En daarom is er
altijd een Rabobank
in uw buurt...
Geld moet u bij de hand
hebben. Betalingen moet u
even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn. Yoor de
Rabobank
hoeft u niet
ver te gaan ...

De Rabobank Opende blijft voor U bereikbaar!

Verschijnt 1 O keer per jaar

13e jaargang
nr. 1
september 1988

Rabobank �
Altljd in de buurt.

Brandvenekering?
Vergelijk de premie die u nu
betaalt met die van ons!
Woonhuis 150.000,-.

lnboedel 50.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
82,50 verzekering
62,50
'1e klas flSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
•

•

p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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NOVOOO

Als Onde�inge aangesloten bij de Novo.

Met elkaar. Voor elkaar.

de
keuvelaar

autobedrijf
tel. 05946- 59142
b.g.g. 58324

v.d. hoek en alting
openderweg 6-8, opende

Molenweg 2
NIEBERT
Tel. 05945 - 49104

Gaat u ll'el eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
Ook l'oor grorc grocpcn.

··--

Tcvcns ::.aalruimre \'oor bruilofren en
parr,jen ror 350 personen.
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J. v.d. Ve/de en Zonen

Rechten en plichten

,,Onze rechten" kennen we meestal goed
genoeg, maar als het over ,,onze plichten"
gaat, dan wordt het vaak moeilijker. Een
van onze plichten is bijvoorbeeld: ,,Onder
houd van onze familie-grafstenen". Als
men zo over de begraafplaats wandelt, ziet
men hier en daar monumenten, welke zeer
slecht of, nog erger, helemaal niet onder
houden worden.
Wij vragen u bij dezen, ga eens bij gelegen
heid met wat schoonmaakmateriaal naar
het kerkhof (waterkraan zit aan de zuidelij
ke kerkmuur) en u zult ontdekken dat het
een ,,aangename" plicht is, die voldoening
schenkt. lets van uw vrije tijd hieraan be
steed is goed besteed.
Verder nog een opmerking over ,,bloemen
bij graven". Gebruik een stenen vaas met

brede bodem, verzwaar deze door zand
vulling (b.v. voor de helft), verwijder ze na ±
1 week. Vaak ook worden er langstelige
bloemen in een weckfles op een graf ge
plaatst, die vaak na een uur al zijn omge
waaid, hetgeen voor de brenger(ster) en de
bloemen erg jammer is, de netheid niet ten
goede komt en zeer zeker niet beantwoordt
aan de goede bedoeling.
Tenslotte nog dit: het planten van kleine
boompjes, coniferen en heesters bij graven
is niet toegestaan! Het instandhouden van
een goed verzorgd kerkhof is onze geza
menlijke ,,plicht".
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw
medewerking.
Kerkvoogdij
Ned. Herv. kerk, Opende
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• DE KEUVELAAR�i

Vrijdag 9 september stond bijne de gehele
bevolking van het centrum in Opende om
hoog te kijken. Wat was er aan de hand?
Een paar reusachtige heteluchtballonnen,
die in Surhuisterveen omhoog gestegen
waren, werden door de wind in de richting
van Opende gedreven en landden bijna in
de weilanden rond Opende. Vele mensen
stonden ook op ,,de fies" te wachten, maar
hoewel de fies wel was opgestegen, was
deze niet zichtbaar boven ons dorp.
Harry
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De redaktie van De Keuvelaar is met frisse
moed aan de dertiende jaargang be
gonnen.
Het aantal abonnees bedraagt op het ogen
blik 560. Voor zover we kunnen nagaan
een aantal wat nog niet eerder is bereikt.
Een teken dat De Keuvelaar ,,leeft", niet al
leen in Opende, maar ook in vele andere
plaatsen. We hebben zelfs verscheidene
abonnees in Amerika.
Mocht u het abonnementsgeld nog niet
hebben betaald, wilt u dan zo spoedig mo
gelijk het geld overmaken. Bij voorbaat
dank.

Ballonnen

,;,;

UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEU VELAAR

De redaktie vergadert weer op dinsdag 11
oktober bij Anneke Top.
Kopy kunt u voor deze datum inleveren bij
Anneke Top, Provincialeweg 154, tel.
05946-59763,

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde op 25 augustus j.l.
Volgende vergadering op 3 oktober a.s.
Dorpsvernieuwingscommissie
Deze vergaderde op 26 september j.1.
Fietstocht op 1 juli 1988
De afstand was 22 km. Doordat het weer
niet zo mooi was, bleef het aantal deelne
mers/-sters beperkt tot 54. De prijzen, die
aan deze tocht verbonden waren, werden
gewonnen door: S. Pama, Kolonieweg (1e
prijs), mevr. Kuipers, Prov.weg (troostprijs)
en bij de jeugd door Michiel Weening,
Drachtsterweg (1e prijs) en lemkje Wee
ning, Prov.weg (troostprijs).

d

Ondanks het weer was de tocht best beval
len bij de deelnemenden. Dus iets, dat in
het volgende jaar herhaald kan worden.
Stratenvolleybal
op 20 augustus j.l.
Zie het verslag elders in dit nummer.
Dorpsfilm 1963
Sinds 15 oktober 1984 zijn de beide ban
den (V2000 en VHS) 106 keer verhuurd.
Oat brae ht op f 560,- = 106x f 5,- + f 30, (van hen die een band langer dan Mn dag
huurden). De Vereniging heeft dus de kos
ten van de beide banden al terug.
Culturele Raad
Tentoonstelling Streektalen (oktober, bi
bliotheek, Grootegast; afsluiting vrijdag 28
oktober); mannenkoor Albatros uit Nieuwe
Pekela (zaterdag 29 oktober, Goede Her
derkerk, Grootegast); Luchtmachtkapel
(11 november).
Activiteiten me/den: Gemeentesecretarie,
afd. Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.

Maand JUNI 1988
Geboren:
Klazina, d.v. G. Frankes, Opende, 4 juni; El
se Marjol, d.v. A. Smelt en T . Heijda, Open
de, 14 juni.
Overladen:
Hinke Gall (79), gehuwd geweest met Al
bert Oeds Gjaltema, wonende te Opende,
overleden op 23 juni.
Gehuwd:
Goitzen Klaas Luimstra (49), wonende te
Opende en Geertje Wolfs (41), wonende
te Groningen.
Maand JULI 1988
Geboren:
Sietske Anke, d.v. H. A. Tolsma en C. B.
1

Hypotheek met Mogelijkheden

■ Rente vast of variabel
■ Rentebetaling per kwartaal

■

In de klasse 250 cc junioren heeft Tjeerd
Bron uit Opende tijdens de laatste wedstrij
den dusdanige resultaten behaald dat de
mogelijkheid bestaat dat Tjeerd tijdens de
wedstrijden in Opende zijn debuut mag
maken in de klasse 250 cc senioren, wat op
zich een geweldige prestatie mag wor
den genoemd.
In de andere klassen, te weten 125, 250 en
500 cc zal ook de strijd hevig zijn om de fel-

begeerde kampioenskrans om de schou
ders te mogen hangen.
Zoals bovenstaand vermeld leveren de
coureurs uit de regio prestaties van formaat
en verwachten in de laatste wedstrijd ook
uw steun en aanmoedigingen langs de
baan. Dat het de moeite waard is om dit
spektakel te aanschouwen willen zij u op
zaterdag 1 oktober op de grasbaan te
Opende graag bewijzen.
Tot ziens.

achteraf

Extra aflossing tot 25% van de
hoofdsom

■ Afgeloste deel kan weer

opgenomen warden voor
onderhoud en verbouwing

■ Na aflossing van de helft van
de hoofdsom is verdere
aflossing niet verplicht

SRaar en Voorschotbank
Een degelijk, cooperatief bankiershuis, sinds 1909

Tel. 05946 - 59406 ('s morgens)
b.g.g. 05124-1925

Surhulsterveen
Torenplein 7
2

Opende
Harkema
Warmoltsstrjitte 1 Prov. weg 153

Grootegast
Hoofdstraat 96

Cafe Bakker afgebrand
Met vijf stralen moest de brandweer van
Grootegast in de nacht van 28 augustus
een felle uitslaande brand bestrijden, die
was uitgebroken in het voormalige cafe
Bakker aan de Provincialeweg. De Maru
mer brandweer die de gebouwen in de om-

geving bewaakte voor overslaand vuur, be
hoefde gelukkig niet in aktie te komen.
Het cafe kan als verloren worden be
schouwd. Op het moment dat de brand uit
brak was er niemand in het cafe aanwezig,
zodat zich geen persoonlijke ongelukken
voordeden.
Harry
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ..

Kapsalon

''ADRY''
Provincialeweg 64, Opende,
telefoon 05946 - 58222

Bekkema
Rijwielverhuur
( bij Strandheem )

verkoop
gebruikte

autosloperij

job.v.cl.heicle

Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724
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Maand AUGUSTUS 1988:
Geboren:
Jorrit Wietze, z.v. S. R. Hegge en F. Post
mus, Opende, 15 augustus; Erik Kai, z.v. G.
van der Velde en A van der Vlugt, Opende,
18 augustus; Douwina Jeltje, d.v. H. Pama
en K. de Haan, Opende, 29 augustus.
Overleden:
Dieuwke Nobach (90), gehuwd geweest
met Eppe Hamstra, Opende, overleden 7
augustus.
Gehuwd:
Teunis van Beelen (26), wonende te Open
de en Jantje Kampen (22), wonende te
Opende.

Dorpsagenda
26 oktober:
Bejaardensoos
Bolhuis uit Boerakker, dia's

inkoop en verkoop
schade-auto•s

auto-onderdelen

Kooistra, Opende, 11 juli; Dirk, z.v. J. Zuur
en A B. van der Woude, Opende, 17 juli;
Hendrik Piel, z.v. J. Zuur en A B. van der
Woude, Opende, 17 juli; Bertus, z.v. F. No
bach en G. de Jong, Opende, 18 juli; Klaas
Willem Daniel, z.v. T. T. Nieuwland en C. J.
C. Poortvliet, Opende, 18 juli; Lisette, d.v. A
Reitsma en H. L. van der Scheer, Opende,
28 juli.
Overleden:
Andrieske Veenstra (59), gehuwd met Pop
ke van der Velde, Opende, overleden op
15 juli.

Te koop:

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

9 november:
Bejaardensoos
Spelmiddag
23 november:
Bejaardensoos
Mevr. Westerhuis uit
Beetsterzwaag
sketches
14 december:
Bejaardensoos
Mevr. Kloosterman, Bergum
Oude klederdrachten

Kollekten

De kollekte voor de EPILEPSIEBESTRIJ
DING gehouden van 27 juni tot 3 juli, heett
in Opende een bedrag opgebracht van
f 490,60.
Alie gevers en medewerkers worden harte
lijk bedankt voor hun bijdrage.
De kollekte t.b.v. de KANKERBESTRIJ
DING heett het mooie bedrag van
f 2.031,30 opgebracht.
Alie kollektantes, gevers en geefsters har
telijk dank.

Vaarwel ...

Langs deze weg willen wij onze familie,
vrienden en bekenden hartelijk vaarwel
zeggen en tot wederziens.
Fam. De Vries
Aaltje Bloem
Bensmastraat 2a, Opende

Gasolie in water
Strandheem gelekt

Enkele duizenden liters gasolie zijn don
derdag 25 augustus in de recreatieplas
,Strandheem' gestroomd. De dieselolie
was afkomstig uit een olietank, die door een
zandinstorting in het water gleed en begon
te lekken. Samen met nog een olietank gle
den ook nog een op het droge getrokken
zandzuiger en een 45-tons kraan in het wa
ter. De kraan kan als verloren worden
beschouwd.
Dankzij de snelle reaktie van de eigenaar
van de te water geraakte tanks, de heer
Poelman, kon vrijdagmorgen begonnen
worden met de reiniging van het vervuilde
water en de vervuilde grond. Strandheem is
nu weer olievrij.
Harry
3
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T IMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Voor nieuw- en verbouw
Nieuwe kozijnen
K lusjes e.d.
Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
I nbraakpreventie

Voor de grate
of de kleine k/us
Bekkema dus

EB

BEKKEMA

Provincialeweg 15
9865 AA Opende
Tel. 05946 - 59293

H.KDDP:
uw thuiswinkel
voor
*

**
*

melk en melkprodukten
dagelijkse levensmiddelen
verse groenten en fruit
vers brood en banket

service van deur tot deur

4
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PLATTELANDSVROUWEN
Nu de vakantie weer voorbij is worden de
verenigingen ook weer aktief, zo ook de
plattelandsvrouwen.
Hieronder volgt het programma, dat we
voor u hopen te brengen in dit nieuwe
seizoen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en mo
gen twee keer komen zonder dat ze lid hoe
ven te worden. Zo kunnen ze een beetje van
de sfeer proeven en of ze zich thuis voelen
in onze club, zonder verplichtingen.
Het programma:
12 oktober: de heer Pakes vertelt over zijn
reis om de Noordkaap.
9 november: Het Colorinstituut.
21 december: Kerst; broodmaaltijd.
18 januari: Jaarvergadering.
22 februari: Boekbespreking door A. de
Vries. ,,Er is veel veranderd in 100 jaar".
22 maart: Voorlichting over ziektes als
M.S., aids, dementie en psoriasis.
19 april: Eendagsbestuur.
Juni: Jaarlijkse reis.
A. Dijk-Turksma,
tel. 59652
ZOMERREIS 9 JUNI 1988
Kwart voor acht zijn 49 dames met de bus
vertrokken vanuit Opende naar Wezep,
waar koffie werd geschonken. Vandaar zijn
we via de Zuiderzeeweg naar Baarn ge
gaan, naar het Oranjemuseum, waar een
grote kollektie oranje-herinneringen van de
jaren 1 538-1980 is te zien. Daarna zijn we
de route gevolgd langs paleis Soestdijk en
Drakenstein naar Hilversum. Daar kregen
we een uur de tijd om te winkelen in een
overdekt winkelcentrum. Vandaar zijn we
naar het vestingstadje Naarden gegaan.
Een unieke stad, waar een wandeling werd
gemaakt door de vesting die in de vorm van
een ster ligt ingesloten. We kregen een
rondleiding in het vestingmuseum, dat is
gevestigd in de ondergrondse bastion Turf
poort, waar via diorama's, voorwerpen,
schilderijen, inrichting van mortierkamers
en een kruitkamer de rijke geschiedenis
van Naarden is uitgebeeld, dat dateert uit
de jaren 1750-1843.
Om kwart voor vijf zijn we via een mooie
omgeving naar Emmeloord gegaan voor
een diner.

Met redelijk weer, maar niet geheel zonder
regen, zijn we om ± 21.00 uur weer in
Opende gearriveerd.

Motorclub Opende e.o.
in haar opzet geslaagd

Op zaterdag 1 oktober a.s. organiseert
M.C.O.O., evenals voorgaande jaren, de
laatste wedstrijd van het seizoen 1988 op
de bekende grasbaan aan de Parkster
dwarsweg bij de zandafgraving van de fa.
Poelman le Opende. In alle klassen zullen
hier de Nederlandse kampioenen van de
M.O.N. (afdeling grasbaan) bekend wor
den.
M.C.O.O. staat bekend als een vereniging
die zoveel mogelijk wil doen voor de jeugdi
ge coureurs in onze regio. Dat zij in samen
werking met de desbetreffende begelei
ders van de jonge coureurs in haar opzet is
geslaagd blijkt uit de behaalde resultaten
van onze rijdende leden.
In de klasse 50 cc automaten kan de pas 6jarige Fokke van der Veen de titel bijna nietmeer ontgaan. Oeds Stienstra uit Opende
heeft via 12 overwinningen en 2 tweede
plaatsen de nationale titel in de klasse 80
cc voor 10- en 11-jarigen reeds vroegtijdig
vastgesteld, zodat hij in Opende zonder
druk op de schouders zijn wedstrijd kan rij
den. In deze klasse zal de met dispensatie
rijdende pas 9-jarige Raymond Roffe! uit
Surhuisterveen al zijn talent in de strijd
brengen om zijn tweede plaats voor het
kampioenschap in deze klasse le bewerk
stelligen. Dal de jeugdige Raymond talent
heeft is tijdens dit seizoen meerdere malen
door de kleine vechtjas bewezen.
In de oudere groep der 80 cc rijders komt
Johnnie van der Heide uit Opende sterk
naar voren. Johnnie heeft in het voorsei
zoen wat tegenslag gehad, waardoor hij
niet alle wedstrijden heeft kunnen rijden.
Naar aanleiding van de uitslagen in de wed
strijden die achter ons liggen leg! Johnnie
beslag op de derde plaats, maar heeft te
kennen gegeven de stijgende lijn door te
willen zetten om alsnog op de tweede
plaats in het kampioenschap voor de 80 cc
voor 12 jaar en ouder te eindigen.
21

PLANTEN OP WEG
NAAR KLANTEN
VASTE
PLANTEN
KWEKERIJ

I

zaterdags
thuisverkoop

I

BROERSMA'S REED 6 - OPENDE

Telefoon 05946 - 5 9789

*************************************

''

Strandpaviljoen

e Taveerne''
Opende

* dagrecreatie
* bruiloften en partijen

* verenigingen

Eventueel live muziek

(tot 150 personen)

droppings
barbequen (binnen)

Jan E3os

****************************�
*********
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info: 05946 • 59236

Huis aan de Kaleweg ...
De heer en mevrouw Van Dellen, Alkemastraat, hebben deze foto ter beschikking gesteld.
De foto is gemaakt op de trouwdag van hun dochter Hinke op 3 april 1958.
Tot juli 1987 heeft het echtpaar Van Dellen gewoond in het geboortehuis van de man en va
der. De onderwijzer van 1828 van Opende vertelde in zijn antwoord op de vraag naar de
buurten of gehuchten onder zijn dorp dat een van de buurten was de Oude Wierden. In de
platte taal (de volkstaal dus) zei hij, was de naam Olde Wierden.
De buurt lag op een zandige hoogte bij het lage hooi- en weideland. Dit is het land ten noor
den van de Kaleweg. De Kalewegster Vaart was er toen nog niet. De huizen van de Olde
Wierden zijn in de laatste dertig jaar gebouwd, vertelde meester. Het bouwen was dus kort
voor het jaar 1800 begonnen.
In het Aardrijkskundige Woordenboek der Nederlanden, van A. J. van der Aa, 8ste deel,
1846, staat onder ,Wierden, (Oude), dat het 1O minuten noordwest van Opende ligt, aan
weerszijden van de Kaleweg. Er staan zeven geringe woningen van dagloners, waaronder
een tapperij en een linnenweverij. Er zijn ongeveer 40 inwoners.
De heer A. van Dellen heeft mij verteld dat het huis, nu Kaleweg 17, in 1896 gekocht is door
Marten Kloosterman. In de koopakte staat dat er een tap in het huis is. In 1899 kochten de
heer Jan van Dellen en zijn vrouw Hinke Dam het huis. Toen stand de tapkast er nog in. In
1899 is het huis verbouwd. Bij die verbouwing is de tapkast verwijderd. In november 1958 is
dit huis afgebroken en is er het nu nog eenwezige huis gebouwd. V66r 1 januari 1952 was
het huisnummer D 480. Waarschijnlijk is dit de tapperij, die in het Woordenboek van Van der
Aa genoemd wordt. Wie vindt de weverij?
J. M. van der Harst
5

Voor al uw:

naar:
Bemiddeling bij:

Aan- en verkoop onroerend goed
Persoonlijke leningen
Hypotheken met zeer gunstige voorwaarden
Bankzaken met eventueel service aan huis
Alie verzekeringen

W. v.d. Meulen
Drachtsterweg 43 • 9865 VG Opende
Telefoon 05946 • 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

Tevens ruime keuze in
WAND- en VLOERTEGELS en
SIERPLEISTERS.
Scheiding 5, tel. 59849

(Ook een middenstander uit eigen dorp!)

Thermopane

verschillende maten

TE
KOOP

Garages en schuurtjes
Asbest-, plastiek- en
onduline-golfplaten
Hechthout- en
boardplaten
Rabat- en
puntgroefschroten
Kozijnen op maat
gemaakt

D. van Duinen
Drachtsterweg 13
OPENDE
T e l. 59496
6

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

kunnen lezen in deze krant. Let vooral ook
op de affiches die in de dorpen komen te
hangen. Wilt u nadere informatie, dan kunt
u kontakt opnemen met Manny Engberts,
tel. 05947-12788 en Betsy Dieleman, tel.
05947-12536, die beiden de vrouwenor
ganisaties vertegenwoordigen.

De muziekvereniging ,,Uit Vriendschap"
speelde enkele nummers en daarna werd
het officiele gedeelte afgesloten.
De avond werd voortgezet in het Vrijzinnig
Gebouw aan de Bossingel, onder het genot

Cursussen

Op maandag 3 oktober wordt er door ,Ka
der' i.s.m. Vrouwenorganisaties een voor
lichtingsavond gehouden in gebouw ,,Pro
Deo", Provincialeweg 80 te Opende. Aan
vang 20.00 uur.
Aan de hand van een videopresentatie en
onder het genot van een kopje koffie kunt u
zich vrijblijvend laten informeren over: De
Open School Kursussen, lees en schrijf
groepen en allerlei kortlopende kursus
sen.

Buur't
-vereniging
FEESTELIJKE OPENING
GERECONSTRUEERDE
PROVINCIALE WEG OPENDE-OOST
Op vrijdag 16 september j.l. is de Provincia
leweg in Opende·Oost feestelijk geopend.
De buurtvereniging vond de reconstructie
een grote verandering en wilde dit feit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Hiertoe
had zij voor de leden van de buurtvereni
ging een feestelijke avond georganiseerd.
De voorzitster, mevrouw Mieneke Bijlsma,
hield een toespraak en hierna kreeg de
heer Douwe Top de gelegenheid om de
weg te openen. Na de officiele handeling,
het doorknippen van het lint, werd de heer
Top door het bestuur het kussentje met
schaar, aangeboden alsmede een gedeelte
van het lint met tekst.

van een hapje en een drankje, begeleid
door de muzikale klanken van de mu
ziekvereniging.
Al met al een zeer geslaagde avond.
Buurtver. Opende-Oost

l

.

..

Mrouwen.-vereniging.

VROUWENVERENIGING
,HET HEIDEBLOEMPJE"
Op maandag 26 september zijn we voor de
eerste maal weer bij elkaar geweest. We
vergaderen op maandagavond, om de
veertien dagen, in ,De Stjelp'.
Nieuwe !eden zijn van harte welkom.
Het bestuur
19

GROENTEN & FRUIT
• SPECIAALZAAI( •
Voor een pracht assortiment GROENTEN en FRUIT, een mooie
kollektie panklare groenten, vele soorten rauwkost-salades,
soepgroenten, groot asortiment losse peulvruchten. Puikbeste
aardappelen.
ONZE SPECIALITEIT: Het opmaken van frnitsch,ilen en fruitmanden.

Diervriendelijk

Het natuurvlees is niet alleen
smrkelijker, maar de varkens
worden ook diervriendelijker ge
fokt. De beesten staan niet de he
le dag in het donker op roosters,
hun staarten worden niet gecou
peerd, ze hebben voldoende
ruimte en ze krijgen geen hor
monen of andere onnatuurlijke
middelen toegediend.

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917
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De boer die bij de organisatie is
aangesloten, moet de varkens in
een ruimte met gesloten vloeren
plaatsen, waar voldoende stro op
de grand ligt en waar de dieren
genoeg ruimte hebben om te
!open en te 'scharrelen'. Ook stelt
het ICM speciale eisen aan de
dagelij kse voeding van de
natuurvarkens.

i;.rrinn.rring.rn uan
i;ann.r!i uan h.r §mih

=(28)============================

Opende-Oost had in de late dertiger jaren
twee muziekkorpsen. Als kind vond ik dat
nogal wat en ik waagde het zelfs om daar
over op te scheppen wanneer eens werd
beweerd: "Och jong, de Penne dat is ja
niks". Maar zeg nu zelf, dat was toch oak
een bewering die nergens op sloeg.
In mijn ogen was de aanwezigheid van
twee muziekkorpsen niet niks, "sieder". La
ter heb ik wel begrepen, dat het ontstaan
van twee korpsen uit een helemaal niet zo
verheffend is geweest. Muzikaal gezegd
hadden er een paar dissonanten geklon
ken. Uit en naast het oorspronkelijke "Or
pheus" ontstond een ander korps: "Uit
Vriendschap". Orpheus repeteerde in de
openbare school en Uit Vriendschap in het
Vrijzinnig Gebouw aan de Bossingel.
Die kwestie die toen speelde is langs mij
heengegaan, maar in de buurt waren we als
jongens eigenlijk een beetje voor Uit Vriend
schap. Maar laat ik die zaak maar rusten.
Op de repetitieavonden van Uit Vriend
schap waren we altijd wel met een aantal
jongens uit de buurt in de omgeving van het
Vrijzinnig Gebouw. V66r de aanvang moes
ten de klapstoeltjes en de muziekstanders
uit het hok naast de hal in het lokaal warden
gebracht. Daarbij mochten we altijd helpen,
oak voor het onderstel van de grate trom.
Dirigent ("Directeur" zeiden we altijd) was
Evert van der Berg uit Drachten. Als ik me
goed herinner, was het een zwager van sla
ger Sjoerd van der Heide. Hij kwam altijd
heel bedaard aanfietsen helemaal uit Drach
ten. Het was een hele aardige man. Omdat
we vaak hielpen en later dan vaak voor de
ramen stonden te kijken en te luisteren,
mochten we van hem ook wel binnen zitten.
Dat vonden we geweldig moet ik zeggen,
meestal werd je als groepje jongens (oak
wel eens terecht!) weggestuurd.

De meeste muzikanten zaten onder het
spelen altijd een beetje met Mn voet op en
neer te wippen. Dat was voor de "maat" ui
teraard. Wanneer je alleen met de mond of
de vingers muziek maakt dan kan dat na
tuurlijk heel best.
Je moet er evenwel niet aan denken dat een
organist zoiets zou proberen. Van heel wat
korpsleden kan ik me nog goed voor de
geest halen waar ze zaten en welk instru
ment ze bespeelden; van enkele anderen
niet meer precies. Johannes van Kammen
en Jan Postmus zaten nogal vooraan en ze
speelden op een piston (klemtoon op de
tweede lettergreep, hoewel we daar in die
tijd vaak van afweken). Sietze van der Hei
de had zo'n krom geval waarvan de hoorn
kelk onder de arm gehouden werd.
Dat instrument werd algemeen "Kor" ge
noemd; de juiste naam weet ik niet. Vanwe
ge de eigenaardige vorm van de hoorn zei
den we wel eens tegen Sietze: "Doe dust ja
aans niks as achteruut bloazn". Dat vond
hij helemaal niet leuk. Pieter (Heineszoon)
Buma bespeelde dunkt me een bugel. Oat
instrument was een beetje groter dan een
piston. Willem Wouda, broer van Bindert,
had een instrument dat volgens mij precies
bij hem paste. Willem was een lange vent
en hij bewerkte de trombone in het korps.
Later was dat dunkt me zelfs een schuif
trombone, maar dat weet ik niet zeker.
Achterin zaten de zwaardere stemmen,
Riekus Poppinga, Bindert Wouda en Sjoerd
van der Heide. Daarvan weet ik niet precies
wat ze bespeelden, bas, tuba of bariton. Zo
goed kon ik de verschillende instrumenten
niet uit elkaar. Vol bewondering keek ik al
tijd naar Jan Heidsma die de grate tram en
de bekkens bediende. Je wist maar nooit
wanneer zo'n slag kwam, het kon elk ogen
blik gebeuren. Het blad muziek van Jan
7

Heidsma zag er oak veel ongewoner uit
dan "normale" muziekblad van de anderen.
Af en toe heb ik zelfs wel eens gedacht dat
Jan maar wat op het gevoel zo nu en dan de
boel even wakker liet schrikken; wat voor
idee had ik van de belangrijkheid van bege
leidende stemmen in zo'n muziekkorps.
Jullie begrijpen intussen wel, dat ik aan Uit
Vriendschap de plezierigste herinneringen
heb overgehouden. Eens heb ik bij Riekus
Poppinga zelfs de statuten en het huishou
delijk reglement doorgelezen.
Veel daaruit ben ik vergeten, behalve een
zin. Oat was namelijk het doel van de ver
eniging. Het doel werd omschreven als:
"Het uitoefenen van de instrumentele mu
ziek". Oat vond ik prachtig; of niet dan? Op
zekere keer was Evert van der Berg ziek en
hij kon niet op de repetitie verschijnen. Te
genwoordig bel je dan even af, maar toen
was de telefoon nag niet zo bij de hand. Jo
chem, de zoon van Evert van der Berg
kwam de boodschap brengen en hij zou de

repetitie die avond dan oak wel dirigeren.
Hij speelde oak wel eens mee in het korps
en men kende hem dus wel. Hij was toen
dunkt me een jongen van een jaar of zeven
tien. Was het een wonder dat ik daar die
avond bij wilde blijven? Achteraf is me altijd
een grate mate van bewondering bijgeble
ven voor Jochem, want voor mijn gevoel
ging het op die avond niet slechter dan op
andere avonden.
Is Jochem misschien in de muziek d66rge
gaan? Het zou kunnen maar het is me niet
bekend. Sams kan me nag wel eens het
verlangen bekruipen zo'n repetitieavond of
een uitvoering van Uit Vriendschap mee te
maken. De oude bekende gezichten zijn ui
teraard vervangen door jongere, maar ik
wens het korps toe dat de sfeer van toen
niet veranderd is en dat die sfeer van
vriendschap nag lang op melodieuze wijze
tot uiting mag warden gebracht.
Hannes.

Spaar- en Voorschot bank verdwijnt

Per 1 oktober zal er nag maar een bank in
Opende zijn vertegenwoordigd de Rabo
bank. Het bijkantoor van de Spaar- en Voor
schotbank zal gesloten warden in Opende,
dit omdat de klandizie van de bank steeds
meer naar de hoofdvestiging van de bank
in Surhuisterveen gaat en zodoende de
vestiging in Opende dwingt te sluiten. Het
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is erg jammer dat alweer een bedrijf Open
de moet verlaten. Langzamerhand wordt
het random de middenstand steeds stiller
en hoe lang zal het nag duren voor de
Opendenaren voor hun zakelijke en con
sumptieve boodschappen geheel op de
buitendorpen zullen zijn aangewezen.

Surhuisterveen meegedaan en met goed
gevolg volbracht, evenals zijn vrouw trou
wens. Het is dan oak een gemis om zo'n
voetballer te moeten missen, maar mis
schien dat hij nag eens op zijn besluit te
rugkomt. We wensen Anne Frankes nag
veel voorspoed in zijn sportcarriere toe.
Georg.

Als vrouwen samen
leren is het leuk ...
Op diverse plaatsen in het Westerkwartier
warden kursussen georganiseerd door Ka
der, een instelling voor basisedukatie. Dus
oak bij u in de buurt!
welk uitgereikt werd door de secretaris van
de v.v. Opende, dhr. H. Kraayinga. Eerder
had Anne al een herinnering van het be
stuur gekregen. Anne Frankes werd op 812-1939 geboren als zoon van Ruurd en
Wilmke. De sport zat er bij Anne al vroeg in
en hij popelde dan oak van ongeduld om
zich aan te melden als lid van de v.v. Open
de. Maar in die tijd moest je 12 jaar zijn voor
je lid kon warden. Toen Anne dan oak op 812-1951 12 jaar werd, ging hij gelijk tussen
de middag naar Hendrik Cuperus, die toen
secretaris was, om zich aan te melden.
Maar hij moest 's avonds maar terugko
men, want Hendrik was overdag niet thuis.
Zodoende is Anne meer dan 36 jaar lid van
de v.v. Opende gebleven, iets wat tot nu toe
een unicum is.
Anne kwam als 1 2-jarige in de A-as
piranten terecht, omdat er toen verder geen
junioren-teams waren. Hij was nou niet wat
je noemt een briljant voetballer, maar hij on
derscheidde zich wel in onverzettelijkheid
en wilskracht. Opgeven was er bij hem niet
eerder bij dan na het laatste fluitsignaal. Bo
vendien was Anne erg plichtsgetrouw. Hij
kon dan oak wel eens kwaad warden, als er
medespelers waren, die om een kleinigheid
het voetballen afzegden.
Anne heeft in de loop der jaren alle elftallen
van de v.v. doorlopen. Meestal speelde hij
dan in de achterhoede, a.a. back of laatste
man. Naast het voetballen doet Anne nag
aan schaatsen, wielrennen en trimmen, een
all-round sportman dus.
Onlangs heeft hij oak aan de triathlon van

Voor wie is basisedukatie bedoeld?
Basisedukatie is bedoeld voor volwasse
nen die weinig vervolgopleiding hebben
gehad of voor wie het lager onderwijs lan
ger geleden is, of bij wie de kennis en vaar
digheden zijn weggezakt.
Wat is basisedukatie?
Bij basisedukatie gaat het om vaardighe
den die ieder mens nodig heeft om zich te
kunnen redden in de samenleving. Basise
dukatie is als term nieuw maar het soort
werk bestond al; denk aan het open school
werk, de alfabetiseringscursussen, de kur
sussen voor anderstaligen, allerlei vor
mingskursussen a.a. van de vrouwenorga
nisaties. In de basisedukatie wordt gewerkt
aan taalvaardigheid, rekenvaardigheid en
sociale vaardigheid. Taal- en rekenvaardig
heid moet ruim warden opgevat, het gaat
niet alleen om de technische kennis.
Juist heel belangrijk is het toepassen, het
leren gebruiken van taal in allerlei situaties,
in vergaderingen je woordje kunnen doen,
aan loketten je niet te gauw laten afsche
pen, brieven kunnen schrijven, informatie
die je nodig hebt kunnen opzoeken. Onder
sociale vaardigheid val! oak het samen pra
ten en leren over uiteenlopende onderwer
pen (bijv. gezondheidszorg, huishoudfi
nancien). Enkele van de kursussen zijn
speciaal bedoeld voor vrouwen. Zo zal er in
de herfst een open-school-groep voor
vrouwen warden gestart in Grootegast en/
of Opende.
In de komende weken zult u hierover meer
17

Nieuws
Hier is even wat nieuws van de volleybal
vereniging. De trainingen zijn weer begon
nen en a.s. donderdag warden de 1e wed
strijden gespeeld. V.V. D.S.O. gaar er weer
tegenaan. Dit jaar hebben we er een paar
nieuwe leden bij gekregen, maar er kunnen
er nog meer bij. Dus zou ik zeggen kom
eens langs. De meisjes trainen op maan
dag van 19.00 t/m 20.00 uur. Dames 2 trai
nen op maandag van 20.00 t/m 21.00 uur.
Dames 1 trainen op maandag van 21.00 t/

Afscheidswedstrijd
Anne Frank.es
Uiteindelijk is het er loch van gekomen. An-

m 22.30 uur. Deze teams worden weer ge
traind door lmco Smit. De heren trainen op
dinsdag. Onze meiden spelen ook dit jaar
in de 2e klas. Dames 1 moesten jammerge
noeg van de 2e naar de 3e klas. Dames 2,
bleven in de 4e klas, waar ze in het seizoen
'87-'88 bij de 1 e 4 eindigden.
De heren spelen dit seizoen in de 2e klas.
Wij hopen dat ze in deze hogere klasse
goed voor de dag komen. En dan nog een
berichtje voor de recreanten. Zeg, waar zijn
jullie gebleven? Het bestuur hoopt dat er
een paar recreanten bijkomen om samen
met de anderen opnieuw op dinsdagavond
te kunnen trainen.
Tot slot: Volleybal is my way of life, and
what's yours?
Het bestuur.

ne Frankes heeft zijn laatste officiele wed
strijd bij de v.v. Opende gespeeld. Op don
derdagavond 8 september j.l. speelde An
ne met het Se elftal zijn afscheidswedstrijd
tegen Houtigehage 3, welke gewonnen
werd met 6-0. Met o.a. een fraaie goal van
Anne zelf. V66r de wedstrijd kreeg Anne
een fraai herinneringsbord van de spelers
en zijn vrouw een mooi bosje bloemen, het-

Spelweek De Stjelp
Opende 1988 ...
De spelweek werd dit jaar gehouden van
maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 sep
tember. Op maandagmiddag kwam een
grote groep kinderen tot 12 jaar in de Stjelp
om zelf een vlieger te maken voor de
vliegerwedstrijd, die dinsdag op het pro
gramma stond. Niet iedereen was even
handig, maar er was een grote groep vrijwil
ligers, die dan wel even een handje hielpen.
Die vrijwilligers waren: Barry Gjaltema, Pe
ter Zuur, Alberta Snip, Trientje Pool, Trienke
v.d. Woude, Anita Henstra, Menno Lutter en
Jantje Tjoelker. Diezelfde vrijwilligers had
den al even gezongen voor de leidster, mej.
Greetje v.d. Heide, vanwege haar verjaar
dag. Dinsdag was de traditionele "Trimunt
dag". De kinderen met vrijwilligers en leid
ster vertrokken om ± 10 uur vanuit de
Stjelp om de hele dag op Trimunt spelletjes
te doen. Ze hadden de zelfgemaakte
vliegers meegenomen. Er waren ook een
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paar kinderen, die door de vader of moeder
gebracht werden. 's Morgens werden er
spelletjes gedaan, o.a. het douanespel en
werd de omgeving verkend. Nadien werd
het eten, wat de kinderen meegenomen
hadden, genuttigd en werden ze op drin
ken getrakteerd.
's Middags was er de vliegerwedstrijd.
Maar omdat het weer niet mee zat en de
meeste vliegers nat waren, kwamen er
maar weinig de lucht in. Maar toch voldaan
werd om ± 4 uur de terugtocht aanvaard.
Woensdag stond er en busreisje naar Norg
op het programma. Om ± 9 uur vertrok de
bus van Wiebinga met ± 40 kinderen rich
ting Norg, alwaar de speeltuin werd be
zocht. En dat kinderen zich daarin kunnen
vermaken, bleek toen het tijd werd om terug
te gaan. Na telling bleken er 10 kinderen
nog niet aanwezig. ,,lk mis nog 10 van mijn
kinderen", zei leidster Greetje, waarop en
kele oudere mensen meewarig hun hoofd
schudden. Je zag ze denken, zo jong nog
en dan al 10 kinderen, waar moet dat heen.
Maar gelukkig kwamen die ook weer boven
9

Cafe Restaurant Snackbar

Sportzicht

vers en
overheerlijk

soft ice

·s_maandags
gesloten
beteefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954
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Stratenvolleybaltoernooi

loonbedrijf

.

: : tel. 05946- 594

.
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Provincialeweg 101
10

9865 AD Opende

Ook dit jaar werd traditioneel weer het jaar
lijkse volleybaltoernooi gehouden op de
laatste zaterdag van de bouwvakvakantie,
en wel op 20 augustus j.l. Dit jaar werd het
georganiseerd door plaatselijk belang en
volleybalvereniging "De Smash" Opende.
Het geheel stond onder leiding van Dinie
Wassenaar m.m.v. lneke v.d. Velde, Ina
Meier, Janco Hofstede, Sietse v.d. Wal,
Dries Scholte, Ale Bethlehem en de zusjes
Alie en Ykje Hoekstra, terwijl de standen bij
gehouden werden door dhr. Teun Eilander.
Voor het financieel slagen van het toernooi
traden de volgende bedrijven als sponsor
op: Plaatselijk Belang, cafe Sportzicht, Ra
bobank, Spaar- en Voorschotbank, fa. Yts
ma, bouwbedrijf Bekkema en bakker Yke
ma. Om even voor negenen heette Dinie
Wassenaar een ieder welkom, waarna het
toernooi kon beginnen. Niet iedereen was
een volleerd volleyballer, maar dat mocht
de pret niet hinderen, meedoen was be
langrijker dan winnen. Er deden dit jaar 35
seniorenteams en 7 jeugdteams aan mee.
Na soms spannende wedstrijden kwamen

bij de jeugd als finalisten uit de bus de Prov.
weg West en de Scheiding.
De finale werd gewonnen door de Schei
ding met 25-16.
Bij de senioren waren de finalisten de Oude
Dijk en de Scheiding. Maar de senioren van
de Scheiding deden het niet zo goed als de
jeugd, want ze verloren de finale met 22-17,
waarna de Oude Dijk winnaar van dit stra
tentoernooi werd. Dit jaar werd het toernooi
gespeeld op het veld bij de kantine, zodat
een ieder in de kantine een hapje of een
drankje kon nuttigen, waar dan ook dank
baar gebruik van werd gemaakt.
Voor de kleintjes onder de 1 2 jaar was er
weer het luchtkussen. Nadat een ieder een
lintje had gekregen en de prijzen uitgereikt
waren, was ook dit toernooi weer geslaagd
te noemen, mede dankzij de sponsors, de
vele vrijwillige medewerk(st)ers en het
spontaan aanmelden van scheidsrechters,
waarvoor dan ook hartelijk dank. Misschien
dat er volgend jaar nog enige sponsors bij
gevonden kunnen warden, om dan over 2
jaar het 1 0-jarig jubileum tot iets bijzonders
te maken.
Georg.
15

Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.
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Vaste-/ Seizoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

65AC Opende
Uw stacaravan wordt door ons
gratis gehaald (uit geheel Nederland)
en aangesloten op elektra, water en
riolering.
'
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PARK 'T STRANDHEEM - PARKWEG 2 • 9865 VP DPEHDE

4,25

1e week:

Kersenappeltaart

van 5,95 voor

2e week:

Tompoezen

van 4,00 voor

3e week:

Slagroomtaart

2, 98
van 4,95 voor 3, 9 5

4e week:

Rijstevlaai

van 7,50voor

5,95

Maak het weer eens gezellig in huis

water en met een voldaan gevoel en nog ro
de wangen van al de inspanningen werd de
terugtocht aanvaard.
Er werd ook nog een groepsfoto gemaakt,
die nabesteld kan worden bij de Stjelp, tel.
59137. Donderdagmiddag was er zeep
voetbal, waarop 22 kinderen waren afgeko
men. Er was een groot stuk plastiek ge
spannen, waarop 1O liter groene zeep werd
uitgegoten.
De kinderen werden naar leeftijd in groe
pen verdeeld en op blote voeten werd er
dan gevoetbald. Dat zoiets een zeepbad
werd, valt te begrijpen. De scheidsrechter
bij dit spetterend gebeuren was Ruurd
Frankes. Na afloop van de wedstrijden de
den de vrijwilligers nog skippybal over de

Ringrijden

In augustus van dit jaar wonnen Albert en
Richtsje Minkema uit Opende voor de tien
de achtereenvolgende keer de publiek
sprijs van de ringrijderij-wedstrijden in Bui
tenpost. De publieksprijs is een ere-prijs
die door het publiek wordt gegeven aan de
mooiste combinatie.

zeepvloer, tot grote hilariteit van de kinde
ren. Vrijdagmorgen was er film. Na afloop
werd er stokbrood gebakken. Hier was zo'n
belangstelling voor, dat er tweemaal deeg
bij bakker Ykema gehaald moest worden.
's Middags was er een ruilmiddag van o.a.
poppen, bierviltjes, posters, kinderboeken
e.d.
Al met al een drukke gezellige week, Bin
nenkort wordt in de Stjelp een bloemschik
cursus gehouden op donderdagmiddag
van 13.30-15.00 uur, oJv. mevr. J. Steens
ma, Valt nog te vermelden dat Anneke
Broersma bij de Stjelp aan het werk is als
stagiaire voor 4 dagen in de week. Tot zo
ver het Stjelp nieuws.
Het ringsteken is een sport waarin de Frie
se cultuur van vroeger, en het Friese paard
centraal staan. Het paard trekt een prachtig
versierde antieke, tweewielige sjees, waar
bij het de taak van de man is om de combi
natie van paard en sjees zo dicht mogelijk
langs de staanders met ringen te sturen,
zodat de naast de man zittende vrouw de
ringen kan steken. Dit alles geschiedt in de

(alle meubels zijn in donker eiken en in blank eiken)

Toogkasten in div. modellen en breedtes.
Salontafels ,in div. modellen.
Eetkamertafels op kolom - rond - achtkant - ovaal - 16-kant.
Eetkamerstoelen met stof - leer - lederlook - zadelzit.
2 + 3 zits met dralonstof div. modellen en kleuren.
Slaapkamers 1 pers. - 2 pers.
Wit - grijs met wit - blank eiken - danker eiken - of grenen.
Grote keuze in tapijt - overgordijnen - vitrage.

Neem eens een kijkje

Tot ziens

Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 - 59218
Vrijdags koopavond • Maandags gesloten
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traditionele Friese klederdracht, waarbij de
man, in dit geval Albert Minkema, gekleed
gaat in een kostuum uit ongeveer het jaar
1850. Het pak bestaat uit een zwarte knie
broek, een wit overhemd en een zwarte bef,
met daarover een hes zonder mouwen en
een slipjas. Het geheel wordt gecomple-

teerd met een hoge hoed. Pikant detail bij
deze klederdracht zijn de kousen die de
man draagt. Draagt de man blauwe kou
sen, dat is hij ,bezet', draagt hij witte kousen
dan is de man ,vrij'.
De vrouw draagt een schitterend mooie
jurk, waar maar liefst twaalf meter stof in is
verwerkt. Op het hoofd draagt zij een
prachtig mooi oorijzer van goud. Dit alles is
eigenlijk te mooi om in woorden uit te leg
gen, zodat u eens naar een ringsteekwed
strijd zou moeten gaan om te aanschou
wen hoe mooi de mensen gekleed zijn.
Van jongsaf aan heeft Albert Minkema met
paarden gewerkt. Hij is op de boerderij op
gegroeid. ,,Thuis hadden we altijd paarden
en je leerde er spelenderwijs mee omgaan.
Als mijn vader de paarden ging voeren, dan
was ik er bijna altijd bij", aidus Albert
Minkema.
Voor mijn vijfde verjaardag kreeg ik mijn
12

eerste pony, waar ik het rijden op heb ge
leerd. De pony is er inmiddels niet meer en
Albert rijdt nu met de nag jonge Friese
hengst Jonker. lk hou van Friese paarden
om hun sierlijkheid, hun lange manen, hun
prachtige bouw, kortom: ik geniet van hun
imponerende verschijning. Als ik Friese
paarden zie, dan lopen de rillingen over
mijn rug en krijg ik kippevel, zo mooi vind ik
deze dieren. En daar komt bij dat de Friese
folklore mij erg aanspreekt; vandaar dat ik
eigenlijk in deze hobby (het ringrijden) te
recht ben gekomen. Een hobby die zijn
vrouw Richtsje oak met hem deelt, alhoe
wel zij eerst toch wel behoorlijk bang was
voor paarden. Albert vertelt: ,,Het is bijna
onmogelijk om deze hobby te beoefenen
als je vrouw er niet achter staat. Toen wij
verkering kregen was Richtsje doodsbang
voor paarden, maar ik heb haar meteen bij
mijn hobby betrokken en haar zodoende
met de paarden vertrouwd gemaakt. Elke
zaterdag gaf ik haar paardrijles en gingen
we te rijden en zo is Richtsje er langzamer
hand helemaal ingegroeid.
Sinds vijf jaar beoefenen wij nu met z'n
tweeen onze grate hobby: het ringrijden.
Een hobby die overigens niet goedkoop is,
want de startgelden zijn bij lange na niet
kostendekkend. Het startgeld bedraagt per
combinatie vijf en zestig gulden. De eerste
prijs is oak ongeveer vijfenzestig gulden.
Oak zijn er nog wel andere prijzen te win
nen zoals bokalen, sieraden en de gouden
zweep, maar de meeste prijzen zijn wissel
prijzen, zodat je meermalen dezelfde prijs
moet winnen om hem te kunnen be
houden.
In de vijf jaar dat Albert en Richtsje geza
menlijk met deze sport bezig zijn, hebben
ze al heel wat prijzen gewonnen. Het pronk
stuk is de ,Gouden Zweep', die zij in Bois
ward hebben gewonnen. Maar oak het feit
dat ze al voor de tiende keer de publiek
sprijs in Buitenpost hebben gewonnen, is
een feit waar ze trots op mogen zijn.
Oak krijgen Albert en Richtsje regelmatig
uitnodigingen om in het buitenland hun
kunnen te tonen. Zo zijn ze onlangs in De
nemarken en Duitsland geweest. Oak ligt
er een uitnodiging om in Amerika een show
te geven, maar door omstandigheden heb
ben we nag niet besloten of we deze uitno
diging aan zullen nemen. Door een ongeval

hebben we dit jaar niet veel kunnen rijden.
Maar we hopen dat volgend jaar alles weer
goed is en dan weer vele wedstrijden en
shows kunnen rijden, aldus Albert Min
kema.
lk ben ervan overtuigd dat we nag veel zul
len horen en zien van Albert en Richtsje
Minkema.
Harry

ui't Be Haan·
gelilag_l.
In de raadsvergadering van 13 september
ging de raad akkoord met het voorstel ,,Be
stemmingsplan bedrijventerrein Opende".
Mevrouw Bosma-Top (CDA) deelde na
mens haar fraktie mee, dat nu op een wens
van de bevolking uit Opende is ingegaan.
Het was een van de knelpunten die de
dorpsvernieuwingscommissie had aange
geven.
De heer Wijma (WD) wilde van de voorzit
ter, de heer Verbree, weten of dit een haal
bare zaak was en wat de financiele kosten
hiervan zijn. Hij was van mening dat wie een
kleinschalig bedrijf wil beginnen, de kosten
zo laag mogelijk wil houden en daardoor
nooit voor dit bedrijventerrein zou kiezen.
Een groat bedrijf gaat niet naar Opende.
Als men toch geld zou moeten uitgeven
gaat men naar Grootegast of Surhuister
veen. De heer Verbree antwoordde, dat er
voorlopig nog geen geld uitgegeven wordt.
Dat zal afhangen van de belangstelling die
er voor het bedrijventerrein is, dan pas komt
er een voorstel naar de raad, wat de kosten
zullen zijn. De heer Wijma wilde weten of er
gegadigden zijn, en wie. Waarop de heer
Verbree antwoordde dat er wel degelijk ge
gadigden zijn.
De fraktieleden van de WD stemden dan
ook tegen dit voorstel.
De heer Westerhof, fraktievoorzitter van het
CDA, vraagt tijdens de rondvraag wat men
denkt te doen aan de verkeersonveilige si
tuatie op de Kaleweg. De bewoners heb
ben in een brief gevraagd maatregelen te
treffen. De heer Verbree antwoordde dat
door de snelheidsremmende maatregelen
op de Provincialeweg vele automobilisten

de Kaleweg gaan gebruiken. Dat door te
hoge snelheid op deze rechte weg gevaar
lijke situaties ontstaan. Er zal onderzocht
warden of er mogelijkheden zijn de ver
keersdrukte te verminderen; het heeft
onze aandacht.
In een commissievergadering van Openba
re Werken en Ruimtelijke Ordening werd
tijdens de rondvraag door de heer H. Bek
f
kema vanaf de publieke tribune ge' nfor
meerd naar de voortgang van het bestem
mingsplan ,,Westerkluft 2". Hii was van me
ning dat er nag maar enkele bouwgronden
in Opende beschikbaar zijn en hij vermoedt
dat de afronding van het plan wel eens een
langdurige kwestie zal warden en dat daar
door in het komend jaar geen woningen ge
bouwd kunnen warden. Hij vraagt aan de
voorzitter of de woningen die voor 1989
toegezegd zijn, in een later stadium nag ge
bouwd gaan worden. De voorzitter zegt dat
er geen problemen zijn met het bestem
mingsplan. Binnenkort zal het plan ter visie
warden gelegd en na de procedure kan be
gonnen warden met de bouw van wonin
gen. De heer Bekkema vindt dat de proce
dure uitermate traag verloopt. Het is inmid
dels een jaar geleden dat in de dorpsver
nieuwingscommissie Opende de te
keningen zijn behandeld. Verder is er nag
niets gerealiseerd. Hij wijst erop dat derge
lijke traagheden nadelige gevolgen voor
Opende kunnen hebben.
W.v.B.

Agenda
Agenda Werkgroep Politieke Scholing
gemeente Grootegast
24 oktober:
Spreker: dhr. Van Bochele
Onderwerp: Wet ontwikkelingen, visie en
stellingen
2 november:
koffie-ochtend in de Openbare Bibliotheek
Wordt verzorgd door mevr. A. Smits
21 november:
Mr. E. Jansen
Voorlichter Europees Parlement
(zie onze advertentie in het Westerkwartier)
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traditionele Friese klederdracht, waarbij de
man, in dit geval Albert Minkema, gekleed
gaat in een kostuum uit ongeveer het jaar
1850. Het pak bestaat uit een zwarte knie
broek, een wit overhemd en een zwarte bef,
met daarover een hes zonder mouwen en
een slipjas. Het geheel wordt gecomple-

teerd met een hoge hoed. Pikant detail bij
deze klederdracht zijn de kousen die de
man draagt. Draagt de man blauwe kou
sen, dat is hij ,bezet', draagt hij witte kousen
dan is de man ,vrij'.
De vrouw draagt een schitterend mooie
jurk, waar maar liefst twaalf meter stof in is
verwerkt. Op het hoofd draagt zij een
prachtig mooi oorijzer van goud. Dit alles is
eigenlijk te mooi om in woorden uit te leg
gen, zodat u eens naar een ringsteekwed
strijd zou moeten gaan om te aanschou
wen hoe mooi de mensen gekleed zijn.
Van jongsaf aan heeft Albert Minkema met
paarden gewerkt. Hij is op de boerderij op
gegroeid. ,,Thuis hadden we altijd paarden
en je leerde er spelenderwijs mee omgaan.
Als mijn vader de paarden ging voeren, dan
was ik er bijna altijd bij", aidus Albert
Minkema.
Voor mijn vijfde verjaardag kreeg ik mijn
12
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.
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Vaste-/ Seizoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

65AC Opende
Uw stacaravan wordt door ons
gratis gehaald (uit geheel Nederland)
en aangesloten op elektra, water en
riolering.
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4,25

1e week:

Kersenappeltaart

van 5,95 voor

2e week:

Tompoezen

van 4,00 voor

3e week:

Slagroomtaart

2, 98
van 4,95 voor 3, 9 5

4e week:

Rijstevlaai

van 7,50voor

5,95

Maak het weer eens gezellig in huis

water en met een voldaan gevoel en nog ro
de wangen van al de inspanningen werd de
terugtocht aanvaard.
Er werd ook nog een groepsfoto gemaakt,
die nabesteld kan worden bij de Stjelp, tel.
59137. Donderdagmiddag was er zeep
voetbal, waarop 22 kinderen waren afgeko
men. Er was een groot stuk plastiek ge
spannen, waarop 1O liter groene zeep werd
uitgegoten.
De kinderen werden naar leeftijd in groe
pen verdeeld en op blote voeten werd er
dan gevoetbald. Dat zoiets een zeepbad
werd, valt te begrijpen. De scheidsrechter
bij dit spetterend gebeuren was Ruurd
Frankes. Na afloop van de wedstrijden de
den de vrijwilligers nog skippybal over de

Ringrijden

In augustus van dit jaar wonnen Albert en
Richtsje Minkema uit Opende voor de tien
de achtereenvolgende keer de publiek
sprijs van de ringrijderij-wedstrijden in Bui
tenpost. De publieksprijs is een ere-prijs
die door het publiek wordt gegeven aan de
mooiste combinatie.

zeepvloer, tot grote hilariteit van de kinde
ren. Vrijdagmorgen was er film. Na afloop
werd er stokbrood gebakken. Hier was zo'n
belangstelling voor, dat er tweemaal deeg
bij bakker Ykema gehaald moest worden.
's Middags was er een ruilmiddag van o.a.
poppen, bierviltjes, posters, kinderboeken
e.d.
Al met al een drukke gezellige week, Bin
nenkort wordt in de Stjelp een bloemschik
cursus gehouden op donderdagmiddag
van 13.30-15.00 uur, oJv. mevr. J. Steens
ma, Valt nog te vermelden dat Anneke
Broersma bij de Stjelp aan het werk is als
stagiaire voor 4 dagen in de week. Tot zo
ver het Stjelp nieuws.
Het ringsteken is een sport waarin de Frie
se cultuur van vroeger, en het Friese paard
centraal staan. Het paard trekt een prachtig
versierde antieke, tweewielige sjees, waar
bij het de taak van de man is om de combi
natie van paard en sjees zo dicht mogelijk
langs de staanders met ringen te sturen,
zodat de naast de man zittende vrouw de
ringen kan steken. Dit alles geschiedt in de

(alle meubels zijn in donker eiken en in blank eiken)

Toogkasten in div. modellen en breedtes.
Salontafels ,in div. modellen.
Eetkamertafels op kolom - rond - achtkant - ovaal - 16-kant.
Eetkamerstoelen met stof - leer - lederlook - zadelzit.
2 + 3 zits met dralonstof div. modellen en kleuren.
Slaapkamers 1 pers. - 2 pers.
Wit - grijs met wit - blank eiken - danker eiken - of grenen.
Grote keuze in tapijt - overgordijnen - vitrage.

Neem eens een kijkje

Tot ziens

Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 - 59218
Vrijdags koopavond • Maandags gesloten
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Cafe Restaurant Snackbar

Sportzicht

vers en
overheerlijk

soft ice

·s_maandags
gesloten
beteefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954
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Stratenvolleybaltoernooi

loonbedrijf

.

: : tel. 05946- 594

.
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Provincialeweg 101
10

9865 AD Opende

Ook dit jaar werd traditioneel weer het jaar
lijkse volleybaltoernooi gehouden op de
laatste zaterdag van de bouwvakvakantie,
en wel op 20 augustus j.l. Dit jaar werd het
georganiseerd door plaatselijk belang en
volleybalvereniging "De Smash" Opende.
Het geheel stond onder leiding van Dinie
Wassenaar m.m.v. lneke v.d. Velde, Ina
Meier, Janco Hofstede, Sietse v.d. Wal,
Dries Scholte, Ale Bethlehem en de zusjes
Alie en Ykje Hoekstra, terwijl de standen bij
gehouden werden door dhr. Teun Eilander.
Voor het financieel slagen van het toernooi
traden de volgende bedrijven als sponsor
op: Plaatselijk Belang, cafe Sportzicht, Ra
bobank, Spaar- en Voorschotbank, fa. Yts
ma, bouwbedrijf Bekkema en bakker Yke
ma. Om even voor negenen heette Dinie
Wassenaar een ieder welkom, waarna het
toernooi kon beginnen. Niet iedereen was
een volleerd volleyballer, maar dat mocht
de pret niet hinderen, meedoen was be
langrijker dan winnen. Er deden dit jaar 35
seniorenteams en 7 jeugdteams aan mee.
Na soms spannende wedstrijden kwamen

bij de jeugd als finalisten uit de bus de Prov.
weg West en de Scheiding.
De finale werd gewonnen door de Schei
ding met 25-16.
Bij de senioren waren de finalisten de Oude
Dijk en de Scheiding. Maar de senioren van
de Scheiding deden het niet zo goed als de
jeugd, want ze verloren de finale met 22-17,
waarna de Oude Dijk winnaar van dit stra
tentoernooi werd. Dit jaar werd het toernooi
gespeeld op het veld bij de kantine, zodat
een ieder in de kantine een hapje of een
drankje kon nuttigen, waar dan ook dank
baar gebruik van werd gemaakt.
Voor de kleintjes onder de 1 2 jaar was er
weer het luchtkussen. Nadat een ieder een
lintje had gekregen en de prijzen uitgereikt
waren, was ook dit toernooi weer geslaagd
te noemen, mede dankzij de sponsors, de
vele vrijwillige medewerk(st)ers en het
spontaan aanmelden van scheidsrechters,
waarvoor dan ook hartelijk dank. Misschien
dat er volgend jaar nog enige sponsors bij
gevonden kunnen warden, om dan over 2
jaar het 1 0-jarig jubileum tot iets bijzonders
te maken.
Georg.
15

Nieuws
Hier is even wat nieuws van de volleybal
vereniging. De trainingen zijn weer begon
nen en a.s. donderdag warden de 1e wed
strijden gespeeld. V.V. D.S.O. gaar er weer
tegenaan. Dit jaar hebben we er een paar
nieuwe leden bij gekregen, maar er kunnen
er nog meer bij. Dus zou ik zeggen kom
eens langs. De meisjes trainen op maan
dag van 19.00 t/m 20.00 uur. Dames 2 trai
nen op maandag van 20.00 t/m 21.00 uur.
Dames 1 trainen op maandag van 21.00 t/

Afscheidswedstrijd
Anne Frank.es
Uiteindelijk is het er loch van gekomen. An-

m 22.30 uur. Deze teams worden weer ge
traind door lmco Smit. De heren trainen op
dinsdag. Onze meiden spelen ook dit jaar
in de 2e klas. Dames 1 moesten jammerge
noeg van de 2e naar de 3e klas. Dames 2,
bleven in de 4e klas, waar ze in het seizoen
'87-'88 bij de 1 e 4 eindigden.
De heren spelen dit seizoen in de 2e klas.
Wij hopen dat ze in deze hogere klasse
goed voor de dag komen. En dan nog een
berichtje voor de recreanten. Zeg, waar zijn
jullie gebleven? Het bestuur hoopt dat er
een paar recreanten bijkomen om samen
met de anderen opnieuw op dinsdagavond
te kunnen trainen.
Tot slot: Volleybal is my way of life, and
what's yours?
Het bestuur.

ne Frankes heeft zijn laatste officiele wed
strijd bij de v.v. Opende gespeeld. Op don
derdagavond 8 september j.l. speelde An
ne met het Se elftal zijn afscheidswedstrijd
tegen Houtigehage 3, welke gewonnen
werd met 6-0. Met o.a. een fraaie goal van
Anne zelf. V66r de wedstrijd kreeg Anne
een fraai herinneringsbord van de spelers
en zijn vrouw een mooi bosje bloemen, het-

Spelweek De Stjelp
Opende 1988 ...
De spelweek werd dit jaar gehouden van
maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 sep
tember. Op maandagmiddag kwam een
grote groep kinderen tot 12 jaar in de Stjelp
om zelf een vlieger te maken voor de
vliegerwedstrijd, die dinsdag op het pro
gramma stond. Niet iedereen was even
handig, maar er was een grote groep vrijwil
ligers, die dan wel even een handje hielpen.
Die vrijwilligers waren: Barry Gjaltema, Pe
ter Zuur, Alberta Snip, Trientje Pool, Trienke
v.d. Woude, Anita Henstra, Menno Lutter en
Jantje Tjoelker. Diezelfde vrijwilligers had
den al even gezongen voor de leidster, mej.
Greetje v.d. Heide, vanwege haar verjaar
dag. Dinsdag was de traditionele "Trimunt
dag". De kinderen met vrijwilligers en leid
ster vertrokken om ± 10 uur vanuit de
Stjelp om de hele dag op Trimunt spelletjes
te doen. Ze hadden de zelfgemaakte
vliegers meegenomen. Er waren ook een
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paar kinderen, die door de vader of moeder
gebracht werden. 's Morgens werden er
spelletjes gedaan, o.a. het douanespel en
werd de omgeving verkend. Nadien werd
het eten, wat de kinderen meegenomen
hadden, genuttigd en werden ze op drin
ken getrakteerd.
's Middags was er de vliegerwedstrijd.
Maar omdat het weer niet mee zat en de
meeste vliegers nat waren, kwamen er
maar weinig de lucht in. Maar toch voldaan
werd om ± 4 uur de terugtocht aanvaard.
Woensdag stond er en busreisje naar Norg
op het programma. Om ± 9 uur vertrok de
bus van Wiebinga met ± 40 kinderen rich
ting Norg, alwaar de speeltuin werd be
zocht. En dat kinderen zich daarin kunnen
vermaken, bleek toen het tijd werd om terug
te gaan. Na telling bleken er 10 kinderen
nog niet aanwezig. ,,lk mis nog 10 van mijn
kinderen", zei leidster Greetje, waarop en
kele oudere mensen meewarig hun hoofd
schudden. Je zag ze denken, zo jong nog
en dan al 10 kinderen, waar moet dat heen.
Maar gelukkig kwamen die ook weer boven
9

Heidsma zag er oak veel ongewoner uit
dan "normale" muziekblad van de anderen.
Af en toe heb ik zelfs wel eens gedacht dat
Jan maar wat op het gevoel zo nu en dan de
boel even wakker liet schrikken; wat voor
idee had ik van de belangrijkheid van bege
leidende stemmen in zo'n muziekkorps.
Jullie begrijpen intussen wel, dat ik aan Uit
Vriendschap de plezierigste herinneringen
heb overgehouden. Eens heb ik bij Riekus
Poppinga zelfs de statuten en het huishou
delijk reglement doorgelezen.
Veel daaruit ben ik vergeten, behalve een
zin. Oat was namelijk het doel van de ver
eniging. Het doel werd omschreven als:
"Het uitoefenen van de instrumentele mu
ziek". Oat vond ik prachtig; of niet dan? Op
zekere keer was Evert van der Berg ziek en
hij kon niet op de repetitie verschijnen. Te
genwoordig bel je dan even af, maar toen
was de telefoon nag niet zo bij de hand. Jo
chem, de zoon van Evert van der Berg
kwam de boodschap brengen en hij zou de

repetitie die avond dan oak wel dirigeren.
Hij speelde oak wel eens mee in het korps
en men kende hem dus wel. Hij was toen
dunkt me een jongen van een jaar of zeven
tien. Was het een wonder dat ik daar die
avond bij wilde blijven? Achteraf is me altijd
een grate mate van bewondering bijgeble
ven voor Jochem, want voor mijn gevoel
ging het op die avond niet slechter dan op
andere avonden.
Is Jochem misschien in de muziek d66rge
gaan? Het zou kunnen maar het is me niet
bekend. Sams kan me nag wel eens het
verlangen bekruipen zo'n repetitieavond of
een uitvoering van Uit Vriendschap mee te
maken. De oude bekende gezichten zijn ui
teraard vervangen door jongere, maar ik
wens het korps toe dat de sfeer van toen
niet veranderd is en dat die sfeer van
vriendschap nag lang op melodieuze wijze
tot uiting mag warden gebracht.
Hannes.

Spaar- en Voorschot bank verdwijnt

Per 1 oktober zal er nag maar een bank in
Opende zijn vertegenwoordigd de Rabo
bank. Het bijkantoor van de Spaar- en Voor
schotbank zal gesloten warden in Opende,
dit omdat de klandizie van de bank steeds
meer naar de hoofdvestiging van de bank
in Surhuisterveen gaat en zodoende de
vestiging in Opende dwingt te sluiten. Het
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is erg jammer dat alweer een bedrijf Open
de moet verlaten. Langzamerhand wordt
het random de middenstand steeds stiller
en hoe lang zal het nag duren voor de
Opendenaren voor hun zakelijke en con
sumptieve boodschappen geheel op de
buitendorpen zullen zijn aangewezen.

Surhuisterveen meegedaan en met goed
gevolg volbracht, evenals zijn vrouw trou
wens. Het is dan oak een gemis om zo'n
voetballer te moeten missen, maar mis
schien dat hij nag eens op zijn besluit te
rugkomt. We wensen Anne Frankes nag
veel voorspoed in zijn sportcarriere toe.
Georg.

Als vrouwen samen
leren is het leuk ...
Op diverse plaatsen in het Westerkwartier
warden kursussen georganiseerd door Ka
der, een instelling voor basisedukatie. Dus
oak bij u in de buurt!
welk uitgereikt werd door de secretaris van
de v.v. Opende, dhr. H. Kraayinga. Eerder
had Anne al een herinnering van het be
stuur gekregen. Anne Frankes werd op 812-1939 geboren als zoon van Ruurd en
Wilmke. De sport zat er bij Anne al vroeg in
en hij popelde dan oak van ongeduld om
zich aan te melden als lid van de v.v. Open
de. Maar in die tijd moest je 12 jaar zijn voor
je lid kon warden. Toen Anne dan oak op 812-1951 12 jaar werd, ging hij gelijk tussen
de middag naar Hendrik Cuperus, die toen
secretaris was, om zich aan te melden.
Maar hij moest 's avonds maar terugko
men, want Hendrik was overdag niet thuis.
Zodoende is Anne meer dan 36 jaar lid van
de v.v. Opende gebleven, iets wat tot nu toe
een unicum is.
Anne kwam als 1 2-jarige in de A-as
piranten terecht, omdat er toen verder geen
junioren-teams waren. Hij was nou niet wat
je noemt een briljant voetballer, maar hij on
derscheidde zich wel in onverzettelijkheid
en wilskracht. Opgeven was er bij hem niet
eerder bij dan na het laatste fluitsignaal. Bo
vendien was Anne erg plichtsgetrouw. Hij
kon dan oak wel eens kwaad warden, als er
medespelers waren, die om een kleinigheid
het voetballen afzegden.
Anne heeft in de loop der jaren alle elftallen
van de v.v. doorlopen. Meestal speelde hij
dan in de achterhoede, a.a. back of laatste
man. Naast het voetballen doet Anne nag
aan schaatsen, wielrennen en trimmen, een
all-round sportman dus.
Onlangs heeft hij oak aan de triathlon van

Voor wie is basisedukatie bedoeld?
Basisedukatie is bedoeld voor volwasse
nen die weinig vervolgopleiding hebben
gehad of voor wie het lager onderwijs lan
ger geleden is, of bij wie de kennis en vaar
digheden zijn weggezakt.
Wat is basisedukatie?
Bij basisedukatie gaat het om vaardighe
den die ieder mens nodig heeft om zich te
kunnen redden in de samenleving. Basise
dukatie is als term nieuw maar het soort
werk bestond al; denk aan het open school
werk, de alfabetiseringscursussen, de kur
sussen voor anderstaligen, allerlei vor
mingskursussen a.a. van de vrouwenorga
nisaties. In de basisedukatie wordt gewerkt
aan taalvaardigheid, rekenvaardigheid en
sociale vaardigheid. Taal- en rekenvaardig
heid moet ruim warden opgevat, het gaat
niet alleen om de technische kennis.
Juist heel belangrijk is het toepassen, het
leren gebruiken van taal in allerlei situaties,
in vergaderingen je woordje kunnen doen,
aan loketten je niet te gauw laten afsche
pen, brieven kunnen schrijven, informatie
die je nodig hebt kunnen opzoeken. Onder
sociale vaardigheid val! oak het samen pra
ten en leren over uiteenlopende onderwer
pen (bijv. gezondheidszorg, huishoudfi
nancien). Enkele van de kursussen zijn
speciaal bedoeld voor vrouwen. Zo zal er in
de herfst een open-school-groep voor
vrouwen warden gestart in Grootegast en/
of Opende.
In de komende weken zult u hierover meer
17

GROENTEN & FRUIT
• SPECIAALZAAI( •
Voor een pracht assortiment GROENTEN en FRUIT, een mooie
kollektie panklare groenten, vele soorten rauwkost-salades,
soepgroenten, groot asortiment losse peulvruchten. Puikbeste
aardappelen.
ONZE SPECIALITEIT: Het opmaken van frnitsch,ilen en fruitmanden.

Diervriendelijk

Het natuurvlees is niet alleen
smrkelijker, maar de varkens
worden ook diervriendelijker ge
fokt. De beesten staan niet de he
le dag in het donker op roosters,
hun staarten worden niet gecou
peerd, ze hebben voldoende
ruimte en ze krijgen geen hor
monen of andere onnatuurlijke
middelen toegediend.

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917
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De boer die bij de organisatie is
aangesloten, moet de varkens in
een ruimte met gesloten vloeren
plaatsen, waar voldoende stro op
de grand ligt en waar de dieren
genoeg ruimte hebben om te
!open en te 'scharrelen'. Ook stelt
het ICM speciale eisen aan de
dagelij kse voeding van de
natuurvarkens.

i;.rrinn.rring.rn uan
i;ann.r!i uan h.r §mih

=(28)============================

Opende-Oost had in de late dertiger jaren
twee muziekkorpsen. Als kind vond ik dat
nogal wat en ik waagde het zelfs om daar
over op te scheppen wanneer eens werd
beweerd: "Och jong, de Penne dat is ja
niks". Maar zeg nu zelf, dat was toch oak
een bewering die nergens op sloeg.
In mijn ogen was de aanwezigheid van
twee muziekkorpsen niet niks, "sieder". La
ter heb ik wel begrepen, dat het ontstaan
van twee korpsen uit een helemaal niet zo
verheffend is geweest. Muzikaal gezegd
hadden er een paar dissonanten geklon
ken. Uit en naast het oorspronkelijke "Or
pheus" ontstond een ander korps: "Uit
Vriendschap". Orpheus repeteerde in de
openbare school en Uit Vriendschap in het
Vrijzinnig Gebouw aan de Bossingel.
Die kwestie die toen speelde is langs mij
heengegaan, maar in de buurt waren we als
jongens eigenlijk een beetje voor Uit Vriend
schap. Maar laat ik die zaak maar rusten.
Op de repetitieavonden van Uit Vriend
schap waren we altijd wel met een aantal
jongens uit de buurt in de omgeving van het
Vrijzinnig Gebouw. V66r de aanvang moes
ten de klapstoeltjes en de muziekstanders
uit het hok naast de hal in het lokaal warden
gebracht. Daarbij mochten we altijd helpen,
oak voor het onderstel van de grate trom.
Dirigent ("Directeur" zeiden we altijd) was
Evert van der Berg uit Drachten. Als ik me
goed herinner, was het een zwager van sla
ger Sjoerd van der Heide. Hij kwam altijd
heel bedaard aanfietsen helemaal uit Drach
ten. Het was een hele aardige man. Omdat
we vaak hielpen en later dan vaak voor de
ramen stonden te kijken en te luisteren,
mochten we van hem ook wel binnen zitten.
Dat vonden we geweldig moet ik zeggen,
meestal werd je als groepje jongens (oak
wel eens terecht!) weggestuurd.

De meeste muzikanten zaten onder het
spelen altijd een beetje met Mn voet op en
neer te wippen. Dat was voor de "maat" ui
teraard. Wanneer je alleen met de mond of
de vingers muziek maakt dan kan dat na
tuurlijk heel best.
Je moet er evenwel niet aan denken dat een
organist zoiets zou proberen. Van heel wat
korpsleden kan ik me nog goed voor de
geest halen waar ze zaten en welk instru
ment ze bespeelden; van enkele anderen
niet meer precies. Johannes van Kammen
en Jan Postmus zaten nogal vooraan en ze
speelden op een piston (klemtoon op de
tweede lettergreep, hoewel we daar in die
tijd vaak van afweken). Sietze van der Hei
de had zo'n krom geval waarvan de hoorn
kelk onder de arm gehouden werd.
Dat instrument werd algemeen "Kor" ge
noemd; de juiste naam weet ik niet. Vanwe
ge de eigenaardige vorm van de hoorn zei
den we wel eens tegen Sietze: "Doe dust ja
aans niks as achteruut bloazn". Dat vond
hij helemaal niet leuk. Pieter (Heineszoon)
Buma bespeelde dunkt me een bugel. Oat
instrument was een beetje groter dan een
piston. Willem Wouda, broer van Bindert,
had een instrument dat volgens mij precies
bij hem paste. Willem was een lange vent
en hij bewerkte de trombone in het korps.
Later was dat dunkt me zelfs een schuif
trombone, maar dat weet ik niet zeker.
Achterin zaten de zwaardere stemmen,
Riekus Poppinga, Bindert Wouda en Sjoerd
van der Heide. Daarvan weet ik niet precies
wat ze bespeelden, bas, tuba of bariton. Zo
goed kon ik de verschillende instrumenten
niet uit elkaar. Vol bewondering keek ik al
tijd naar Jan Heidsma die de grate tram en
de bekkens bediende. Je wist maar nooit
wanneer zo'n slag kwam, het kon elk ogen
blik gebeuren. Het blad muziek van Jan
7

Voor al uw:

naar:
Bemiddeling bij:

Aan- en verkoop onroerend goed
Persoonlijke leningen
Hypotheken met zeer gunstige voorwaarden
Bankzaken met eventueel service aan huis
Alie verzekeringen

W. v.d. Meulen
Drachtsterweg 43 • 9865 VG Opende
Telefoon 05946 • 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

Tevens ruime keuze in
WAND- en VLOERTEGELS en
SIERPLEISTERS.
Scheiding 5, tel. 59849

(Ook een middenstander uit eigen dorp!)

Thermopane

verschillende maten

TE
KOOP

Garages en schuurtjes
Asbest-, plastiek- en
onduline-golfplaten
Hechthout- en
boardplaten
Rabat- en
puntgroefschroten
Kozijnen op maat
gemaakt

D. van Duinen
Drachtsterweg 13
OPENDE
T e l. 59496
6

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

kunnen lezen in deze krant. Let vooral ook
op de affiches die in de dorpen komen te
hangen. Wilt u nadere informatie, dan kunt
u kontakt opnemen met Manny Engberts,
tel. 05947-12788 en Betsy Dieleman, tel.
05947-12536, die beiden de vrouwenor
ganisaties vertegenwoordigen.

De muziekvereniging ,,Uit Vriendschap"
speelde enkele nummers en daarna werd
het officiele gedeelte afgesloten.
De avond werd voortgezet in het Vrijzinnig
Gebouw aan de Bossingel, onder het genot

Cursussen

Op maandag 3 oktober wordt er door ,Ka
der' i.s.m. Vrouwenorganisaties een voor
lichtingsavond gehouden in gebouw ,,Pro
Deo", Provincialeweg 80 te Opende. Aan
vang 20.00 uur.
Aan de hand van een videopresentatie en
onder het genot van een kopje koffie kunt u
zich vrijblijvend laten informeren over: De
Open School Kursussen, lees en schrijf
groepen en allerlei kortlopende kursus
sen.

Buur't
-vereniging
FEESTELIJKE OPENING
GERECONSTRUEERDE
PROVINCIALE WEG OPENDE-OOST
Op vrijdag 16 september j.l. is de Provincia
leweg in Opende·Oost feestelijk geopend.
De buurtvereniging vond de reconstructie
een grote verandering en wilde dit feit niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Hiertoe
had zij voor de leden van de buurtvereni
ging een feestelijke avond georganiseerd.
De voorzitster, mevrouw Mieneke Bijlsma,
hield een toespraak en hierna kreeg de
heer Douwe Top de gelegenheid om de
weg te openen. Na de officiele handeling,
het doorknippen van het lint, werd de heer
Top door het bestuur het kussentje met
schaar, aangeboden alsmede een gedeelte
van het lint met tekst.

van een hapje en een drankje, begeleid
door de muzikale klanken van de mu
ziekvereniging.
Al met al een zeer geslaagde avond.
Buurtver. Opende-Oost

l

.

..

Mrouwen.-vereniging.

VROUWENVERENIGING
,HET HEIDEBLOEMPJE"
Op maandag 26 september zijn we voor de
eerste maal weer bij elkaar geweest. We
vergaderen op maandagavond, om de
veertien dagen, in ,De Stjelp'.
Nieuwe !eden zijn van harte welkom.
Het bestuur
19

PLANTEN OP WEG
NAAR KLANTEN
VASTE
PLANTEN
KWEKERIJ

I

zaterdags
thuisverkoop

I

BROERSMA'S REED 6 - OPENDE

Telefoon 05946 - 5 9789

*************************************

''

Strandpaviljoen

e Taveerne''
Opende

* dagrecreatie
* bruiloften en partijen

* verenigingen

Eventueel live muziek

(tot 150 personen)

droppings
barbequen (binnen)

Jan E3os

****************************�
*********
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info: 05946 • 59236

Huis aan de Kaleweg ...
De heer en mevrouw Van Dellen, Alkemastraat, hebben deze foto ter beschikking gesteld.
De foto is gemaakt op de trouwdag van hun dochter Hinke op 3 april 1958.
Tot juli 1987 heeft het echtpaar Van Dellen gewoond in het geboortehuis van de man en va
der. De onderwijzer van 1828 van Opende vertelde in zijn antwoord op de vraag naar de
buurten of gehuchten onder zijn dorp dat een van de buurten was de Oude Wierden. In de
platte taal (de volkstaal dus) zei hij, was de naam Olde Wierden.
De buurt lag op een zandige hoogte bij het lage hooi- en weideland. Dit is het land ten noor
den van de Kaleweg. De Kalewegster Vaart was er toen nog niet. De huizen van de Olde
Wierden zijn in de laatste dertig jaar gebouwd, vertelde meester. Het bouwen was dus kort
voor het jaar 1800 begonnen.
In het Aardrijkskundige Woordenboek der Nederlanden, van A. J. van der Aa, 8ste deel,
1846, staat onder ,Wierden, (Oude), dat het 1O minuten noordwest van Opende ligt, aan
weerszijden van de Kaleweg. Er staan zeven geringe woningen van dagloners, waaronder
een tapperij en een linnenweverij. Er zijn ongeveer 40 inwoners.
De heer A. van Dellen heeft mij verteld dat het huis, nu Kaleweg 17, in 1896 gekocht is door
Marten Kloosterman. In de koopakte staat dat er een tap in het huis is. In 1899 kochten de
heer Jan van Dellen en zijn vrouw Hinke Dam het huis. Toen stand de tapkast er nog in. In
1899 is het huis verbouwd. Bij die verbouwing is de tapkast verwijderd. In november 1958 is
dit huis afgebroken en is er het nu nog eenwezige huis gebouwd. V66r 1 januari 1952 was
het huisnummer D 480. Waarschijnlijk is dit de tapperij, die in het Woordenboek van Van der
Aa genoemd wordt. Wie vindt de weverij?
J. M. van der Harst
5
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T IMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Voor nieuw- en verbouw
Nieuwe kozijnen
K lusjes e.d.
Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
I nbraakpreventie

Voor de grate
of de kleine k/us
Bekkema dus

EB

BEKKEMA

Provincialeweg 15
9865 AA Opende
Tel. 05946 - 59293

H.KDDP:
uw thuiswinkel
voor
*

**
*

melk en melkprodukten
dagelijkse levensmiddelen
verse groenten en fruit
vers brood en banket

service van deur tot deur

4
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PLATTELANDSVROUWEN
Nu de vakantie weer voorbij is worden de
verenigingen ook weer aktief, zo ook de
plattelandsvrouwen.
Hieronder volgt het programma, dat we
voor u hopen te brengen in dit nieuwe
seizoen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom en mo
gen twee keer komen zonder dat ze lid hoe
ven te worden. Zo kunnen ze een beetje van
de sfeer proeven en of ze zich thuis voelen
in onze club, zonder verplichtingen.
Het programma:
12 oktober: de heer Pakes vertelt over zijn
reis om de Noordkaap.
9 november: Het Colorinstituut.
21 december: Kerst; broodmaaltijd.
18 januari: Jaarvergadering.
22 februari: Boekbespreking door A. de
Vries. ,,Er is veel veranderd in 100 jaar".
22 maart: Voorlichting over ziektes als
M.S., aids, dementie en psoriasis.
19 april: Eendagsbestuur.
Juni: Jaarlijkse reis.
A. Dijk-Turksma,
tel. 59652
ZOMERREIS 9 JUNI 1988
Kwart voor acht zijn 49 dames met de bus
vertrokken vanuit Opende naar Wezep,
waar koffie werd geschonken. Vandaar zijn
we via de Zuiderzeeweg naar Baarn ge
gaan, naar het Oranjemuseum, waar een
grote kollektie oranje-herinneringen van de
jaren 1 538-1980 is te zien. Daarna zijn we
de route gevolgd langs paleis Soestdijk en
Drakenstein naar Hilversum. Daar kregen
we een uur de tijd om te winkelen in een
overdekt winkelcentrum. Vandaar zijn we
naar het vestingstadje Naarden gegaan.
Een unieke stad, waar een wandeling werd
gemaakt door de vesting die in de vorm van
een ster ligt ingesloten. We kregen een
rondleiding in het vestingmuseum, dat is
gevestigd in de ondergrondse bastion Turf
poort, waar via diorama's, voorwerpen,
schilderijen, inrichting van mortierkamers
en een kruitkamer de rijke geschiedenis
van Naarden is uitgebeeld, dat dateert uit
de jaren 1750-1843.
Om kwart voor vijf zijn we via een mooie
omgeving naar Emmeloord gegaan voor
een diner.

Met redelijk weer, maar niet geheel zonder
regen, zijn we om ± 21.00 uur weer in
Opende gearriveerd.

Motorclub Opende e.o.
in haar opzet geslaagd

Op zaterdag 1 oktober a.s. organiseert
M.C.O.O., evenals voorgaande jaren, de
laatste wedstrijd van het seizoen 1988 op
de bekende grasbaan aan de Parkster
dwarsweg bij de zandafgraving van de fa.
Poelman le Opende. In alle klassen zullen
hier de Nederlandse kampioenen van de
M.O.N. (afdeling grasbaan) bekend wor
den.
M.C.O.O. staat bekend als een vereniging
die zoveel mogelijk wil doen voor de jeugdi
ge coureurs in onze regio. Dat zij in samen
werking met de desbetreffende begelei
ders van de jonge coureurs in haar opzet is
geslaagd blijkt uit de behaalde resultaten
van onze rijdende leden.
In de klasse 50 cc automaten kan de pas 6jarige Fokke van der Veen de titel bijna nietmeer ontgaan. Oeds Stienstra uit Opende
heeft via 12 overwinningen en 2 tweede
plaatsen de nationale titel in de klasse 80
cc voor 10- en 11-jarigen reeds vroegtijdig
vastgesteld, zodat hij in Opende zonder
druk op de schouders zijn wedstrijd kan rij
den. In deze klasse zal de met dispensatie
rijdende pas 9-jarige Raymond Roffe! uit
Surhuisterveen al zijn talent in de strijd
brengen om zijn tweede plaats voor het
kampioenschap in deze klasse le bewerk
stelligen. Dal de jeugdige Raymond talent
heeft is tijdens dit seizoen meerdere malen
door de kleine vechtjas bewezen.
In de oudere groep der 80 cc rijders komt
Johnnie van der Heide uit Opende sterk
naar voren. Johnnie heeft in het voorsei
zoen wat tegenslag gehad, waardoor hij
niet alle wedstrijden heeft kunnen rijden.
Naar aanleiding van de uitslagen in de wed
strijden die achter ons liggen leg! Johnnie
beslag op de derde plaats, maar heeft te
kennen gegeven de stijgende lijn door te
willen zetten om alsnog op de tweede
plaats in het kampioenschap voor de 80 cc
voor 12 jaar en ouder te eindigen.
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ..

Kapsalon

''ADRY''
Provincialeweg 64, Opende,
telefoon 05946 - 58222

Bekkema
Rijwielverhuur
( bij Strandheem )

verkoop
gebruikte

autosloperij

job.v.cl.heicle

Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724
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Maand AUGUSTUS 1988:
Geboren:
Jorrit Wietze, z.v. S. R. Hegge en F. Post
mus, Opende, 15 augustus; Erik Kai, z.v. G.
van der Velde en A van der Vlugt, Opende,
18 augustus; Douwina Jeltje, d.v. H. Pama
en K. de Haan, Opende, 29 augustus.
Overleden:
Dieuwke Nobach (90), gehuwd geweest
met Eppe Hamstra, Opende, overleden 7
augustus.
Gehuwd:
Teunis van Beelen (26), wonende te Open
de en Jantje Kampen (22), wonende te
Opende.

Dorpsagenda
26 oktober:
Bejaardensoos
Bolhuis uit Boerakker, dia's

inkoop en verkoop
schade-auto•s

auto-onderdelen

Kooistra, Opende, 11 juli; Dirk, z.v. J. Zuur
en A B. van der Woude, Opende, 17 juli;
Hendrik Piel, z.v. J. Zuur en A B. van der
Woude, Opende, 17 juli; Bertus, z.v. F. No
bach en G. de Jong, Opende, 18 juli; Klaas
Willem Daniel, z.v. T. T. Nieuwland en C. J.
C. Poortvliet, Opende, 18 juli; Lisette, d.v. A
Reitsma en H. L. van der Scheer, Opende,
28 juli.
Overleden:
Andrieske Veenstra (59), gehuwd met Pop
ke van der Velde, Opende, overleden op
15 juli.

Te koop:

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

9 november:
Bejaardensoos
Spelmiddag
23 november:
Bejaardensoos
Mevr. Westerhuis uit
Beetsterzwaag
sketches
14 december:
Bejaardensoos
Mevr. Kloosterman, Bergum
Oude klederdrachten

Kollekten

De kollekte voor de EPILEPSIEBESTRIJ
DING gehouden van 27 juni tot 3 juli, heett
in Opende een bedrag opgebracht van
f 490,60.
Alie gevers en medewerkers worden harte
lijk bedankt voor hun bijdrage.
De kollekte t.b.v. de KANKERBESTRIJ
DING heett het mooie bedrag van
f 2.031,30 opgebracht.
Alie kollektantes, gevers en geefsters har
telijk dank.

Vaarwel ...

Langs deze weg willen wij onze familie,
vrienden en bekenden hartelijk vaarwel
zeggen en tot wederziens.
Fam. De Vries
Aaltje Bloem
Bensmastraat 2a, Opende

Gasolie in water
Strandheem gelekt

Enkele duizenden liters gasolie zijn don
derdag 25 augustus in de recreatieplas
,Strandheem' gestroomd. De dieselolie
was afkomstig uit een olietank, die door een
zandinstorting in het water gleed en begon
te lekken. Samen met nog een olietank gle
den ook nog een op het droge getrokken
zandzuiger en een 45-tons kraan in het wa
ter. De kraan kan als verloren worden
beschouwd.
Dankzij de snelle reaktie van de eigenaar
van de te water geraakte tanks, de heer
Poelman, kon vrijdagmorgen begonnen
worden met de reiniging van het vervuilde
water en de vervuilde grond. Strandheem is
nu weer olievrij.
Harry
3

Hypotheek met Mogelijkheden

■ Rente vast of variabel
■ Rentebetaling per kwartaal

■

In de klasse 250 cc junioren heeft Tjeerd
Bron uit Opende tijdens de laatste wedstrij
den dusdanige resultaten behaald dat de
mogelijkheid bestaat dat Tjeerd tijdens de
wedstrijden in Opende zijn debuut mag
maken in de klasse 250 cc senioren, wat op
zich een geweldige prestatie mag wor
den genoemd.
In de andere klassen, te weten 125, 250 en
500 cc zal ook de strijd hevig zijn om de fel-

begeerde kampioenskrans om de schou
ders te mogen hangen.
Zoals bovenstaand vermeld leveren de
coureurs uit de regio prestaties van formaat
en verwachten in de laatste wedstrijd ook
uw steun en aanmoedigingen langs de
baan. Dat het de moeite waard is om dit
spektakel te aanschouwen willen zij u op
zaterdag 1 oktober op de grasbaan te
Opende graag bewijzen.
Tot ziens.

achteraf

Extra aflossing tot 25% van de
hoofdsom

■ Afgeloste deel kan weer

opgenomen warden voor
onderhoud en verbouwing

■ Na aflossing van de helft van
de hoofdsom is verdere
aflossing niet verplicht

SRaar en Voorschotbank
Een degelijk, cooperatief bankiershuis, sinds 1909

Tel. 05946 - 59406 ('s morgens)
b.g.g. 05124-1925

Surhulsterveen
Torenplein 7
2

Opende
Harkema
Warmoltsstrjitte 1 Prov. weg 153

Grootegast
Hoofdstraat 96

Cafe Bakker afgebrand
Met vijf stralen moest de brandweer van
Grootegast in de nacht van 28 augustus
een felle uitslaande brand bestrijden, die
was uitgebroken in het voormalige cafe
Bakker aan de Provincialeweg. De Maru
mer brandweer die de gebouwen in de om-

geving bewaakte voor overslaand vuur, be
hoefde gelukkig niet in aktie te komen.
Het cafe kan als verloren worden be
schouwd. Op het moment dat de brand uit
brak was er niemand in het cafe aanwezig,
zodat zich geen persoonlijke ongelukken
voordeden.
Harry
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Rechten en plichten

,,Onze rechten" kennen we meestal goed
genoeg, maar als het over ,,onze plichten"
gaat, dan wordt het vaak moeilijker. Een
van onze plichten is bijvoorbeeld: ,,Onder
houd van onze familie-grafstenen". Als
men zo over de begraafplaats wandelt, ziet
men hier en daar monumenten, welke zeer
slecht of, nog erger, helemaal niet onder
houden worden.
Wij vragen u bij dezen, ga eens bij gelegen
heid met wat schoonmaakmateriaal naar
het kerkhof (waterkraan zit aan de zuidelij
ke kerkmuur) en u zult ontdekken dat het
een ,,aangename" plicht is, die voldoening
schenkt. lets van uw vrije tijd hieraan be
steed is goed besteed.
Verder nog een opmerking over ,,bloemen
bij graven". Gebruik een stenen vaas met

brede bodem, verzwaar deze door zand
vulling (b.v. voor de helft), verwijder ze na ±
1 week. Vaak ook worden er langstelige
bloemen in een weckfles op een graf ge
plaatst, die vaak na een uur al zijn omge
waaid, hetgeen voor de brenger(ster) en de
bloemen erg jammer is, de netheid niet ten
goede komt en zeer zeker niet beantwoordt
aan de goede bedoeling.
Tenslotte nog dit: het planten van kleine
boompjes, coniferen en heesters bij graven
is niet toegestaan! Het instandhouden van
een goed verzorgd kerkhof is onze geza
menlijke ,,plicht".
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw
medewerking.
Kerkvoogdij
Ned. Herv. kerk, Opende

: : , 7T- ,/
.:,.:_:_:,

: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :
: :::·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·,:,:
DOIIPSl!IIAlli -- 1:.,::.:_.::.:.:.:.:.:.·. ! :'. :

l._. __._lt'. . ••••••••

,;,;

• DE KEUVELAAR�i

Vrijdag 9 september stond bijne de gehele
bevolking van het centrum in Opende om
hoog te kijken. Wat was er aan de hand?
Een paar reusachtige heteluchtballonnen,
die in Surhuisterveen omhoog gestegen
waren, werden door de wind in de richting
van Opende gedreven en landden bijna in
de weilanden rond Opende. Vele mensen
stonden ook op ,,de fies" te wachten, maar
hoewel de fies wel was opgestegen, was
deze niet zichtbaar boven ons dorp.
Harry
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De redaktie van De Keuvelaar is met frisse
moed aan de dertiende jaargang be
gonnen.
Het aantal abonnees bedraagt op het ogen
blik 560. Voor zover we kunnen nagaan
een aantal wat nog niet eerder is bereikt.
Een teken dat De Keuvelaar ,,leeft", niet al
leen in Opende, maar ook in vele andere
plaatsen. We hebben zelfs verscheidene
abonnees in Amerika.
Mocht u het abonnementsgeld nog niet
hebben betaald, wilt u dan zo spoedig mo
gelijk het geld overmaken. Bij voorbaat
dank.

Ballonnen
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UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEU VELAAR

De redaktie vergadert weer op dinsdag 11
oktober bij Anneke Top.
Kopy kunt u voor deze datum inleveren bij
Anneke Top, Provincialeweg 154, tel.
05946-59763,

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde op 25 augustus j.l.
Volgende vergadering op 3 oktober a.s.
Dorpsvernieuwingscommissie
Deze vergaderde op 26 september j.1.
Fietstocht op 1 juli 1988
De afstand was 22 km. Doordat het weer
niet zo mooi was, bleef het aantal deelne
mers/-sters beperkt tot 54. De prijzen, die
aan deze tocht verbonden waren, werden
gewonnen door: S. Pama, Kolonieweg (1e
prijs), mevr. Kuipers, Prov.weg (troostprijs)
en bij de jeugd door Michiel Weening,
Drachtsterweg (1e prijs) en lemkje Wee
ning, Prov.weg (troostprijs).

d

Ondanks het weer was de tocht best beval
len bij de deelnemenden. Dus iets, dat in
het volgende jaar herhaald kan worden.
Stratenvolleybal
op 20 augustus j.l.
Zie het verslag elders in dit nummer.
Dorpsfilm 1963
Sinds 15 oktober 1984 zijn de beide ban
den (V2000 en VHS) 106 keer verhuurd.
Oat brae ht op f 560,- = 106x f 5,- + f 30, (van hen die een band langer dan Mn dag
huurden). De Vereniging heeft dus de kos
ten van de beide banden al terug.
Culturele Raad
Tentoonstelling Streektalen (oktober, bi
bliotheek, Grootegast; afsluiting vrijdag 28
oktober); mannenkoor Albatros uit Nieuwe
Pekela (zaterdag 29 oktober, Goede Her
derkerk, Grootegast); Luchtmachtkapel
(11 november).
Activiteiten me/den: Gemeentesecretarie,
afd. Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.

Maand JUNI 1988
Geboren:
Klazina, d.v. G. Frankes, Opende, 4 juni; El
se Marjol, d.v. A. Smelt en T . Heijda, Open
de, 14 juni.
Overladen:
Hinke Gall (79), gehuwd geweest met Al
bert Oeds Gjaltema, wonende te Opende,
overleden op 23 juni.
Gehuwd:
Goitzen Klaas Luimstra (49), wonende te
Opende en Geertje Wolfs (41), wonende
te Groningen.
Maand JULI 1988
Geboren:
Sietske Anke, d.v. H. A. Tolsma en C. B.
1

autobedrijf
tel. 05946- 59142
b.g.g. 58324

v.d. hoek en alting
openderweg 6-8, opende

Molenweg 2
NIEBERT
Tel. 05945 - 49104

Gaat u ll'el eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
Ook l'oor grorc grocpcn.
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Tcvcns ::.aalruimre \'oor bruilofren en
parr,jen ror 350 personen.
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J. v.d. Ve/de en Zonen

En daarom is er
altijd een Rabobank
in uw buurt...
Geld moet u bij de hand
hebben. Betalingen moet u
even kunnen regelen.
En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn. Yoor de
Rabobank
hoeft u niet
ver te gaan ...

De Rabobank Opende blijft voor U bereikbaar!

Verschijnt 1 O keer per jaar

13e jaargang
nr. 1
september 1988

Rabobank �
Altljd in de buurt.

Brandvenekering?
Vergelijk de premie die u nu
betaalt met die van ons!
Woonhuis 150.000,-.

lnboedel 50.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
82,50 verzekering
62,50
'1e klas flSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
•

•

p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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NOVOOO

Als Onde�inge aangesloten bij de Novo.

Met elkaar. Voor elkaar.

de
keuvelaar

