevens zeggen, zet jullie beste beentje
voor jongens, dan komen jullie er wel.
Dit is wat betreft de standen van onze teams
in dehuidigekompetitie,welkemomenteel voor
de junioren een winterstop heeft en voor de se
nioren een inhaalprogramrna.
In het weekend van 5/6 rnaart zal weer een vol
ledig prograrnrna vastgesteld worden.
Tot slot verzoek ik personen, die iets willen
schrijven in de dorpskrant narnens V.V. Open
de, zich met rnij in verbinding te stellen.
3

Het zou tevens leuk zijn eens een wedstrijdver
slag van een van onze elftallen binnen te
krijgen van een supporter, hetgeen bij rnij kan
geschieden.
Namens V .V. Opende
H. Kraaijinga,
Alkemastraat 12, Opende.

r-burgerlijl<e stand
maand december

Geboren

Luitzen, z. van S. Elzinga en
G. Dolstra, Opende geboren te
Drachten

Gehuwd:

J. Wiersma 21 j Opende en Z. Hen
stra 19 j Opende
K. Gorter 23 j Kornhorn en E.
Bekkema 23 j Opende
H. N. Bendictus 19 j Surhuister
veen en F. A lserda 17 j Opende

Overleden:

W. Steensma 74 j echtgenoot van
A. Helmhout, Opende

PREDIKBEURTEN GER. KERK (VRIJGE
MAAKT) TE OPENDE
6 februari

9.00 uur Ds. Poutsma
2.00 uur Leesdienst
13 februari 9.30 uur Ds. J. H. v.d. Hoeven
7 .00 u ur Ds. Scherf
20 februari 10.30 uur Kand. v.d. Kamp
2.00 uur Leesdienst
27 februari 9.30 uur Leesdienst
2.00 uur Leesdienst
9.30 uur Leesdienst
6 maart
2.00 uur Leesdienst
9.30 uur Ds. P. K. Meijer
13 maart
7 .00 uur Ds. S. Cnossen
20 maart 11.00 uur Ds. D. Grutter
2.15 uur Ds.J. W. Smidt
27 maart
9.00 uur Ds. H. de Vries
2.00 uur Ds. J.M. Goedhart

[ Van alles wat]
MIJN SCHRIJFMACHINE
lk heb een tweedehandz zchrijfmachine ge
kocht. Een aardig ding, waar ik erg trots op
ben. 't Waz heuz een koopje, dat beweerde de
vorige eigenaar tenminzte en ik heb het hem
maar nagezegd. Er zit welizwaar een gebrek
aan. Hij lizpelt.
Nou, dat doen zommige menzen ook. De Z van
Zimon ofwel de negentiende letter weigert be
zl izt haar dienzt. Ik heb er een zchroevedraaier
bij gehaald, maar vergeefz. Maar wat zal het
hinderen, wanneer ik voor de weigerende let
ter de Z gebruik? Oat iz zlechtz een kweztie
van wennen.
Al tikkende krijg ik plezier in dit wer-k. Alz
het hier maar pij plijft, zal het wel gaan. Oei,
ik merk dat de tweede letter van onz alfapet
ook neigingen vertoont om het pijltje er pij
neer te leggen. Geen nood! De P van Pieter lijkt
er veel op en zommige menzen heppen ook wel
een zpraakgebrek. Waarom mijn machine niet?
't Gaat er maar om je verztaanpaar te maken.
Toch hoop ik dat get gier pij plijft. Jeetje nee,
de G van Gendrik geeft ook al niet tguiz. Get
wordt zo langzamergand wel wat moeilijk.
Docg met een peetje goede wil, nietwaar? Men
moet wat overgeppen voor dit mooie inztru
ment, dat zcgrijfmacgine geet en de zetter zal
wel erg in zijn zcgik zijn, wanneer gij van die
pracgtige getypte kopy krijgd. Ged wordd er
anderz nied gemakkelijker op, wand er plijfd
alweer een ledder weg. 'd lz wel moeilijk om
je zodoende verzdaanpaar te maken. En de zed
der zal ook wel zijn voile aandac gd voor mijn
kopy nodig geppen. Docg foe! ik mij als een
ecgde geer in ged pezid van deze macgine, goe
welik me docg zorgen ga maken of ik nied ge
kocgd pen.Er plijfen nu al fijf ledderz weg. Wad
moed ik doen? Doorgaan of ztoppen?
'd Zou jammer zijn, ik gad al jaren ferlangd
naar zo'n glimmende dingzke en de dezilluzie
iz gee! erg. Doorzedden duz, wand zolang er
nog maar enkele doedzen gegoor gefen aan
nijn wil, dan zou ik ged onaardig finden degen
ofer die goedwillende doedzen de nacgine aan
de cand de zedden. Ecgder al neer geprecen
conen foor de dag.

Alz ic goed gedeld gep, dan zijn er nu al zefen
ledderz die nied neer neezpelen. Docg naar fol
gegouden. Wie weed crijgen de dienzdweige
raarz nog zpijd fan gun opgeppelijcgeid.
le ga gelofen, dad ic pecocgd ben. le gep zelf
de groodzde noeide on de woorden te ondcij
feren . Wand ic ferdrouw de andere ledderz nied
neer. le eindig nu foor ic de zenuwen crijg en
de zedder zdacingneigingen zou crijgen. En
docg peweerde de coopman, dad ic een coopje
aan die nacgine gad!!!
(ontboezemingen van een tipelateuse)
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. Jagersma-Reinders, Bosweg 15
M. v. d. Woude, Julianabuurt 15, tel 9132-9312
W. Mud, Al kemastraat 16, tel. 9557
P. de Haan, P rovincialeweg 31, tel. 9361
A. Bethlehem, Centrumweg 3

PERSBERICHT
RABOBAN K HOUDT KWIS VOOR BASIS
SCHOLEN.
Gezien het enorme succes van de door de Ra
bobanken in Groningen georganiseerde School
kwis in de afgelopen jaren, zal dit jaar weder
om een dergelijke kwis warden georganiseerd.
Wat moeten de leerlingen daarvoor doen en
welke klas komt in aanmerking?
De leerlingen uit de 5e klas moeten een kalen
der vervaardigen, die zo mogelijk specifiek is
voor hun eigen omgeving met als thema:
"ambachten"
Alie leerlingen uit de betreffende klas kunnen
bijvoorbeeld een kalenderblad tekenen of schil
deren. In elk kalenderblad moet een aangegeven
"ambacht" warden verwerkt.
5

NIEUWE
MEUBELS
NODIG?

Bij ons grote keuze in eiken en modern

Het actres voor zeer scherpe prijzen
1000 m2 showroom
Dekens, bedden, spreien, tafelkleden, over
gordijnstoffen en vitrages

Oesgewenst ruilen wij uw oude meubels in

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

Uit de vervaardigde kalenderbladen kan de
school de beste twaalf kiezen, zodat kwalita
tief een optimaal resultaat kan worden bereikt.
Bovendien moeten een aantal vragen worden
beantwoord.
Jurering
Een deskundige jury zal op 11 februari 1977
de beste twaalf inzendingen bekend maken!
Finale
De twaalf winnende klassen zullen door zoge
naamde panels - 4 leerlingen en een onderwij- worden vertegenwoordigd in de fina
le, welke op 23 februari 1977 zal-worden ge
houden in de Schouwburg Veenlust te Veen
dam. De finale zal worden opgeluisterd door
bekende artiesten. Deze finalekwis zal worden
gepresenteerd door Judith Bos en Dick Pas
schier.
Het panel kan het juiste antwoord aangeven
d.m.v. bordjes 1, 2 of 3.
De vragen tenslotte zullen gaan over: aard
rijkskunde, geschiedenis, verkeer, toerisme,
actualiteiten, sport, planten en dieren.

zitten met de handen in
De
het haar
De
kan op dak gaan zitten
De stratemakers staan op straat
De chauffeurs
de macht over het stuur
kwijt omdat de wegen aan belasting bezwe
ken zijn
De horlogemaker wil de tijd terugzetten
De binnenschippers
aan lager wal geraakt
De wielrenner weet n iet meer rond te komen
De badmeester kan het hoofd niet meer bo
ven water te houden
De zanger moet een toontje lager zingen
De timmerman legt het bijltje er bij neer
De boeren zijn uit het veld geslagen
De helderziende schemert het voor de ogen
De metselaars zitten in de put
De cafehouder is het zat en in
De Rijnmond gaat alles de pijp uit
zou het he!pen als
De wapenindustrie inzag dat er geen schot
meer inzit?

Wat is er te winnen
ledere klas die tot de fina!eweet door te dring
en ontvangt een aantrekke!ijke klasseprljs.
Bovendien zullen bekers ter beschikking wor
den gesteld en krijgen alle deelnemende finale
teams een fraaie herinnering aan het kwisge
beuren.

HET GAAT GOED MET DE ECONOMIE,
MAAR ............ .
De bananenhandelaar is de pisang
De sigarenhandelaar is de sigaar
De bakker verdient geen droog brood meer
De bierbrouwers moeten uit een ander
vaatje tappen
De bloemist zit op zwart zaad
De herenkapper komt er kaal af

Sj. K.

OUDE FOTO'S
Het kan haast niet anders, er moeten
mensen in Opende zijn die foto's bezit
ten uit lang vervlagen jaren.
Uw redaktie zou het op prijs stellen de
ze foto 's even te mogen lenen, zadat we,
als het uitkomt, deze kunnen opnemen
in De Keuvelaar.
Meerdere mensen kunnen er dan moge
/ijk hun hart aan ophalen.
Mogen we er op rekenen dat U ze ons
even bezorgt? Graag I
U krijgt de foto's spoedig en onbescha
digd weer terug.
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Heeft U met Uw kleding last
Omdat U geen confectie past
Een pak van Eringa naar maat

Staat goed als U zit
en zit goed als U staat

En vergeleken met andere maatprijzen

Onze prijs zit voor U ook goed

en die zal U ook aanstaan

^r /^9
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HERENMODESen MAATKLEDINGBEDRUF
OPENDE-OOST - TELEFOON 05946-9090. Provincialeweg 196

uit de
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UIT DE RAAD GEKLAPT
B. en W. hebben in de vergadering op 29 de
cember 1976 de Raad aangeboden het ontwerp
van de Begroting van inkomsten en uitgaven
met memorie van toelichting voor de dienst
1977 en het ontwerp van de begroting van de
Dienst Sociale Zaken voor 1977.
Het ontwerp van de begroting bestaat uit twee
delen: Gewone dienst en Kapitaaldienst.
Het geheel is verdeeld in 14 hoofdstukken.
Aan het ontwerp gaat vooraf een brief van B.
en W. van 2 december, waarin de Raad het ont
werp aanbieden en feiten, verwachtingen en
voornemens omtrent het beleid in 1977 be
spreken.
Na de kapitaalsdienst volgt de memorie van
taelichting, bestaande uit 7 bijlagen.
Alles bij elkaar een boekwerk van ruim 200
bladzijden. Met de begroting van Sociale Zaken
ter gemeentesecretarie te verkrijgen voor
f 30,00.
Als de Raad deze ontwerpen, al of niet gewijaangenomen en Gedeputeerde Staten ze
goedkeuren. zijn ze eigenlijk pas de begroting
van 1977. Toch zullen evenals de vorige jaren,
nog wel enkele tientallen begrotingswijzigingen
in 1977 nodig zijn. Natuurlijk is de gehele be
groting van belang voor Opende, als dee! van
onze gemeente. Maar wij zullen ons hier beper
ken moeten tot enkele onderwerpen, die in
het bijzonder voor Opende van belang zijn.
In de brief van 2 december zeggen B. en W.
o.a. dat
, naar wat hun bekend is geworden,
verwachten dat het Rijk de vergroting van de
werkgelegenheid op andere wijze wil gaan be
vorderen dan door de z.g. stimuleringsbijdra
gen. 8. en W. weten niet in hoeverre de ge
meenten in dit nieuwe beleid betrokken zullen
warden.
Voor de gemeenten betekent dit, naar B. en W.
verwachten, dat zij veel meer uit eigen midde
len zullen moeten doen.
Zij zullen steeds moeten onderzoeken of en in
hoeverre het Rijk zal willen bijdragen.
Het bedenken van het bovenstaande is van be-

lang bij het bekijken van bijlage VI zie onder
Red. Als nieuwe belasting is door de Raad in
zijn vergadering op 9-9-1975 de onroerend
goedbelasting ingesteld.
B. en W. zijn van mening dat o.a. de als zake
lijke belasting geheven baatbelastingen voor
zover het gebouwde eigendommen betreft, in
deze nieuwe belasting dienen te worden be
trokken.
De betreffende eigendommen zouden anders
dubbel warden belast.
Bij hoofdstuk 111 Openbare veiligheid. halen
8. en W. het uitbreiden van verschillende be
bouwde kommen op grond van de Wegenver
keerswet aan. (zie De Keuvelaar nr. 4)
Voor het vervoer van schoolkinderen in ver
band met het zandvervoer, heeft de Raad een
krediet beschikbaar gesteld (zie De Keuvelaar
nr. 2).
B. en W. willen, zodra het allerdrukste zand
vervoer voorbij is, het gehele vervoer van de
schoolkinderen in dat deel van de gemeente
opnieuw bezien.
B. en W. spreken ook over het overleg met de
Rijkspolitie {zie De Keuvelaar nr. 2 en 3)
Bij hoofdstuk V Ruimtelijk beleid en Volks
huisvesting, zeggen B. en W. dat zij in het be
gin van 1976 een werkgroep voor de Ruimelij
ke Ordening in deze gemeente hebben inge
steld.
Van de tien onderwerpen, waarmee deze
werkgroep zich bezig moet houden, zijn er
vier die betrekking hebben op Opende.
Het zijn:
b. Procedure bestemmingsplan buitengebied
voor alle land buiten de bebouwde kom
men van Opende Red.)
f. Wenselijkheid van een nieuw bestemmings
plan Opende.
g. Beschouwing over lintbouwing Kornhorn
Opende.
i. Plan ten behoeve van de recreatieve moge
lijkheden in Opende-Zuid.
Van b. zeggen B. en W. dat dit van groot be
lang is in verband met de Landinrichting
9

miedema
OOK UW

autorijschool
OPENDERWEG 30 - OPENDE

telefoon 05946-9414

Uw eerste vijf lessen f 100,00.
Elke maandagavond theorie

ledere woensdagavond

klaverjassen om vleeswaren

bij café Sportzicht
L. Elzinga

tel. 9012

Z.W.Kw.
Ook hebben 8. en W. ingesteld een projekt
groep Sebaldeburen.
Deze moet 8. en W. raad geven over de onder
werpen:
a. In hoeverre Sebaldeburen geheel dan wel
deeltelijk kan worden aangemerkt als reha
bilitatiegebied (rehabilitatie is hier het her
stel van verwaarloosde en ontsierde dorpsgedeelten Red.)
b. Coordinatie (het bevorderen van de samen
werking Red.) tussen Provincie en Gemeen
te met betrekking tot de reconstructie van
de Provincialeweg.
c. Aanleg riolering.
.
d. Aanpassing van het woningbestand; epelat1e
dorpskern met het omliggende landschap.

In deze groep werken mee: Opbouwwerk
Z.W.Kw. en de Ver. Dorpsbelangen te Sebal
deburen.
8. en W. stellen zich voor naar aanleiding van
de ervaringen, die zij met deze projektgroep
zullen opdoen te overwegen of, wanneer en
hoe zij ook voor andere dorpen zo'n groep
zullen instellen.
Met de 8ouwvereniging "Juliana" wordt on
derhandelt over het overnemen van de terrei
nen, waarop oude woningen zijn of warden af
gebroken.
In een van de eerstvolgende vergaderi ngen van
de Raad hopen B. en W. daaromtrent en te
kunnen doen.
Hoofdstuk VI 11 Onderwijs Cultuur Recreatie.
Gereed gekomen is o.a. een lokaal bij de bij
zondere kleuterschool.
Voor de Openbare Kleuterschool werd een lo
kaal achter de Geref. Kerk gehuurd.
Zoals het zich nu laat aanzien, zullen de Open
bare Kleuterschool en de uitbreiding van de
Openbare Basisschool in 1977 klaar komen.
Opende zal dan het eerste dorp in de gemeen
te zijn, waar de Openbare K!euterschoot- en
de Basisschool in een geheel zijn opgenomen.
Binnenkort zullen de sportvelden aan de ge
meente opgeleverd warden.
Over investering en exploitatie van het kleed
gebouw en de kantine op de sportvelden is
overeenstemming bereikt met de sportvereni
gingen (zie De Keuvelaar nr. 2 en 3 Red.)
B. en W. hopen hierover de Raad zo spoedig

mogelijk een voorstel te kunnen doen.
Na langdurig en diepgaand overleg is het ge
meentebestuur met het provinciaal bestuur tot
overeenstemming gekomen over de inrichting
van de oeverstroken van de zandwinningsplas
sen. Voor een deel worden deze bestemd voor
dagrecreatie.
Er is een projektgroep opgericht, waarin de
ontzanders en de gemeente voortdurend nauw
zullen samenwerken.
Binnen korte tijd moet er een ontwikkelings
schets voor het gehele gebied komen. 8. en W.
verwachten dat de gemeente niet in dit recre
atiegebied behoeft te investeren, wel dat zij in
de toekomst exploitatielasten zal moeten dra
gen. Om na te gaan of de gemeenten Marum,
Smallingerland en Achtkarspel�n hierin zullen
willen bijdragen, zijn B. en W. begonnen met
hen hierover te overleggen.
Tenslotte delen B. en W. mee dat zij in de be
grotingsvergadering in december 1975 beloofd
hadden in 1976 een voorstel te doen over een
andere regeling van het subsidie aan muziek
en sportverenigingen.
Het maken van zo'n regeling is geen eenvoudi
ge zaak gebleken zeggen B. en W. elders in de
begroting.
Maar zij hopen in het eerste kwartaal van
1977 aan de Raad zo'n voorstel te kunnen
doen.
Om de verenigingen niet te benadelen door
het lang uitblijven van de beloofde regeling,
zullen B. en W. voorstellen de nieuwe regeling
in te doen gaan op 1 januari 1976.
Tenslotte stellen B. en W. de Raad voor de be
groting voor 1976 overeenkomstig dit ont
werp vast te stellen.
VERZOEK
Beleefd verzoeken wij onze abonnees,
die nog niet hun abonnememsgeld heb
ben voldaan, dit zo spoedig mogelijk
over te maken op rekening nr. 32.37.02.
139 bij de Rabobank - Grootegast-O/de
kerk ten name van "De Keuvelaar".
Wie �ia de postgiro wil beta/en, het giro
nu mmer van de bank is: 897908.
Uiteraard kunt U het oak op de bank
zelf afdragen.
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"de Rijdende Winkelwagen"
met het echte brood van de "warme bakker"
waaronder de echte Volkoren en gesneden suikerbrood

DIVERSE WEEKAANBIEDINGEN
van 31-1 tot 5-2 Ananas slagroomtaart van 450 NU 398

Bruine bonen van 125 NU 98

van 7-2 tot 12-2 Tompoucen van 235 NU 198
van 14-2 tot 19-2 Sneeuwster van 450 NU 398
van 21-2 tot 26-2 Heerlijke Jodenkoeken van 245 NU 198
Verder zijn er nog meer aanbiedingen o.a. een krat Heineken
1235, thuis bezorgd.

Volnij melk lekkere melk geen 110 maar 102
Beleefd aanbevelend
L. van der Woude

Uitvoering van de muziekvereniging
"Uit Vriendschap", Opende, op vrijdag
25 februari in het Vrijzinnig gebouw.

Visclub "H.C." te Opende

Met samenwerking van de plaatselijke

houdt vrijdag 4 februari om 8 uur
een klaverjasavond bij café L. Elzinga.

Opgevoerd wordt het blijspel

van de vele vleesprijzen te winnen.

toneel vereniging "Tot Nut en Vermaak"

"Hartjes aan het Spit".

Aanvang 8 uur.

Het bestuur.

Het bestuur nodigt U allen uit om een

Het bestuur

Ontmoetingsdag 65 plus
Opende - Kornhorn
De Provinciale Vrouwenraad Groningen orga
niseert weer ontmoetingsdagen voor 65 plus
sers in de Evenementenhal te Groningen.
Voor de inwoners van Opende - Kornhorn zal
dat zijn op vrijdag 11 maart. Het begint om
9.30 uur en sluiting 16.30 uur.
Met een speciale bus gaat de reis naar Gronin
gen; vertrek Opende om ongeveer half negen.
Het belooft weer een mooie dag te worden.
Eerst de ontvangst met koffie (thee). Daarna
opening door de presidente van de Provinciale
Vrouwenraad, mevrouw Toxopeus.
11.30 optreden van het politie Muziekkorps
Groningen.
Marie Cecile Moerdijk met liedjes van
vroeger.
na de lunchpauze (lunchpakket wordt aange
boden):
De Snip en Snap revue met:
"Waar blijft de tijd"
Toegangsprijs f 12,50 per persoon, reiskosten
komen er overheen. Bent u gebonden aan een
dieet, geef dat dan even aan ons door. Rolstoe·
len zijn daar aanwezig.
U kunt zich opgeven voor deze dag bij:
Mevrouw Louwes, Ontginningsweg 9, tel.9082
Mevrouw v.d. Kooy, Prov. weg 165, tel.9187
Mevrouw Windstra, Prov. weg 9,
tel.9063
Mevrouw van Dekken, Prov. weg 44, tel.9128
Opgave voor 16 februari a.s.
HET KERSTFEEST.
Op 22 decembergingen de leidsters van de zon
dagsschool de kerstboom versieren. En op 25
december zou het kerstfeest zijn.Ze versierden
de zaal zo vroeg omdat er s'middags voor de
gejaarden kerst feest was. s'Avonds was er ge
zamelijk kerst feest voor de vrouwen. Zaterdag
25 deceber was er dan kerstfeest voor de kin
deren van de zondag school. We moesten alle-

maal een kaarse stander maken. Eerst kwam
meneer Pool om ons een gezegend kerstfeest
te wensen.
Juffrouw Jantje vertelde toen het kerst verhaal.
Toen gingen we gezamelijk liederen zingen uit
de liturgie. En daarna ging een groepje kinde
ren een paar liedjes zingen. Een poosje later
vertelde jut een verhaal over Gabriel "het kerst
engeltje". Daarna kregen we een tractatie, dat
was een kopje chocolade melk met een krente
bot of een kerstkransje. Na de tractatie speel
den 2 meisjes versjes op de blokfluit. Jut Willie
zei toen dat Sietse een briefje moest trekken
uit het schoteltje, op dat briefje stand hoe de
zondagschool zou worden genoemd. Wij had•
den allemaal een briefje ingelevert met een
naam erop. De gelukkige winnares was Janny
Kruizinga met de naam "Kinder Vreugde".
Dus zo heet de zondagsschool van nu af aan.
En omdat er zoveel kinderen zijn die het niet
zo goed hebben als wij, hebben we honderd
gulden gegeven aan solidaridad. Toen heeft
meneer Pool de liedboeken aan de k inderen ge
gegeven die van de zondagsschool af gaan. Tot
slot van deze kerstdag zongen twee zusjes het
dank lied "dank u voor deze mooie kerstdag".
Toen dankte meneer Pool en we kregen alle
maal nog een leuk kadotje.
Het was een mooi kerstfeest geweesten we ging•
en allemaal blij naar huis.
Geschreven en bedagt door
Ria Venema en Janny v. d. Scheer
twee leerlingen van de
zondagschool. "Kinder Vreugde".
SINTERKLAASAVOND VROUWENVERE
NIGING OPENDE -ZUID.
Dinsdag 7 december: een van die donkere da
gen in de feestmaand als decor voor het jaar
lijks terugkerend "heerlijk avondje" van de
Vrouwenvereniging Opende Zuid. Plaats van
gebeurtenis: Huize Kompaan.
Ter illustratie van de grate animo, die er nog
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steeds bij de vereniging heerst: slechts twee da
mes waren niet aanwezig. Het geheel stond
als vanouds onder leiding van mevouw Kom
paan, die voor deze gelegenheid echtgenoot en
kinderen naar elders had gezonden.
Ter ere van het 35-jarig huwelijk van een van
de dames werd de avond uitstekend ingezet met
koffie en gebak. Alvorens echter als hoofd
schotel de cadeautjes en gedichten aan de beurt
kwamen, werd eerst nog het schattingsvermo
gen van de dames getest d.m .v. de aloude "erw
ten in de fies".
Hoewel de geschatte aantallen varieerden van
825 tot 2100, zaten er toch echt 2285 erwten
in de fies, reden dus om thuis nog het een en
ander te oefenen.
Na de koffie dan vervolgens, zoals gezegd, de
hoofdschotel: de cadeaus en gedichten. Het
dient gezegd: kostennogmoeitewaren gespaard
bij het uitzoeken van passende cadeaus. Boven
dien had ieder zijn stoute dichtschoenen aan
getrokken en het resultaat was navenant: Veel
grappige, ontroerende, ironische maar vooral
lange gedichten passeerden de revue. Eens te
meer bleek, dat gedichten toch altijd de kren
ten in de cadeautjes-pap blijven.
Als slot van de avond stond geprogrammeerd
dige plezier opleverde. Hoewel de Vrouwen
vereniging nog steeds te kampen heeft met
ruimtegebrek, bleek ook dit Sinterklaasavond
je dank zij goedwillende hulp van de familie
Kompaan, weer uitermate geslaagd.
Mevrouw A. Dijk Elzinga
JAARVERGADERING VAN DE MUZIEKVER
ENIGING "UIT VRIENDSCHAP".
Op de jaarvergadering van "Uit Vriendschap",
gehouden op 10 januari j.l. heette voorzitter
K. Gjaltema op een na alle leden van harte
welkom.
Het afwezige lid, tevens secretaris, moest
assistentie verlenen bij een barende koe. De
bevalling ging echter voorspoedig, zodat hij
later toch aanwezig kon zijn.
Na de notulen van de vorige vergadering en een
overzicht van de aktiviteiten van het vorig jaar
te hebben voorgelezen, werd door de pennin
meester een financieel verslag uitgebracht en
zijn beleid goedgekeurd. Er was een nadelig sal
do van f 281,26.
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Hierna vond een bestuursverkiezing plaats. De
heer B. Wouda, die bijna 55 jaar lid van de ver
eniging is geweest en hierin ongeveer 50 jaar
lang een bestuursfunctie heeft gehad, trad af
als penningmeester en in zijn plaats werd be
noemd de heer K. Kompaan.
Andere punten:
Donateurs; de bijdrage, die de donateurs jaar
lijks geven, wordt verhoogdvanf3,50tot f 5,00.
lnstrumenten; deze zijn in revisie, hetgeen veel
kosten meebrengt, vandaar de verhoging van de
donaties.
Dirigent; daar de heer Rozema bedankt heeft
voor deze funktie, zijn we naarstig op zoek naar
een nieuwe.
Uitvoering; deze wordt gehouden op 25 febru
ari in het Vrijzinnig Gebouw met medewer•
king van de plaatselijke toneelclub "Tot Nut
en Vermaak".
Niets meer voor de rondvraag sloot de voorzit•
ter deze vergadering.
CRESCENDO'S MUZIEK RUBRIEK
Zoals met vele verenigingen het geval is in de
winterperiode is men ook bij Crescendo druk
bezig me.t de voorbereiding van het zomerpro•
gramma, wat meestal op 30 april van start gaat.
De meeste jaren bestaat deze voorbereiding uit
het instuderen van nieuwe nummers en het le
ren van een nieuweof gedeeltelijk nieuwe show.
Dit jaar komt er nog iets bij die voorbereiding.
Ruim tien jaar geleden, voor het Wereld Muziek
Concours te Kerkrade, werd er voor de fanfare
Crescendo een aktie gehouden, die de vereni
ging in staat moest stellen haar eerste uniform
aan te schaffen. Datwerdtoen de blauwe broek
die nu nog gedragen wordt. Daarbij werd een
wit overhemd en een zwarte das gebruikt. La
ter werd het geheel kompleet met de aanschaf
van het rode uniformjasje. Momenteel moet er,
doordat er veel jeugd bij de showband is ge
komen, het een en ander aan dat uniformenbe
stand warden gedaan. De kosten die nodig zijn
voor het maken van nieuwe uniformen en het
vermaken van oude zijn dermate hoog, dat een
ingestelde commissie het een en ander heeft
bekeken en met de konklusie is gekomen dat
dit plan zoveel geld gaat kosten, dat zij in over
weging geeft nieuwe uniformen aan te schaf•
fen, temeer daar in de toekomst ook tot ver-

BAR-CAFE-DANCING

Y<rdl/^«L^

J)eV»9fi

Lf^ i / n

GROOT KARNAVAL
18 FEBRUARI o.l.v. HYDRA.
Kaarten in voorverkoop.
Graag gekostumeerd.
Hartelijk welkom.

PRIMA KEUKEN
SFEER EN GEZELLIGHEID
Frans en Maaike

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

vanging van de oudere uniformen moet warden
overgegaan.
Het bestuur heeft het advies van de kommissie
ter harte genomen en er wordt momenteel dan
ook druk gewerkt om het nodige geld op tafel
te krijgen.
Daar er alleen nog maar een ontwerp is, zijn
de met deze aktie gemoeide kosten nog niet
bekend. Wei is er natuurlijk een ruwe schatting
gemaakt.
Het benodigde geld wil men o.a. met akties
bijeen zien te krijgen. Een van de eerste akti·
viteiten is een bazar, die op 17 en 18 februari
gehouden gaat warden in het "Buurthuis" en
"De Doedelzak". (Openingstijden e.d. zullen
in de streekbladen warden aangekondigd).
Voor de bazar zijn spullen nodig, heel veel
spullen. Orn deze te krijgen doen wij een be•
roep op de plaatselijke bevolking, om eens
rond te kijken of u hier of daar in een verge
ten hoekje nog niet iets heeft liggen wat wij
kunnen gebruiken. Op 5 februari komen een
aantal van onze leden bij u aan de deur om u
te vragen of u nog iets gevonden hebt. Zijn ze
u vergeten of bent u niet thuis dan kunt u al
tijd bellen: 05946 · 9214 en �e komen het
halen.
Op de bazar zullen er vele attrakties zijn, zo
als: grabbelton (speciaal op de middagen voor
de kleintjes), schieten, sjoelen, amerikaanse
verloting en nog vele andere. Kortom genoeg
redenen om een van • of beide bovenstaande
dagen vrij te houden. Wij mogen toch ook op
uw medewerking rekenen??
VOLLEYBALVE RENIGING
DE SMAHS · OPENDE
Vraagt: Een heleboel jongens en meisjes, die
plm. 13 tot 16 jaar oud zijn en die graag het
volleyballen willen leren.
Want wij willen nu het jeugdteam oprichten ?
Ze kunnen zich de eerstvolgende maandagen
om half acht opgeven.
lk hoop dat iedereen, die belangstelling heeft,
ook zaal komen, zodat V.V.D.S.O. voor de
toekomst een zeer sterke ploeg zal hebben.
Nou jongens en meisjes, tot maandag dan ?
Seer. V.V.D.S.O.
Jan van der Wal
De Specht 32
Surhuisterveen
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D.orpsgenoten,
De Toneelvereniging "De Grensclub" te Open
de zal haar jaarlijkse uitvoering houden op
vrijdag 18 februari 1977, in Cafe Bakker te
Opende. Aanvang 8 uur 's avonds.
Er zal een klucht warden opgevoerd met de
mooie titel "Gevaarli jk Snoepgoed" in drie
bedijven door Max Andrea.
De muziek zal worden verzorgd door de ge•
broeders Bos. En natuurlijk is er bal na.
We raden al onze dorpsgenoten aan om deze
avond te bezoeken, want U zult zich lekker
kunnen ontspannen tijdens deze klucht.
Het wordt een echt avondje lachen.
onze verenigingen verdienen Uw belangstelling.
Kort verslag van de aktiviteiten van de C.B.T.B,
Afd. Opende · Kornhorn. In november werd
de eerste ledenvergadering gehouden in het ge
bouw Eben-Haezer onder voorzitterschap van
de heer R. Swieringa.
De spreker van deze avond was de heer te Velde
sociaal-economisch voorlichter bijde Groninge;
C.8.T.B.
Deze had als onderwerp: de R.Z.-regeling. Dit
onderwerp was door het bestuur gekozen, om·
dat veel veehouders in dit gebied deze zomer
door de extreme droogte in financiele moei·
lijkheden zijn gekomen. De heer te Velde ver•
telde ons wie voor deze regeling in aanmerking
kon komen en hoe men de aanvraag moet in
dienen. Het was dan ook een geslaagde verga
dering. Aanwezig waren 16 leden.
In december werd een excursie gehouden naar
de praktijkschool voor de veehouderij te Oen
kerk. Om plusminus 10.00 uur was men op de
school aanwezig. Eerst werd eenkop koffie aan·
geboden en verteld wat het doel van de prak·
tijkschool is. Leerlingen van de lagere· en
middelbare landbouwscholen bezoeken deze
school een of twee weken, om het geleerde
in praktijk te brengen. De praktijkschool be
staat uit 5 bedrijven en wel:
A Een weidebedrijf met plusminus 40 melk·
koeien en een friese stal.
B Een weidebedrijf met plusminus 50 melk
koeien en een gezwaaide hollandse stat
met melkleiding.
C Een ligboxenstal met plusminus 200 melk
koeien met eendraaimelkstal en een 8-stands
visgraatmelkstal.

REPARATIE - UITDEUK - SPUITINRICHTING

DIVERSE GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN W.O. MERCEDES

Autobedrijf

van der Hoeken Alting
OPENDERWEG 6-8, TELEFOON 9142

Voor al Uw

BINNEN-EN BUITEN

SCHILDERWERK
Nog enige Tevens levering van
restanten

BEHANG GLAS, VERF EN BEHANG
vanaf
f 1,00 per rol, zolang de voorraad strekt

Teeninga
SCHILDERSBEDRUF - Opende-oost - Telefoon 9197

D Een opfokbedrijf.
E Een meststierenbedrijf.
Verder waren er op dit bedrijf plusminus 30
tractoren en 120 landbouwmachines om alle
leerlingen zoveel mogelijk bezig te houden.
Het was dan ook zeer interessant deze prach
tige nieuwe praktijschool te bezichtigen. Dit
bleek ook wel uit het aantal !eden dat aan deze
excursie deelnam, namenlijk 22 !eden.
Voorts werd er in januari weer een ledenver
gadering gehouden. Hier was de heer Faber,
voorzitter van de Groninger C.B.T.B., uitge
nodigd om voor ons het onderwerp Landbouw•
politiek te behandelen. Het landbouwbeleid
wordt in Brussel uitgestippeld voor alle E.E.G.
landen. De heer Faber vertelde ons in het kort
de structuurmaatregelen, die in het verleden
en nu nog van toepassing zijn. Maar al gauw
kwam het onderwerp op de zuivelsituatie en de
zuiveloverschotten en ook op het tankmelken.
Oat dit alles zeer actueel is, bleek we! uit het
tijdstip, waarop de voorzitter deze vergadering
sloot, want het was toen zowat 11 uur gewor
Dit wasinhetkort iets over hetgeen de C.B.T.B.
in onze afdeling doet en ik hoop dat door dit
verslag er nog meer !eden onze vergaderingen
zullen bezoeken, en ook dat het aantal leden
zich nog zal uitbreiden.
secretaris C.B.T.B.,
afd. Opende • Kornhorn,
v. d. Scheer
Onderstaand volgen de kompetitiestanden van
onze elftallen, bijgewerkt tot en met 5 decem
ber 1976.
1 sv aduard 1
2 vev '67 1
3 okvc 1
4 sv maluku 1
5 opende 1
6 godlinze 1
7 noordwolde 1
8 oranje '58 1
9 csb 1
10 sv onderdendam 1
11 marum 1
12 pelikaan s 1
1 marum 2
2 grijpskerk 2
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11
11
10
11
11
11
11
11
11
10
11
11

9
9
7
6
5
4
4
3
3
2
1
0

1
1
0
2
3
3
2
3
2
2
2
3

1
1
3
3
3
4
5
5
6
6
8
8

19
19
14
14
13
11
10
9
8
6
4
3

36-13
34-13
22-16
20-13
21-17
23-20
20-14
10-20
19-24
13-23
6-29
5-27

11 10 1 0 21 29-11
10 6 3 1 15 34-11

3 leo 2
4 okvc 2
5 vev '67 2
6 niekerk 2
7 viboa 3
8 oranje '58 2
9 opende 2
10 zevenhuizen 2
11 maluku 2
12 petotos 4

10
11
11
10
10
10
10
11
10
10

5
6
5
4
4
4
2
1
0
1

3
1
2
3
1
1
4
3
5
1

2 13
4 13
4 12
3 9
5 9
5 9
4 8
7 5
5 3
8 3

22· 7
18-11
26-22
16-16 *
17-19
16-21
12-18
4-16
12-22 *
6-38

* is twee winstpunten in mindering
1 grc 2
10 8 2 0
10 7 3 0
2 oranje nassau 4
10 5 1 4
3 viboa 4
9 3 4 2
4 uvv '70 2
7 4 1 2
5 mamio 2
6 the knickerbockers 4 9 3 2 4
9 3 2 4
7 sv aduard 3
9 3 1 5
8 cvvb 3
9 opende 3
8 2 0 6
9 1 2 6
10 gorecht 3
11 potetos 5
6 Q 0 6

18
17
11
10
9
8
8
7
4
4
Q

48- 8
30-14
36-30
16-23
21-12
24-19
16-15
16-14
10-37
14-34
3-28 H

** is 4 winstpunten in mindering
12 9 0 3 18 35-13
1 de wilper boys 2
2 the knickerbockers 7 10 7 2 1 16 46-17
10 7 1 2 15 25-11
3 zuidhorn 4
9 7 0 2 14 35-16
4 lycurgus 7
10 4 4 2 12 21·21
5 vev '67 4
10 5 1 4 11 15-18
6 svmh
11 3 4 4 10 20-21
7 grijpskerk 4
10 3 2 5 8 30-34
8grc 6
11 3 2 6 8 23-22
9 opende 4
11 3 1 7 7 27-47
10 oranje '58 4
10 1 1 8 3 15-46
11 niekerk 3
10 1 0 9 2 7-33
12 boerakker 3
B-JUNIOREN:
1 grijpskerk 1
2 vev '67
3 oranje '58
4 tolbert
5 zevenhuizen
6 pelikaan s·
7 svmh
8 de'wilper boys
9 leek 2
10 marum 2

11
10
11
10
10
11
10
11
11
11

11 0 0 22 67- 2
7 2 1 16 24· 7
6 3 2 15 38-21
7 0 3 14 38-17
6 1 3 13 33-13
4 2 5 10 19-37
3 3 4 9 20-17
3 2 6 8 15-23
3 0 8 6 17-36
2 1 8 5 11-37

PROBLEEMLOZE KALVEROPFOK MET

HENDRIX KALVEROPFOK
PROGRAMMA

UITGEKIEND VOERPROGRAMMA
Deskundige voorlichting
Goede voeding is van groot belang, juist voor het
jonge kalf

Dit biedt U:

HEFOKA KUNSTMELK

+ KALV�RSTART:

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

, Uw SRVman H.KOOP
tel. 9278

11 opende
12 gvb

10 1 2 7 4 4-36
8 1 0 7 0 6-46 **

** is 4 winstpunten in mindering
C-JUNIOREN:
1 marum 1
2 zevenhuizen 1
3 vev '67 1
4 zuidhorn 1
5 de wilper boys
6 grijpskerk 1
7 opende
8 leek 2
9 niekerk
10 gron.zwaluwen 1
11 oranje '58 1

9
10
9
9
9
8
10
8
10
9
9

9
6
5
5
3
3
2
2
2
1
1

0
3
3
1
3
2
3
2
1
2
2

0
1
1
3
3
3
5
4
7
6
6

18
15
13
11
9
8
7
6
5
4
4

60- 8
34-15
34-12
17-22
14-16
14-15
13-26
26-21
9-35
9-31
10.:39

0-PUPILLEN:
1 leek 1
2 marum 1
3 tolbert
4 vev '67 1
5 oranje '58 1
6 roden
7 opende 1
8 zevenhuizen

9
10
10
9
10
9
10
9

9
8
4
4
4
2
1
0

0
1
3
2
1
1
3
1

0
1
3
3
5
6
6
8

18
17
11
10
9
5
5
0

63- 3
34-11
18-23
13-13
17-28
16-22
8-25
1-45 *,

* is 2 winstpunten in mindering
D-PUPILLEN:
1 opende 2
2 boerakker
3 leek 4
4 vev '67 3
5 svmh
6 de wilper boys 2
7 leek 5
E-PUPILLEN:
1 leek l
2 onr 1
3 de wilper boys
4 marum 1
5 roden 1
6 vev '67 1
7 tolbert
8 opende
9 oranje '58 1
10 leek 2

20

9
8
9
9
8
8
9

8
7
4
2
2
1
1

0
0
1
3
2
2
2

1
1
4
4
4
5
6

16
14
9
7
6
4
4

41- 7
36- 8
12-19
11-22
8-20
5-25
11-23

9
9
10
6
6
9
9
10
8
10

9
5
5
5
4
3
3
2
1
0

0
2
1
0
1
2
1
2
1
2

0
2
4
1
1
4
5
6
6
8

18
12
11
10
9
8
7
6
3
2

45- 1
23- 7
9- 7
29- 4
17- 3
13-25
10-14
6-41
2-26
1-27

Ten aanzien van de plaatsing van onze teams op
de ranglijsten, kunnen wij de volgende opmer
kingen maken:
Opende 1: Dit team heeft zich na een teleur
stellende start redelijk hersteld, en wij verwach
ten dan ook, dat een plaats bij de top-3 haal
baar moet zijn.
Opende 2: Dit team kenmerkt zich door het
spelen van te wisselvallige wedstrijden, maar
wanneer alle spelers hun beste beentje voorzet
ten, zullen ze zeker de kans krijgen enkele
plaatsen op de ranglijst te stijgen.
Opende 3: Dit team heeft na een pechvolle sei
zoenstart de stijgende lijn enigszins te pakken
en wij verwachten dan ook, dat zij zich, in de�
ze voor hun zware klasse, in de middenmoot
kunnen handhaven.
Opende 4: Dit team kan, wanneer de voorhoe
de lets produktiever wordt, zeker 2 a 3 plaat
sen op de ranglijst stijgen, terwijl de achterhoe·
de er voor dient te zorgen, de verdediging ge
sloten te houden.
Opende 8-Junioren: Dit team is door interne
omstandigheden (door gebrek aan spelers,
moest het inmiddels opgeheven A-junioren elf
tal een 4-tal leden van het B-junioren team in
zijn elftal opnemen) in de onderste regionen
beland, maar nu zij weer op een volledig elftal
kunnen rekenen, is de verwachting, dat zij zich
in de resterende wedstrijden kunnen herstel
len, en wij hopen dan ook, dat dit team enkele
plaatsen zal kunnen stijgen.
Opende C-Junioren: Dit team moest door bo
venvermelde oorzaak tevens enkele spelers aan
het B-elftal afstaan, maar desalniettemin staan
zijop eenredelijke7eplaats op de ranglijst, met
de hoopopeen positie verbetering,wat bewerk
ste'lligd kan worden, door zich in de komende
wedstrijden voor 100 procent in te zetten.
D- Pupillen: Hetteamvan 01 staat laag geplaatst
op de ranglijst, maar dit is niet zo verwonder
lijk, wanneer men de namen van de tegenstan
ders aanschouwt, welke tegenstanders door de
omvang van hun woonplaats over een ruimere

van het zwembad "De Woldzoom" te Groote
gast-Doezum. Onze ploegleider is de heer M.
Snip, Bensrnastraat 12.

volken. En dat, terwijl diezelfde overheid er
naar streeft de afstand: burger - overheid ts
verkleinen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
Zes Ieden van het bestuur hebben deze bezocht.

SNELHEIDSKONTROLE

BESTEMMINGSPLAN:
De Dienst Gerneentewerken is bezig met het
ontwerpen van een bestemmingsplan (uitbrei
ten westen van de
dingsplan) voor het
Drachtsterweg. B. en W. hebben aan het be
stuur gevraagd hiervoor een naam voor te dra
gen. Het bestuur heeft voorgedragen de naarn
"Westerklieft". Oeze naam is aanvaard.

In de maand december 1976 heeft er geen snel
heidskontrole plaatsgevonden.
POUTIESPREEKUUR
Dit is nu definitief vastgesteld en wel elke
maandagavond van 7 9 uur in het Groene
Kruisgebouw.
Voor Fokke de Vries van Topweer 10 begon
het nieuwe jaar niet zoals hij het zich wellicht
had voorgesteld. Tijdens de jaarwisseling brak
hij namenlijk zijn rechterbeen.
De verwachtingen zijn dat hij wel tot het voor
jaar met het been in het gips moet.

Het komt herhaalde malen voor dat er ruitjes
sneuvelen in de Hervormde kerk.
De kerkvoogdij wil de jeugd die deze ruitjes
kapot gooit, laten weten dat dit een kostbare
geschiedenis is. I mmers, het glas op zichzelf is
niet zo duur, maar het werk om al deze kleine
ruitjes te plaatsen en de kapotte eruit te halen
is erg duur.
Hopende dat met deze mededeling het kapot
gooien van de ruitjes achterwege blijft groeten
wij jullie vriendelijk,
kerkvoogdij
Ned. Hervormde Kerk O pen de
KOMMANDOVOERING POLITIE
Uit krantenberichten hebt U kunnen verne
rnen dat de kommandovoering en het admini
stratieve gebeuren van de gemeente Groote
gast, is samengevoegd bij die van de gemeente
Zuidhorn, met Zuidhorn als vestigingsplaats.
In het midden gelaten of de burger en het be
trokken personeel hier al dan niet meer mee
gediend zijn, als een paal bovenwater staat vast,
dat de overheid hard bezig is, door dergelijke
concentraties, het "plattetand" verder te ant-

NIEUWE TELEFOONAANSLUITINGEN
VOOR OPENOE.
De nog lopende aanvragen voor aansluiting op
het telefoonnet district Groningen zullen waar
schijnlijk pas in het jaar 1978 kunnen worden
gerealiseerd. W anneer in dat jaar kan nag niet
met zekerheid warden gezegd, omdat het alleen
nog maar om een voorlopige planning gaat.
Deze lange wachtlijst is er niet omdat er geen
nummers zijn. Het euvel ligt echter op een heel
ander terrein, nl. aan het feit dat de kabels al
overbezet zijn.
Het wachten is nu dus op voldoende appara
tuur(kabels) en tijd voor de technici die vol
gens het hoofdkantoor wel meer te doen had•
den dan alleen Opende van kabels, en dus aan•
sluitingen te voorzien.
Kopy voor de volgende "Keuvelaar" en
oak de advertenties dienen uiterlijk 15
februari a.s. bij de redaktie binnen te
zijn.
De redaktie zal hier de hand aan moeten
houden wil er geen stagnatie optreden
aangaande de verschijndatum.
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Breng de natuur in beeld !
Doe mee aan de internationale
jeugdprijsvraag van de Rabobank/
Het startschot is gelost voor de 7e Internationale
Jeugdprijsvraag. Er zijn twee leeftijdsgroepen: jongens en
meisjes van 6 t/m 12 en van 13 t/m 18 jaar.
De wedstrijd
Zoek icts in de natuur dot Je
erg mooi of .iard1g \'indl.
Onderwcrpcn gcnocg. i)(1k 111
de stad r Heb je een onder
werp gekozen. dan ga Je dat
in becld brcngen door te
tekl'lll'll. le' schildnen. te
knippen. p lakken of klcren.
_le kiest rnaar wat je het bestt'
kunt!
In bet wedstrijdforrnulrn dat
je bij de Rabobank kunl
kri_jgcn st.i�ll pn.:cies hue de
wedstrijd in elkaar zit.
Er hoort oUk cen n·nnn1d1 11 l'
n:Huurpu77l'I bij die jt· mo��
oplosscn.
De prijzen
Ook dit jaar 1.;jn er weer
gcwL·ldi.�L' pri.ill'n. t\lcl
als hoofdpri_i1c·n l wee
I +d:1:igsc
11:lllllll"l'l'ii'Cll. ll:lar
C:111:1d:1 {.t!_rocp I ;
t/rn I K J:1:lr) l'l1

l\\'l'L' 7-d:iat!SL' rci1.t·n s:imcn
lllL'l de oulkrs n:1ar
P6nsthach aan de Oostcn
njkse \Vonhersee.

Voor iedcreen een leuk boekje
rn dat 1s nog bng niet :ilks.
walll n 111n d1t j.1;1r \\'l'•�·1
mecr Prll/L'll d�111 ooit
lL'\'OrL'll. /.o;ils h ii\'oorhcrld
prarliuge n;HuunodllL'll met
k111dert•11 Ult ;mdcrc Europcsc
l:111den 1 Je ,rndt hl't allc-maal
111 hl'l Wl'dslri1_ dlormul1l'r.
,\Is JL' llll'l'doL'l \·:ll
Jl' altijd rn dl'
priilL'll, \\':tilt h1J
hL'l \\'L'li:-tn1dlor
m11lil'r krii.� JL'
LTll hl'c-1 kuk
hm·kJ<' k:ido:
·11elp bt1Jll'll l'l'll
hc-l'(S)l)l'·.
Het !.!;l:ll o\Tr de
n�llu�1r L'l1 hot' IL' de hL'L'SlJL'S
hu1ten L'L'll liL'L'lJl' kunt helpcn.
Haal een wedstrijdformulicr
I l:1;d t'L'll \\l'lbtr11dlormu\il'f
h11 d" l(aboh,111k. ills Jl' hc-t
1H1 h;1ah. kun JL' mt'lt'L'tl
l'l':.!llltH'll ..IL' 1111t·11d1ng mm·t
\_·(111r 12 khru;n1 \l)-- b1i de
Ralinh;rnk 1i111 111,t!,L'll'\ t't"d.

Rabobank r:;t

Velen kochten reeds

bijna 30 jaar hun

LEVENSMIDDELEN
en

ROOKARTIKELEN

M.Tjoelker
FOURAGE- EN KUNSTMESTHANDEL
Provincialeweg 89 - Opende

Telefoon 05946-9013
voorradig: zaagsel voor
ligboxenstallen.
H.H. Veehouders,

bij

denkt u er om dat het nu de tijd is om Thomas slakkenmeel te strooien.

D. Nieuwman
OPENDE-WEST

U OOK ??

Het is altijd het beste en de goedkoopste

meststof.
Vergee-t niet Uw vee na zo'n droge zomer een
oppepper mee te geven, namenlijk in de vorm
van sporenelementen, koek en brok.
Ze zullen U er wederom dankbaar voor zijn.
Voorts steeds voorradig Pitah hondebrood.
duivenvoeders (kweek-, winter-en ruimenggeling, vliegvoer), uitgebreid met ass. diergeneesmiddelen.
N.B.

Dinsdags zijn wij iedere middag vanaf 12 uur
gesloten.

Onze

OPGEMAAKTE •

ECHTE

GRONINGER
KOEK
een specialiteit!

Voor een lekker zakje patat
of

een heerlijk slaatje
naar

SNACKBAR "DE VIERSPRONG"
OPENDE-ZUID
Telefoon 9136

Bakkerij

Kloosterman

Wij hebben ook frikandètlen, croquetten, nassi- en bamischijven.

OPENDE (oost)
Telefoon 9083

Mevr. G. Drost-Huising.

CUL TU REEL NIEUWS
De Culturele raad organiseert op 17 februari
een muziekavond in de Goede Herderkerk
te Grootegast.
Er zullen optreden: de Brassband Excelsior
uit Surhuizum en het mannenkoor Edoza uit
Sneek. Aanvang: 8 uur precies.

ragenda--18 februari
24 februari

25 februari

Toneelvereniging"De Grensclub"
-Gevaarlijk Snoepgoed- Jaarlijkse
uitvoering. Cafe Bakker, 8 uur.
Leden vergadering Vereniging
Plaatselijk belang. Vrijzinnig ge
bouw, 8 uur.
De Stjelp,8 uur.
"Gevaarlijk Snoepgoed" door to
neelvereniging "De Grensclub".
Uitvoering "Uit Vriendschap"
"Hartjes aan het Spit" t oneelver
eniging Opende-Oost,
Vrijzinnig Gebouw, 8 uur

Wij kennen geen armoe, wij voelen ons rijk.
In 't kleed der bejaarden zijn w' allen gelijk
Wat ook verandert of wat ook verkeer
Een beetje gezondheid, wij wensen niet meer,
Een dag in het jaar met een reisje wat fijn,
't Is bijna te groot om bejaarde te zijn.
Hoe zwaar hadden vader en moeder het niet,
Bij kinderen in was 't lot in 't verschiet.
Nu kunnen de oudjes als 't heus niet meer gaat,
naar vele instanties om hulp en om raad.
Nu is het duister verdwenen voor 't licht,
Er zijn veel tehuizen voor ons opgericht.
Nu davert de juichtoon vol vuur en vol gloed.
Wij hebben bejaarden het allen nu goed.
Met rnoed en volharding dan voort op het pad,
Dat voor ons zo menig bejaarde betrad.
Ons lot te benijden, ons uitzicht zo schoon,
en straks aan het einde wacht ons blijdschap
en kroon.
Zo gaan wij voort op ons pad onvervaart,
Wij kunnen nog veel, ook al zijn wij bejaard.
De zwakken en zieken staan wij steeds terzij,
Zo maken wij andren gelukkig en blij.
-0-O-O-O·O-O·O·0-0-O-o -o-o·oHet lied wordt gezongen op de wijze:

BEJAAR DENSOCIETE IT
Wist u dat dit prachtige bejaardenlied zo nu en
dan in de bejaardensocieteit wordt gezongen?
60 - plussers, u komt toch ook?
BEJAARDENLIED
Geen zang klinkt zo schoon en geen toon
wordt gehoord
Die meer ons begeestert, die meer ons bekoort,
Geen lied klinkt zo krachtig, zo innig gemeend,
Als 't lied der bejaarden, als vrienden vereend.
Hier is geen hoogmoed of afgunst in 't spel,
Wij zijn A.O.W.- ers dat weten wij we!.
De een krijgt niet minder, de ander niet meer,
En iedere maand brengt de post het ons weer.
Hier drukken w' elkander als vrienden de hand,
Bij ons is geen sprake van rang of van stand.
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Geen lied klinkt zo schoon en geen toon wordt
gehoord
Oat ons meer begeestert dat ons meer bekoort
Geen lied klinkt zo schoon en zo innig gemeend
Als 't lied van gymnasten als broeders vereend.

HEIDEPYKJES
GE V ONDEN: 2 trainings jacks. Af te halen
bij M. de Haan, Centrumweg 18, Opende.
GEVONDEN: 1 bossleutels. H. Koop, S.R. V.

Enkele artikelen, o.a. het beloofde vervolg van
,,Meedoen ", moesten wegens plaatsgebrek blij.en liggen. Jammer! In een volgend nummer
hopen we op dit ,,Probleem" even terug te komen.
Redaktie

drukkerij marwo • opende
bossingel 10 .telefoon 05946-9132 . bgg 9312

helpt u graag met raad en daad.
Service voeren we hoog in ons vaan-

del en maken dat nog waar óók.
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ZATERDAG 19 FEBRUARI
LIEFST GEKOSTUMEERD

IN

Café Jan Bos
IN DE PARKEN

