En daarom is er
altijd een Rabobank
in uw buurt...

De Rabobank Opende blijft voor U bereikbaar!

Verschijnt 10 keer per jaar

13e jaargang
nr 2
oktober 1988

Rabobank �
Altljd In de buurt.

Brandvenekering?
Vergelijkde premie die u nu
betaalt met die van ons!

ii

Woonhuis 150.000,-.
lnboedel 50.000,-.
Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
62,50
82,50 verzekering
• 1e klas rlSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.

.

p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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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
NI EBERT
Tel. 05945 - 49104

Gaal u we! eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
Ook
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grate groepc11.

Te1 1ens ::.aalruimte \'OOI' bruilo(ten en
partijen tot 350 personen.
�

Ned. Brandwonden
Stichting

NATIONALE KOLLEK TEWEEK 31 OK
TOBER - 6 NOVEMBER

1. Bevord eren van een optimale behand e
ling van patienten met ernstige ver
brandingen;
2. Preventie van brand wonden;
3. Het in stand houd en van een goed funk
tionerend e huid bank.

IJsbaanvereniging
" KAATSPOEL" Opende

Doel: De stichting heeft ten d oel:

Weet u ..
d at
de
meeste brand wond en thuis
ontstaan,
d at d it per jaar ca. 100.000 keer gebeurt,
d at kind eren van 0-4 jaar vaak slachtoffer
zijn van heet water verbrandingen (thee,
koffie, soep e.d .),
d at ca. 4000 mensen ten gevolge van
brand wonden in het ziekenhuis word en
opgenomen,
d at velen van hen d aarna nooit meer ,,d e
oud e" zijn,
d at bran d wonden te voorkomen zijn,
d at .. d at zelfs vrij eenvoud ig is,
d at d e NEDERLANDSE BRANDWON
DEN S TICHTING d aarbij helpt !
Als u d at allemaal weet, d an helpt u mee!
Voorkomen van brand wonden is beter
dan genezen". Verbrandingen behoren t?t
_
d e meest afschuwelijke verwon d ingen d ie
een mens kunnen overkomen".
Voor d e vele duizenden slachtoffers van
verbrand ingen zijn deze uitspraken ieder
jaar weer een schrijnende waarheid. Schrij
nend vooral, omd at het overgrote deel van
brand wondenongevallen voorkomen kan
worden d oor juiste informatie over oorzaak
en ontstaan van brandwonden. Ook d oel
treffend e eerste-hulp verlening kan veel
leed voorkomen. De d oelstellingen van d e
Ned. Brand wond en Stichting zijn daar me
d e opgericht.
De Ned. Brand wonden Stichting word t niet
overheid gesubsidieerd en kan
haar werk alleen d oen met steun van de Ne
d erlan d se bevolking.
Daarom houd t d e Stichting jaarlijks een
landelijke kollekte met d e hulp van duizen
d en vrijwilligers.
20
d oor d e

Het bestuur is weer volop bezig met d e
voorbereid ingen voor het nieuwe win
terseizoen.
Vorig jaar is er dankzij de steun van plm.
200 leden en plm. 100 d onateurs electrici
teit op d e baan aangelegd en zijn er enige
verbeteringen in d e watervoorziening aan
gebracht. Helaas was het financieel niet
haalbaar om een lichtinstallatie aan te bren
gen. loch hopen wij dit seizoen m.b.v.
bouwlampen e.d. een deel van de baan te
kunnen verlichten.
De watervoorziening van de baan is nog
steed s afhankelijk van de regenval en de
stroomsloot. Dit moet anders. Wij hopen in
d e toekomst een gron d waterpomp aan te
kunnen schaffen met voldoend e capaciteit
om een dergelijke baan in een red elijke tijd
ond er water te kunnen zetten en te
houden.
u begrijpt d at hiervoor uw financiele steun
hard nod ig is. Led en en d onateurs zijn
d aarom van harte welkom.
De led en en donateurs van vorig jaar krij
gen de nieuwe kaarten binnenkort thuisbe
zorgd . De contributie is gelijk gebleven aan
d ie van vorig jaar, te weten:
Gezinskaarten incl. kinderen tot 18 jaar: f
10.Led enkaarten voor leden van 18 jaar en ou
d er: f 5,Donateurskaarten: f 5,Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij:
Secretaris B. Snip, tel. 05946-58323 of
Penningmeester A., Wobbes, tel. 0594658284
Op 16 november a.s. is er een led enverga
d ering in het Vrijzinnig Gebouww te
Opend e-Oost. De leden krijgen hiervoor
persoonlijk een uitnodiging.
Het bestuur

ledere maand, behalve in juli en augustus,
krijgt u de Keuvelaar in d e bus, d ank zij het
vele werk dat d oor d e zes redaktieled en ge
heel belangenloos en vrijwillig word t ge
d aan.
Er moet iedere maand ontzettend veel werk
verzet worden voord at er weer een nummer
klaar is.
Oat lukt de ene keer beter dan d e andere
keer. Geregeld krijgen we kopy binnen van
verenigingen e.d., toch zouden we graag
willen dat nog meer mensen stukjes,
nieuwtjes, enz. inleveren.
Hieronder volgen nog een keer d e namen
van de zes red aktieleden:
A.T . Top-Gerritsma, Prov.weg 154, 9865 AM,
tel. 59763, eindred aktrice.
J.M. v.d . Harst, Drachtsterweg 5, 9865 AS,
tel. 59153, sekretaris.
R. Huisman, Prov.weg 4, 9865 AH, tel.
59095, ad ministrateur.
G. Lutter, Prov.weg 54, 9865 AJ, tel. 59818,
redaktielid .
H. Veenstra, Centrumweg 13, 9865 BA, tel.
59599, fotograaf.
K. Kraaijinga, Prov.weg 119, 9865 AE, tel.
59585, ad vertenties.

Culturele Raad
Tentoonstelling Streektalen, Bibliotheek te
Grootegast, 28 oktober, 18.30-20.30 uur.
Voorlezen uit eigen werk d oor d rie schrij
vers. Verkoop van boeken in het Gronings
d oor 't Grunneger Bouk.
Kapel van d e Koninklijke Luchtmacht, 11
november in De Leegens, Doezum.
Hobbytentoonstelling
Om financiele redenen uitgesteld tot 1989.
Activiteiten meld en. Gemeentesecretarie,
afd . Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.

Maand SEPTEMBER 1988
Geboren:
Marjolein, d .v. J.G. Klunder en van: G. Dik
kers, Opende, 27 september.
Overladen:
Nieweg, lmko, oud 85 jaar, wonende te
Opend e, overled en op 20 september.
De Haan, Egbert, oud 76 jaar, gehuwd met
Wiersma, Trijntje Jacobje, wonend e te
Opend e, overleden op 22 september.

De red aktie vergadert weer op d ond erdag
10 november bij Anneke Top. Kopy kunt u
voor die datum inleveren bij Anneke Top,
Provincialeweg 154, tel. 05946-59763.

Kollekten

De Nierstichting Nederland heeft in Open
f 1.232,45 opgebracht. Dit is f 58,65
meer als vorig jaar. Alie gevers, geefsters
en kollektanten hartelijk d ank.
de

Bestuursvergadering
De volgend e vergad ering is in november.
De dag moet nog worden vastgesteld.

Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ..

Kapsalon

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

Voor Uw spaar-en depositogelden.

Bekkema
Rijwielverhuur

Voor de juiste tarieven kunt U bellen met
onze afdeling deposito's.
Een degeluk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim
f 200.000.000,00

Spaar en Voorschotbank
Torenplein 7, 9231 CG Surhuisterveen
Tel. 05124 -19 25

2

( bij Strandheem )

verkoop
gebruikte

inkoop en verkoop
schade-auto•s

auto-onderdelen

ft?tl't Imtt0
auto slope rij

Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724

Tekoop:

M

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 -59438
19

DORPSAGENDA
4 november:

Gospelhappening
Geref. l,erk Opende,
aanvang 19.30 uur

9 november:
Bejaardensoos
Spelmiddag

stuurslid en lid van de elftalcommissie. Te·
vens was hij jarenlang jeugdleider. Al met al
meer als 20 jaar. Momenteel volgt hij de
verrichtingen van de V.V.O. nog met veel
belangstelling, met name het 2e elftal, om
dat zoon Harry hier in meespeelt. De redak
tie feliciteert Jan met zijn 25 jaren trouwe
dienst en wenst hem nog vele en gezonde
jaren toe.
Georg.

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

25 Jaar trouwe dienst
Het laatste bestuur van het waterschap ,,Doezum en Opende'.'- V.l.�.r.: Roelf v.d. Vaart,
Derk Postmus (voorz.), Albertus Renkema (seer.), Sierd de Vries, Willem BoetJe.
. __ _____
_
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Zonnebloem
Onlangs werd er op Radio Noord een bij·
zonder iets vermeld, er was namelijk ie·
mand die een zonnebloem met vijf bloemen
op een stengel in de tuin had staan.
Een stengel met vijf bloemen schijnt dus
bijzonder te zijn, maar hoe bijzonder is
deze zonnebloem dan wel niet zijn met vijf
entwintig bloemen aan een stengel?
Harry.
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Vrijdag 7 oktober ii. werd onze plaatsg�noot,
dhr. Jan Elzinga gehuldigd voor het fe1t, dat
hij 25 jaar bij Riemersma bv in dienst wa�:
Jan Elzinga kwam op 5 augustus 1963 b11
de toen geheten Riemersma kinderwagen
fabriek alwaar hij in het atelier terecht
kwam 'als kappenmaker. In totaal zijn er
meer dan 100.000 kinderwagenkappen
door zijn handen gegaan.
Momenteel werkt Jan op de afdeling hout
bewerking omdat Riemersma bv gestopt is
met de produktie van de kinderwage��,
maar toch blijft de kinderwagen Jan z11n
voorkeur houden. Hij is 's avonds veel be
zig om antieke kinderwagens te repareren.
Ze komen uit heel Nederland, zo vertelt Jan.
Jan Elzinga is geboren op 23-10-1931 op
de Oosterdwarsreed als zoon van Haye en
Heintje. Na zijn schooljaren werd Jan bak
kersknecht, o.a. bij de plaatselijke bakkers
Smids en Ykema. Jan Elzinga trouwde op
24· 7-1959 met Henny Drost. Ze kregen 2
kinderen, dochter Sietske en zoon Harry.
Na enige jaren bij Philips te Drachten ge
werkt te hebben, kwam hij op 5 augustus
1963 bij Riemersma bv, alwaar hij nu nog
werkt. Bij de v.v. Opende is Jan ook geen
onbekende. Zo was Jan jarenlang be-

Hier ziet u Jan Elzinga met de bakkerskorf
van bakker Ykema zo'n 40 jaar geleden. De
foto is vanuit Opende-oost genomen, op de
Prov. weg voor de boerderij waar nu Klaas
Brouwer woont, nr. 86. Het huis wat u ziet
werd toen bewoond door Tunnis Klazinga.
Momenteel woont mevr. lpema·Henstra er
(nr. 84).
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T IMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Voor nieuw- en verbouw
Nieuwe kozijnen
K lusjes e.d.
Dak reparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
Inbraakpreventie

Voor de grate
of de kleine klus
Bekkema dus

m

Toneelnieuws
BEKKEMA

Provincialeweg 15
9865 AA Opende
Tel. 05946 - 59293

H.KOOP:

uw thuiswinkel
voor
*

**
*

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

service van deur tot deur
4

0 0 0

De Toneelvereniging ,,Tot Nut en Vermaak"
heeft voor dit seizoen twee toneelstukken
op het programma staan. Ten eerste wordt
voor u op de planken gebracht het unieke,
komische maar ook diep-roerende friestali
ge toneelstuk Mariandel.
Het stuk wordt gespeeld in drie bedrijven
door zeven spelers en wordt geregiseerd
door de heer Duurma uit de Wilp, die het
zelf in de jaren zestig meer dan honderd
keer heeft opgevoerd.
De voorbereidingen zijn in april begonnen.
Omdat er nog maar een boekje van was,
zijn er door de !eden zelf boekjes bijge
maakt. De repetities zijn in augustus be
gonnen en vorderen gestaag.
Verder is er medio januari de Nederlandsta
lige lachwekkende eenakter Ring kassa.
Ook geregiseerd door de heer Duurma.
Een zeer geschikt toneelstuk voor het vul
len van een feestavond.
De eerste uitvoering van Mariandel is op 18
november in het Vrijzinnig gebouw in
Opende Oost, aanvang 8 uur. Met groot bal
na m.m.v. J. v.d. Kooi.
Beide toneelstukken zijn zeer geschikt
voor feesten en partijen en het zien zeker
waard.
Voor verdere inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met Richtsje Minkema, telefoon
05946-59043.

Polderliefde
De in Doezum geboren journalist Sietse
v.d. Hoek dook in de historie van het land en
van de mensen in het Westerkwartier,
met name Grootegast en omstreken en
bracht een en ander bijeen in een boek ge
naamd "Polderliefde" dat hij schreef in op
dracht van de in de gemeente Grootegast
gelegen waterschappen.
De waterschappen, 15 in totaal, waren nl.
van mening, dat het reilen en zeilen van de
waterschappen niet voor het nageslacht
verloren moest gaan.
Polderliefde is dan ook een boek, welke het
wel en wee van die waterschappen be
schrijft, vanaf het begin tot aan de ophef
fing, waarna de kleine waterschappen over

zijn gegaan in een geheel. Maar niet alleen
dat wordt beschreven. Zo wordt bijv. ook
het wel en wee van Opende in de vorige
eeuw beschreven. Verder het ontstaan en
het beheer van de heerden van Opende, n.l.
de Ayckemaheerd in Opende-West en de
Sjallemaheerd in Opende Oost. Tevens
worden de leefomstandigheden in de Par
ken beschreven, welke vroeger opgete
kend waren door Jelle Dam, die in Opende
timmerman was. Er waren in 1912 nog
steeds spitketen op de Opender-heide.
Een onderzoek naar de omstandigheden
op de Opender-heide leverde het volgende
resultaat op.
Grootte der woning? 3.20 vierkante meter.
Grootte van het gezin? 9 personen.
Hoogte van de vloer tot de zolder? Zolder
niet aanwezig, tot nok 2.80 meter. Bedste
den 1.20 meter fang en breed (daarop slie
pen 9 personen van beiderlei kunne van 1
tot 18 jaar en de ouders).

Drinkwater? Uit de sloot 'n eind achter de
woning. Privaat? Niet aanwezig. Grootte en
aantal der lichtramen? Twee ieder ruim 40
cm Muren? Heidespitten, hoog een meter.
Oak? Stro. Maar mede dank zij Ds. J. A. Vis
ser uit Rottevalle, die zich het lot van de hei
debewoners erg aantrok, kwam er al spoe
dig verbetering.

Ook wordt in dit boek vermeld, hoe een in
woner van Opende 5 keer de elfsteden
tocht uitreed. Verder het verhaal van de
moord op 4 politieagenten door IJe Wijk
stra. Alles voorzien van fraaie foto's. Al met
al een boek van historische waarde en ze
ker de moeite waard om in bezit te
hebben.
Het boek is nog in beperkte oplage verkrijg
baar bij: D. Postmus, Prov.weg 7, Kornhorn,
tel. 05946-59272 of bij: J. Wieringa, Lange
weg 19, Grootegast, tel. 05946-12017. Het
boek kost t 37,50. Er komt geen tweede
druk. Op is op.
Georg
17

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.
De bocr die bij de organisatic is
aangeslotcn, moct de varkens in
een ruimte met gesloten vloeren
plaatsen, waar voldoendc stro op
de grand ligt en waar de dieren
genoeg ruimtc hebben om te
!open en te 'scharrelen'. Ook stelt
het ICM speciale cisen aan de
dagelijksc voeding van de
natuurvarkens.

Slagerij
11111

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

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

''

Strandpaviljoen

e aveern ''
Opende

Gereformeerde school + 1946

* dagrecreatie

Bovenste rij v.l.n.r.: Mr. Jappie Meester, op arm Henk Meester, Kees Helmhout, Jan v.d.

* bruiloften en partijen
* verenigingen
Eventueel live muziek

(tot 150 personen)

droppings
barbequen (binnen)

Jan E3os
*************************************�

Wal,Marten v.d. Velde,? Helmhout,Jan v.d. Velde, Eise v.d. Hoek?, Kees Lindeboom,Wieger
Lindeboom, Rennie v.d. Veen, Nico Postma, Gerrit Graansma, Riekele Postma, Anneke
Graansma.
Tweede rij v.l.n.r.: Janny v.d. Scheer, Bertha Klamer,Jitske Bouma, Brechtje Overzet, Roe
lie Overzet, Marie Frankes, Hillie de Wit, Griet v. Kammen, Lammert v. Eik, Sjoukje van Dijk,
Aaltje Koop, Griet Koop, Jut Schippers.
Derde rij v.l.n.r.: Doetje Piersma ?,T jerk v.d. Velde,Riemkje v.d. Velde, Froukje Lindeboom,
Sjoukje Lindeboom, Henk Koops,Ginie Koops,Jannie Koops,Durk Postma,? ,Renskje van
Kammen, Sander Smids, Lenie Smids, Bentje v.d. Hoek?, ? , lekje Postma.
Vierde rij v.l.n.r.: Joop Klamer,? , Trienke Bouma, Teatske Bouma, Alardis Overzet, Reina
Koop,Jan Koop,Rinze Bouma,Jochum van Eik,Griet van Eik,Sjoerd van Eik,Onne Graans
ma, Geale Postma.

info: 05946 • 59236
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Plattelandsvrouwen
In september hebben we weer onze eerste
bijeenkomst gehad in het nieuwe sei
zoen.
Meneer Derrix van de V.A.M. uit Wijster was
bij ons om iets te vertellen over de vuilver
werking. Een interessante avond.
Op 1 2 oktober waren meneer en mevrouw
Pakes bij ons op bezoek. Dit echtpaar had
een fietstocht om de Noordkaap gemaakt
in 80 dagen. Een zeer geslaagde avond.

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

eulen

Drachtsterweg 43 • 9865 VG Opende
Telefoon 05946 - 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

. v.d.

Onze volgende bijeenkomst is op 9 novem
ber. Dan komt het ,,Colour instituut" ons
vertellen welke kleuren van kleding en
make-up het best past bij ons karakter, ui
terlijk en type.
10 November gaan we een bezoek bren
gen aan de Suikerfabriek, en daarna met el
kaar naar het pannekoekschip.
Het bestuur

k

Tevens ruime keuze in
WAND- en VLOERTEGELS en
SIERPLEISTERS.
Scheiding 5, tel. 5 9849

(Ook een middenstander uit eigen dorp!)

Thermopane

verschillende maten

TE

KOOP

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

D. van Duinen
Drachtsterweg 13
OPENDE
Tel. 59496
6

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Kale Weg

Nu de verkeersobstakels aan de Provincia·
le weg klaar zijn, en het verkeer gedwon
gen wordt om langzaam te rijden, daar
waar de obstakels zijn geplaatst kan men
stellen dat de Provinciale weg iets veiliger is
geworden, maar eigenlijk is het probleem
nu verplaatst naar de Kaleweg.
Het verkeer wat normaal gesproken met
een stevig tempo over de Provinciale weg
reed, is nu uitgeweken naar de Kaleweg
waar nog veel harder wordt gereden, en
waar het nu nog veel drukker is
geworden.

De Kaleweg begint zowat het 'Zandvoort'
van het Noorden te warden, dit tot grote er
gernis van de bewoners. Ook zij willen hun
kinderen graag veilig thuis zien komen.
Het moge duidelijk zijn dat aan deze situa
tie iets gedaan moet warden, want zolang
zamerhand komen er steeds meer gevaar
lijke wegen in ons dorp bij.
De Scheiding waar tot nu toe aan de ge
vaarlijke situaties die er ontstaan niks wordt
gedaan, en daar komt dan nu de
Kaleweg bij.
Harry
15
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► Kamperen in rust en ruimte, ◄ 1
◄
aan 15 ha. surfwater.
�

uw warme

bakker

Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

J. II. lJKI::Mlt

Vaste-/ Seizoen-/ Deellljd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

fi�iepark -

�

PARK ·y STRANDHEEM - PARKWEG 2 - 9865 VP DPENDE

Ledikant
140

X

appeltaart ...van 5,95 voor 4,50

2e week

sneeuwster ....van 6,95 voor 4,95

3e week tompoezen .....van 4,oo voor 2,98

�
VAKA,

1 e week

4e week

taart ......... van 4,95 voor 3,95

�

KERSTAANBIEDINGEN

+

200

2 nachtkastjes blank

1 bed 40 gew.
2 lattenbodems samen.................................................. f

1365,·

1 pers. ledikant 90 x 200
+ rolbodem, vanaf............................................................... f

1 5 9, ·

Zwaar eiken bankstel
kuipmodel met dralon stof t 2795,nu .......................................................................................... f

2495,Overgordijnstoffen vanaf p.m ............................................... f 1 0, ·

Neem eens een kijkje

Tot ziens

IJTSMA's MEUBELHANDEL
Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 - 59218

Vrijdags koopavond • Maandags ges/oten
14
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De vorige keer schreef ik het een en ander
over het muziekkorps "Uit Vriendschap".
Oat wil ik nu niet weer doen, maar er is een
verhaal dat er toch mee te maken had. Bij
ons thuis stond tussen andere donateurs
kaarten er ook een van het genoemde mu
ziekkorps. En zo zullen er in Opende wel
veel meer van dat soort stapeltjes papier
geweest zijn denk ik en mogelijk neg wel
zijn. Het hebben van donateurs is nu een
maal een manier om aan middelen te ko
men ten bate van de vereniging; middelen
die moeilijk kunnen worden aangeschaft uit
de normale contributies. Daarnaast zijn er
natuurlijk allerlei andere aktiviteiten zeals
bazars en loterijen.
Zo hield "Uit Vriendschap" in de late derti
ger jaren dan ook eens een loterij met naast
een "groot aantal kleinere prijzen" een fiets
als hoofdprijs. In het huis dat nu Provincia
leweg 112 als adres heeft woonden in die
tijd (v66r dat de familie K. Eilander Ozn er
woonde) Karst en Dine Brink. In een "onbe
waakt ogenblik" kocht Karst zo'n lot voor
een kwartje.
Oat was ook niet veel geld, hoewel een
kwartje toen goed was voor een vol pakje
North-state sigaretten, dat wel. Dine was op
dat moment niet thuis, maar toen ze later op
de dag thuis kwam was het helemaal
mis.
Loterijen en andere goktoestanden daar
moest Dine niks van hebben. We glimla
chen daar nu misschien een beetje om,
maar bedenk wel dat er in de vooroorlogse
tijd over dit soort zaken beslist een beetje
taboe lag bij veel mensen. Aan de Staatslo
terij meedoen was op zijn minst een beden
kelijke zaak.
En dat nog wel in Nederland waar men zo
graag een gokje waagt. Om kort te gaan,
het lotje van Karst moest de deur uit en

Karst heeft het inderdaad weten door te
verkopen. Dit hele verhaal zou ik natuurlijk
al lang vergeten zijn ware het niet dat juist
op dat lotje de fiets werd gewonnen. lk weet
niet meer wie de gelukkige was, ik meen ie
mand uit Opende-Zuid, maar het geval
werd wel besproken. lk denk trouwens niet
dat Dine Brink spijt over het voorval heeft
gehad. Het hoorde nu eenmaal niet zo en
daarmee uit!
Zover mijn herinneringen teruggaan heb ik
eten altijd wel een prettige bezigheid ge
vonden. De meeste dingen vond ik ook wel
lekker, maar er was vroeger een uitzonde
ring: SNIJBONEN! Tegenwoordig eet ik ze
graag, maar vroeger kregen we ze "uit de
pot" en ik kon ze gewoon niet door mijn
keel krijgen. Nog voel ik de weerzin die ik
daartegen had. Achteraf is er wel een ver
klaring voor te geven. De snijbonen die we
kregen waren "pronkers". Waar die naam
vandaan kwam wist ik niet, maar ik dacht
gewoon dat dat kwam doordat de verbou
wers altijd met die grote bonen liepen te
pronken. Ze bleven heel lang aan de bos
zitten waardoor ze nogal groot werden en
daardoor wat van hun malsheid moesten
prijsgeven. Trots werden de producten ge
toond; het waren soms kanjers als sabels.
Oat men ze bij "ons" zo lang liet groeien
had twee redenen:
1 Er was misschien wat te weinig tijd om
ze te plukken, of
2 Omdat ze dan nog lekker wat konden
groeien, dan had je wat meer in de
pot.
Het "afdraden" en het door de molen draai
en daar hielpen wij als kinderen ook aan
mee. Kwamen ze echter naderhand op ta
fel, dan hield ik alle harde stukjes in de
mond of legde al die stukjes op de rand van
mijn bord.
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Dal was geen gezicht natuurlijk. Af en toe
werd het mijn ouders dan oak te gortig en
kreeg ik een fikse draai om de oren.
Toen ik op een middag dan maar liever
geen eten had dan snijbonen, toen werd
me 's avonds de prak weer voorgezet aleer
ik aan mijn boterhammen kon beginnen. Een
volgende keer kwam ik 's middags uit
school en . . . snijbonen.
"Die wil ik niet hemm!"
"Nou, dan geist mar weer noar skoel".
lk weg, maar niet naar school. lk ging ach
terlangs naar de bakkerij van Kloosterman
en vertelde dat ik geen eten kreeg vanwege
de snijbonen. "Die jonge kin net sunder iten
nei skoalle!" zei "Heit" (bakker Klooster
man). lk kreeg een paar heerlijke warme
krentebollen gesmeerd. Vrij wat lekkerder
dan snijbonen.
Weer een volgende keer:
"Snieboonn? Die lust ik niet!"
"Nou, dan hoeplst mar weer op!"
Kijk, en toen heb ik een stomme streek uit
gehaald, want ik verklikte mezelf door te
zeggen: "Och, dat geft niks, bij Klooster
man krieg ik wel weer 'n poar lekkere war
me boltjes!" Helemaal mis natuurlijk. Die
ene keer is het nag gelukt, maar mijn moe
der is er heen geweest te zeggen dat ze dat
niet weer mochten doen. Ja en zo langza
merhand ben ik ze loch wel gaan lusten; te
genwoordig vind ik ze zelfs lekker. Maar
dat ik mezelf er toen zo lelijk inluisde, dat zit
me eigenlijk altijd nog wat dwars.
Hannes.

In de raadsvergadering van oktober was
over Opende niets te melden.
In de meerjaren begroting 1989/1992
word! voorgesteld om de Gemeentelijke
belastingen met 2½% te verhogen. Dal wil
zeggen: dat onroerend goed-belasting,
hondenbelasting, toeristenbelasting en leges
gelden warden verhoogd. De afvalstoffen
heffing word! met t 15,- verhoogd, deze
gaat van f 135,- naar f 150,-.
In de Gemeenteraad van Oldekerk is naar
8

aanleiding van een notitie van het Ministerie
van Binnenlandse zaken over de Gemeen
telijke herindeling aangegeven dat na 1992
de samengevoegde gemeenten Oldekerk
en Grootegast in de toekomst de naam
Grootegast gaat krijgen. Daar zijn raadsle
den van Oldekerk fel op tegen. Hun haren
gaan recht overeind staan als ze zo iets le
zen. Nu wil men gaan uitzoeken wie de
nieuwe naam van een samengevoegde ge
meente vaststelt. Maar een ding is duidelijk
men is tegen de naam Grootegast.
U begrijpt wel dat het Gemeentebestuur
van Grootegast ook niet blij zou zijn met
een naamsverandering in Gemeente Olde
kerk. Maar om ruzie te voorkomen is er een
goede alternatieve oplossing, namelijk Ge
meente Opende.
W.v.B.

Oeds Stienstra uit
Opende kampioen
van Nederland
Onze motorcoureurs uit de regio hebben
weer klinkende resultaten behaald tijdens
de grasbaanraces van 1 oktober jl. in
Opende. De 11-jarige Oeds Stienstra wist
de laatste wedstrijd van het seizoen 1988
ook op zijn naam te zetten, zodat zijn kam
pioenschap ook in deze wedstrijd werd be
kroond. De zegereeks van onze kleine
Opendenaar is nogal indrukwekkend, van

GOSPEL ..
HAPPENING
Opende is een gospelgroep rijker en deze
willen het laten weten oak !
Gospelmuziek is iets wat niet zoveel in de
belangstelling staat, maar toch zijn er vele,
meestal jonge mensen, die hiervoor inte
resse hebben.
Om ook anderen met deze vorm van zang,
muziek en evangelisatie kennis te laten ma
ken, heeft de gospelgroep ,,Real Future" uit
Opende het plan opgevat om een grootse

RECTIFICATIE
In de vorige Keuvelaar hebben we u bericht
over het vertrek van de Spaar- en Voor
schotbank uit Opende, en stelden wij dat er
nu nog maar een bank in Opende was, de
Rabobank aan de Prov.weg.
Dit bericht klopt niet, want er is in Opende
nag een spaarbank gevestigd nml. de bank
aan de Drachtsterweg van de heer v.d.
Meulen, die is aangesloten bij de C.V.B.

Gospelhappening te organiseren.
De groepen ,,Gaudette" uit Boerakker, ,,Le
vend Water" uit Drachten, ,,Testify" uit Leek,
,,Marturion" uit Rottevalle en ,,De Ljocht
striel" uit Surhuisterveen waren meteen be
reid om deze avond tot een succes te
maken.
Deze avond word! gehouden op vrijdag 4
november in de Gereformeerde kerk in
Opende en begin! om 19.30 uur. De toe
gang is gratis voor zowel jong als oud.
Naast optredens van de diverse gospel
groepen, zal het een en ander afgewisseld
warden met samenzang. Graag tot ziens
op vrijdag de vierde !

Ook bij deze bank kunt u voor al uw geldza
ken terecht, eventueel met service aan
huis.
Oak kunt u hypotheken, verzekeringen e.d.
bij de Centrale Volksbank afsluiten.
Wanneer u over de aankoop van een huis
zit te denken kan de heer v.d. Meulen u zo
wel een huis als oak een eventueel beno
digde hypotheek aanbieden.
Harry
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Extra ouders:
1. Mw. H. Boonstra
2. Mw. J. Babois-Couperus
3. Mw. D. Wassenaar
Eervolle vermelding: Mw. D. Wassenaar

Bloemstukjes:
1. Mw. B. Wassenaar
2. Mw. H. van Dellen
3. Mw. S. v.d. Woude
Eervolle vermelding: Mw. M. v.d. Velde

Buitenwacht:
1. Mw. D. Gjaltema
2. Mw. M. v.d. Velde
3. Mw. S. Dijk
Eervolle vermelding: Mw. J. Kompaan

Prijzen verloting:
1. Prijs Grill-Gourmetstel - Jan Elzinga,
Opende
2. Prijs Walkman - H. Mud, Surhuis
terveen
3. Prijs Levensmiddelenmand - Mevr.
Schaaf

Vrije inzending:
1. Mw. J. Babois-Couperus
2. Mw. P. Snip
3. Mw. B. v.d. Hoek
Eervolle vermelding: Mw. S. v.d. Woude

ledereen die geholpen heeft deze avond
weer tot zo'n groot succes gemaakt te heb
ben onze hartelijke dank.
De floraliacommissie.

de 15 verreden wedstrijden wist hij er maar
liefst 13 in winst om le zetten en in de ande
re wedstrijden werden tweede plaatsen be
haald. Met recht mag deze jonge coureur
die door Motorhuis Mans Engel uit Wester
emden en Denicol Motorolie wordt ge
sponsord zich Nederlands kampioen 1988
noemen. Johnny v.d. Heide uit Opende
heeft dit seizoen laten zien uit het juiste
grasbaanhout le zijn gesneden. In zijn eer
ste seizoen wist hij beslag te leggen op de
derde plaats in het kampioenschap van zijn
klasse. Een prestatie van formaat daar
Johnny in het begin van het seizoen door
omstandigheden enkele wedstrijden heeft
moeten missen. Om dan loch nog als derde
in he! kampioenschap te eindigen getuigt
van grote klasse. Tjeerd Bron uit Opende
heeft zich via goede uitslagen in de junioren
klasse 250 cc dusdanig op weten te
werken dat hij de laatste wedstrijd voor ei
gen publiek in de klasse senioren mocht
starten. Het is een overstap geweest die
Tjeerd goed heeft gedaan want hij heeft te
kennen gegeven de extra snelheid die de
s8nioren klasse nu eenmaal geven niet te
schuwen en heeft inmiddels voor 1989 een
startbewijs voor de G.M.B. aangevraagd.
Bovenvermelde coureurs zijn leden van de
Motorclub Opende en Omstreken. Dat de
club trots is op onze plaatselijke coureurs
lijdl geen twijfel doch onze vereniging heeft
meer ijzers in het vuur. Hieronder volgen de
eindklasseringen van de leden van M.C.O.O.
50 cc automaten:
1. Fokke v.d. Veen-Harkema
80 cc 10-11-jarigen:
1. Oeds Stienstra, Opende
2. Raymond Roffel, Surhuisterveen
80 cc 12 jaar en ouder:
3. Johnny v.d. Heide, Opende
Namens het bestuur van M.C.O.O. hartelijk
dank voor de sportieve strijd die jullie ons
hebben gegeven en voor het volgende sei
zoen veel succes.

Een uitstapje
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Op donderdag 22 september maakte een
aantal inwoners van Opende en Kornhorn,
samen 60 mensen, een reis naar Staphorst
en Epe.

De reis was georganiseerd door de dames
E. Bekkema-Elzinga en S. Windstra-Heidsma
Elk jaar organiseren zij twee van zulke rei
zen. Het plan was deze reis met een dub
beldekker te maken. Maar omdat de firma
Dalstra te Surhuisterveen, met wier bussen
deze reizen gemaakt worden, deze elders
in gebruik had, moest het gezelschap in
twee bussen op reis. De reis begon om
kwart over negen in Opende. Na.dat de
Kornhornsters ingestapt waren, ging het
langs Drachten, over Gorredijk, Oldeber
koop, Noordwolde, Frederiksoord en Mep
pel naar Staphorst.
Om half elf waren we daar. Na het koffie
drinken ging de reis om lien over elf verder.
Door Staphorst en Rouveen, die samen een
lang streekdorp vormen, door Zwolle en
vervolgens over de Gelderse IJssel, de Ve
luwe op. Over Hattem, Wezep, legerplaats
Oldebroek en Tongeren bereikten wij om
kwart over twaalf Epe. In een restaurant
buiten het dorp gebruikten wij de maaltijd.
Om twee uur begon een rondrit van een uur
door enkele landgoederen en bossen van
Staatsbosbeheer.
De bussen reden elk een andere route. In
beide was een gids van de Stichting Na
tuurvoorlichting Veluwe aanwezig, een
boswachter van Staatsbosbeheer.
Wild hebben wij niet gezien, wel de sporen
van het gewroet van wilde zwijnen. Wij heb
ben een goede indruk gekregen van de uit
gestrektheid van deze bossen. De gids
wees ons op de gevolgen van de zure re
gen en van de verlaging van het grondwa
terpeil. Na afloop weer naar het restaurant,
waar wat gedronken kon worden.
Een der gidsen deelde papieren uit met 1O
vragen erop. Door uit 3 antwoorden een te
kiezen, kon men laten zien wat men geacht
werd van deze rit opgestoken te hebben.
De winnaars kregen een boekje over de Ve
luwe of een dierenplaat. Om half vijf begon
de terugreis langs een andere route: Epe,
Heerde, Hattem, Zwolle, Heino, Raalte,
Ommen, Hoogeveen, Beilen, Hogersmilde,
Appelscha, Wijnjewoude, Ureterp, Friese
palen, Marum. Om een uur of zeven eindig
de de reis in Kornhorn en Opende.
Toen wij 's morgens in Friesland kwamen,
hing daar nog mist. Nadat wij daar door
heen waren, hebben wij gedurende de ver
dere reis goed weer gehad. Nadal de
9

Cafe Restaurant Snackbar

Sportzicht

Nu ook nasien eierballen en
broodjes
shoarma

-s_maandags
gesloten
beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954

meesten thuis waren, begon het flink te re
genen. Degenen, die nog naar huis fietsten,
werden toch nog nat. Maar overigens was
het een mooie en gezellige dag.
J.M.v.d.H.

II

Scholen

Floralia
Elk jaar opnieuw is het voor de floraliacom
missie weer een vraag of het feest zal sla
gen. Als de stekjes besteld moeten worden,
kijkt men toch even of het net zo goed was
als het jaar daarvoor.. Bij het bestellen van
de loten vraagt men zich af, of men ze wel
kwijt zal raken. Ook bij het inkopen doen
voor de avond zelf griezel je soms van de
hoge kosten die je moet maken voor men
zo'n floraliafeest weer kan laten draaien.
Maar u, publiek, hebt ans niet in de steek
gelaten. U was er weer om van ons floralia
feest een groot succes te maken. Het was
gezellig vrijdagavond en iedereen was druk
bezig met grabbelen, touwtje trekken, blik
gooien enz. De dames van de vrouwenver
enigingen uit het Zuid en het Oost deden
weer geheel belangeloos mee, een gebaar
dat we enorm waarderen.
Uit vriendschap blies er weer vrolijk op las
onder de bezielende leiding van de heer
Rozema. In het restaurant zwaaide me
vrouw Mellema samen met haar assisten
ten de scepter en de slaatjes waren weer
overheerlijk.
Het bloemenlokaal stand er dit jaar een
beetje zielig bij. De planten die er stonden
waren prachtig, maar het waren er dit jaar
niet zoveel als de vorige jaren. En als men
dan bedenkt dat er meer dan 700 stekjes
de deur uit zijn gegaan, dan rijst de vraag,
wat zou er met al die andere planten ge
beurd zijn.

Provincialeweg 101 ____ 9865 AD Opende
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Aan het eind van de avond, toen zelfs de
prijzen bij het rad van avontuur allemaal op
waren, maakte meester van der Meulen de
diverse prijswinnaars bekend.
Het personeelsspel werd gewonnen door

Oeds Stienstra. Bij de spiegelbak waar je in
spiegelbeeld een route moest volgen werd
de prijs gewonnen door Jitze de Boer. De
Courbish woog 25,6 kg en door loting werd
Froukje Eizinga winnares van de rollade.
De pop heette ,,Corry" maar dat werd niet
geraden en de pop werd bij opbod ver
kocht.
De prijswinnaars van de zonnebloem zijn:
1. Linda Wassenaar .........................394 cm.
2. Ewoud Top .....................................384 cm.
3. Jacob Zuur .....................................363 cm.
De prijzen van de planten, gekeurd door
Mevr. H. Borger-Drost waren voor:
Groep 1 en 2:
1. Aafke Steensma
2. Anno Elzinga
3. Sytske Sybesma
Groep 3:
1. Ewoud Top
2. Harald Mulder
3. Henk Wassenaar
Groep 4:
1. Henk v.d. Weide
2. Baukje Veenema
3. Mark Gal
Groep 5:
1. Anke Babois
2. Amarins Sybesma
3. Marinus v.d. Meulen
Groep 6:
1. Annemarie Boonstra
2. Froukje v.d. Heide
3. Gosse Meijer
Groep 7:
1. Anneke Jager
2. Willem Boetje
3. Marijke Losekoot
Groep 8:
1. Peter Spa
2. Oeds Stienstra
3. Gea Boetje
11
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de 15 verreden wedstrijden wist hij er maar
liefst 13 in winst om le zetten en in de ande
re wedstrijden werden tweede plaatsen be
haald. Met recht mag deze jonge coureur
die door Motorhuis Mans Engel uit Wester
emden en Denicol Motorolie wordt ge
sponsord zich Nederlands kampioen 1988
noemen. Johnny v.d. Heide uit Opende
heeft dit seizoen laten zien uit het juiste
grasbaanhout le zijn gesneden. In zijn eer
ste seizoen wist hij beslag te leggen op de
derde plaats in het kampioenschap van zijn
klasse. Een prestatie van formaat daar
Johnny in het begin van het seizoen door
omstandigheden enkele wedstrijden heeft
moeten missen. Om dan loch nog als derde
in he! kampioenschap te eindigen getuigt
van grote klasse. Tjeerd Bron uit Opende
heeft zich via goede uitslagen in de junioren
klasse 250 cc dusdanig op weten te
werken dat hij de laatste wedstrijd voor ei
gen publiek in de klasse senioren mocht
starten. Het is een overstap geweest die
Tjeerd goed heeft gedaan want hij heeft te
kennen gegeven de extra snelheid die de
s8nioren klasse nu eenmaal geven niet te
schuwen en heeft inmiddels voor 1989 een
startbewijs voor de G.M.B. aangevraagd.
Bovenvermelde coureurs zijn leden van de
Motorclub Opende en Omstreken. Dat de
club trots is op onze plaatselijke coureurs
lijdl geen twijfel doch onze vereniging heeft
meer ijzers in het vuur. Hieronder volgen de
eindklasseringen van de leden van M.C.O.O.
50 cc automaten:
1. Fokke v.d. Veen-Harkema
80 cc 10-11-jarigen:
1. Oeds Stienstra, Opende
2. Raymond Roffel, Surhuisterveen
80 cc 12 jaar en ouder:
3. Johnny v.d. Heide, Opende
Namens het bestuur van M.C.O.O. hartelijk
dank voor de sportieve strijd die jullie ons
hebben gegeven en voor het volgende sei
zoen veel succes.

Een uitstapje
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beldekker te maken. Maar omdat de firma
Dalstra te Surhuisterveen, met wier bussen
deze reizen gemaakt worden, deze elders
in gebruik had, moest het gezelschap in
twee bussen op reis. De reis begon om
kwart over negen in Opende. Na.dat de
Kornhornsters ingestapt waren, ging het
langs Drachten, over Gorredijk, Oldeber
koop, Noordwolde, Frederiksoord en Mep
pel naar Staphorst.
Om half elf waren we daar. Na het koffie
drinken ging de reis om lien over elf verder.
Door Staphorst en Rouveen, die samen een
lang streekdorp vormen, door Zwolle en
vervolgens over de Gelderse IJssel, de Ve
luwe op. Over Hattem, Wezep, legerplaats
Oldebroek en Tongeren bereikten wij om
kwart over twaalf Epe. In een restaurant
buiten het dorp gebruikten wij de maaltijd.
Om twee uur begon een rondrit van een uur
door enkele landgoederen en bossen van
Staatsbosbeheer.
De bussen reden elk een andere route. In
beide was een gids van de Stichting Na
tuurvoorlichting Veluwe aanwezig, een
boswachter van Staatsbosbeheer.
Wild hebben wij niet gezien, wel de sporen
van het gewroet van wilde zwijnen. Wij heb
ben een goede indruk gekregen van de uit
gestrektheid van deze bossen. De gids
wees ons op de gevolgen van de zure re
gen en van de verlaging van het grondwa
terpeil. Na afloop weer naar het restaurant,
waar wat gedronken kon worden.
Een der gidsen deelde papieren uit met 1O
vragen erop. Door uit 3 antwoorden een te
kiezen, kon men laten zien wat men geacht
werd van deze rit opgestoken te hebben.
De winnaars kregen een boekje over de Ve
luwe of een dierenplaat. Om half vijf begon
de terugreis langs een andere route: Epe,
Heerde, Hattem, Zwolle, Heino, Raalte,
Ommen, Hoogeveen, Beilen, Hogersmilde,
Appelscha, Wijnjewoude, Ureterp, Friese
palen, Marum. Om een uur of zeven eindig
de de reis in Kornhorn en Opende.
Toen wij 's morgens in Friesland kwamen,
hing daar nog mist. Nadat wij daar door
heen waren, hebben wij gedurende de ver
dere reis goed weer gehad. Nadal de
9

Dal was geen gezicht natuurlijk. Af en toe
werd het mijn ouders dan oak te gortig en
kreeg ik een fikse draai om de oren.
Toen ik op een middag dan maar liever
geen eten had dan snijbonen, toen werd
me 's avonds de prak weer voorgezet aleer
ik aan mijn boterhammen kon beginnen. Een
volgende keer kwam ik 's middags uit
school en . . . snijbonen.
"Die wil ik niet hemm!"
"Nou, dan geist mar weer noar skoel".
lk weg, maar niet naar school. lk ging ach
terlangs naar de bakkerij van Kloosterman
en vertelde dat ik geen eten kreeg vanwege
de snijbonen. "Die jonge kin net sunder iten
nei skoalle!" zei "Heit" (bakker Klooster
man). lk kreeg een paar heerlijke warme
krentebollen gesmeerd. Vrij wat lekkerder
dan snijbonen.
Weer een volgende keer:
"Snieboonn? Die lust ik niet!"
"Nou, dan hoeplst mar weer op!"
Kijk, en toen heb ik een stomme streek uit
gehaald, want ik verklikte mezelf door te
zeggen: "Och, dat geft niks, bij Klooster
man krieg ik wel weer 'n poar lekkere war
me boltjes!" Helemaal mis natuurlijk. Die
ene keer is het nag gelukt, maar mijn moe
der is er heen geweest te zeggen dat ze dat
niet weer mochten doen. Ja en zo langza
merhand ben ik ze loch wel gaan lusten; te
genwoordig vind ik ze zelfs lekker. Maar
dat ik mezelf er toen zo lelijk inluisde, dat zit
me eigenlijk altijd nog wat dwars.
Hannes.

In de raadsvergadering van oktober was
over Opende niets te melden.
In de meerjaren begroting 1989/1992
word! voorgesteld om de Gemeentelijke
belastingen met 2½% te verhogen. Dal wil
zeggen: dat onroerend goed-belasting,
hondenbelasting, toeristenbelasting en leges
gelden warden verhoogd. De afvalstoffen
heffing word! met t 15,- verhoogd, deze
gaat van f 135,- naar f 150,-.
In de Gemeenteraad van Oldekerk is naar
8

aanleiding van een notitie van het Ministerie
van Binnenlandse zaken over de Gemeen
telijke herindeling aangegeven dat na 1992
de samengevoegde gemeenten Oldekerk
en Grootegast in de toekomst de naam
Grootegast gaat krijgen. Daar zijn raadsle
den van Oldekerk fel op tegen. Hun haren
gaan recht overeind staan als ze zo iets le
zen. Nu wil men gaan uitzoeken wie de
nieuwe naam van een samengevoegde ge
meente vaststelt. Maar een ding is duidelijk
men is tegen de naam Grootegast.
U begrijpt wel dat het Gemeentebestuur
van Grootegast ook niet blij zou zijn met
een naamsverandering in Gemeente Olde
kerk. Maar om ruzie te voorkomen is er een
goede alternatieve oplossing, namelijk Ge
meente Opende.
W.v.B.

Oeds Stienstra uit
Opende kampioen
van Nederland
Onze motorcoureurs uit de regio hebben
weer klinkende resultaten behaald tijdens
de grasbaanraces van 1 oktober jl. in
Opende. De 11-jarige Oeds Stienstra wist
de laatste wedstrijd van het seizoen 1988
ook op zijn naam te zetten, zodat zijn kam
pioenschap ook in deze wedstrijd werd be
kroond. De zegereeks van onze kleine
Opendenaar is nogal indrukwekkend, van

GOSPEL ..
HAPPENING
Opende is een gospelgroep rijker en deze
willen het laten weten oak !
Gospelmuziek is iets wat niet zoveel in de
belangstelling staat, maar toch zijn er vele,
meestal jonge mensen, die hiervoor inte
resse hebben.
Om ook anderen met deze vorm van zang,
muziek en evangelisatie kennis te laten ma
ken, heeft de gospelgroep ,,Real Future" uit
Opende het plan opgevat om een grootse

RECTIFICATIE
In de vorige Keuvelaar hebben we u bericht
over het vertrek van de Spaar- en Voor
schotbank uit Opende, en stelden wij dat er
nu nog maar een bank in Opende was, de
Rabobank aan de Prov.weg.
Dit bericht klopt niet, want er is in Opende
nag een spaarbank gevestigd nml. de bank
aan de Drachtsterweg van de heer v.d.
Meulen, die is aangesloten bij de C.V.B.

Gospelhappening te organiseren.
De groepen ,,Gaudette" uit Boerakker, ,,Le
vend Water" uit Drachten, ,,Testify" uit Leek,
,,Marturion" uit Rottevalle en ,,De Ljocht
striel" uit Surhuisterveen waren meteen be
reid om deze avond tot een succes te
maken.
Deze avond word! gehouden op vrijdag 4
november in de Gereformeerde kerk in
Opende en begin! om 19.30 uur. De toe
gang is gratis voor zowel jong als oud.
Naast optredens van de diverse gospel
groepen, zal het een en ander afgewisseld
warden met samenzang. Graag tot ziens
op vrijdag de vierde !

Ook bij deze bank kunt u voor al uw geldza
ken terecht, eventueel met service aan
huis.
Oak kunt u hypotheken, verzekeringen e.d.
bij de Centrale Volksbank afsluiten.
Wanneer u over de aankoop van een huis
zit te denken kan de heer v.d. Meulen u zo
wel een huis als oak een eventueel beno
digde hypotheek aanbieden.
Harry
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► Kamperen in rust en ruimte, ◄ 1
◄
aan 15 ha. surfwater.
�

uw warme

bakker

Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

J. II. lJKI::Mlt

Vaste-/ Seizoen-/ Deellljd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

fi�iepark -

�

PARK ·y STRANDHEEM - PARKWEG 2 - 9865 VP DPENDE

Ledikant
140

X

appeltaart ...van 5,95 voor 4,50

2e week

sneeuwster ....van 6,95 voor 4,95

3e week tompoezen .....van 4,oo voor 2,98

�
VAKA,

1 e week

4e week

taart ......... van 4,95 voor 3,95

�

KERSTAANBIEDINGEN

+

200

2 nachtkastjes blank

1 bed 40 gew.
2 lattenbodems samen.................................................. f

1365,·

1 pers. ledikant 90 x 200
+ rolbodem, vanaf............................................................... f

1 5 9, ·

Zwaar eiken bankstel
kuipmodel met dralon stof t 2795,nu .......................................................................................... f

2495,Overgordijnstoffen vanaf p.m ............................................... f 1 0, ·

Neem eens een kijkje

Tot ziens

IJTSMA's MEUBELHANDEL
Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 - 59218

Vrijdags koopavond • Maandags ges/oten
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De vorige keer schreef ik het een en ander
over het muziekkorps "Uit Vriendschap".
Oat wil ik nu niet weer doen, maar er is een
verhaal dat er toch mee te maken had. Bij
ons thuis stond tussen andere donateurs
kaarten er ook een van het genoemde mu
ziekkorps. En zo zullen er in Opende wel
veel meer van dat soort stapeltjes papier
geweest zijn denk ik en mogelijk neg wel
zijn. Het hebben van donateurs is nu een
maal een manier om aan middelen te ko
men ten bate van de vereniging; middelen
die moeilijk kunnen worden aangeschaft uit
de normale contributies. Daarnaast zijn er
natuurlijk allerlei andere aktiviteiten zeals
bazars en loterijen.
Zo hield "Uit Vriendschap" in de late derti
ger jaren dan ook eens een loterij met naast
een "groot aantal kleinere prijzen" een fiets
als hoofdprijs. In het huis dat nu Provincia
leweg 112 als adres heeft woonden in die
tijd (v66r dat de familie K. Eilander Ozn er
woonde) Karst en Dine Brink. In een "onbe
waakt ogenblik" kocht Karst zo'n lot voor
een kwartje.
Oat was ook niet veel geld, hoewel een
kwartje toen goed was voor een vol pakje
North-state sigaretten, dat wel. Dine was op
dat moment niet thuis, maar toen ze later op
de dag thuis kwam was het helemaal
mis.
Loterijen en andere goktoestanden daar
moest Dine niks van hebben. We glimla
chen daar nu misschien een beetje om,
maar bedenk wel dat er in de vooroorlogse
tijd over dit soort zaken beslist een beetje
taboe lag bij veel mensen. Aan de Staatslo
terij meedoen was op zijn minst een beden
kelijke zaak.
En dat nog wel in Nederland waar men zo
graag een gokje waagt. Om kort te gaan,
het lotje van Karst moest de deur uit en

Karst heeft het inderdaad weten door te
verkopen. Dit hele verhaal zou ik natuurlijk
al lang vergeten zijn ware het niet dat juist
op dat lotje de fiets werd gewonnen. lk weet
niet meer wie de gelukkige was, ik meen ie
mand uit Opende-Zuid, maar het geval
werd wel besproken. lk denk trouwens niet
dat Dine Brink spijt over het voorval heeft
gehad. Het hoorde nu eenmaal niet zo en
daarmee uit!
Zover mijn herinneringen teruggaan heb ik
eten altijd wel een prettige bezigheid ge
vonden. De meeste dingen vond ik ook wel
lekker, maar er was vroeger een uitzonde
ring: SNIJBONEN! Tegenwoordig eet ik ze
graag, maar vroeger kregen we ze "uit de
pot" en ik kon ze gewoon niet door mijn
keel krijgen. Nog voel ik de weerzin die ik
daartegen had. Achteraf is er wel een ver
klaring voor te geven. De snijbonen die we
kregen waren "pronkers". Waar die naam
vandaan kwam wist ik niet, maar ik dacht
gewoon dat dat kwam doordat de verbou
wers altijd met die grote bonen liepen te
pronken. Ze bleven heel lang aan de bos
zitten waardoor ze nogal groot werden en
daardoor wat van hun malsheid moesten
prijsgeven. Trots werden de producten ge
toond; het waren soms kanjers als sabels.
Oat men ze bij "ons" zo lang liet groeien
had twee redenen:
1 Er was misschien wat te weinig tijd om
ze te plukken, of
2 Omdat ze dan nog lekker wat konden
groeien, dan had je wat meer in de
pot.
Het "afdraden" en het door de molen draai
en daar hielpen wij als kinderen ook aan
mee. Kwamen ze echter naderhand op ta
fel, dan hield ik alle harde stukjes in de
mond of legde al die stukjes op de rand van
mijn bord.

7

Plattelandsvrouwen
In september hebben we weer onze eerste
bijeenkomst gehad in het nieuwe sei
zoen.
Meneer Derrix van de V.A.M. uit Wijster was
bij ons om iets te vertellen over de vuilver
werking. Een interessante avond.
Op 1 2 oktober waren meneer en mevrouw
Pakes bij ons op bezoek. Dit echtpaar had
een fietstocht om de Noordkaap gemaakt
in 80 dagen. Een zeer geslaagde avond.

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

eulen

Drachtsterweg 43 • 9865 VG Opende
Telefoon 05946 - 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

. v.d.

Onze volgende bijeenkomst is op 9 novem
ber. Dan komt het ,,Colour instituut" ons
vertellen welke kleuren van kleding en
make-up het best past bij ons karakter, ui
terlijk en type.
10 November gaan we een bezoek bren
gen aan de Suikerfabriek, en daarna met el
kaar naar het pannekoekschip.
Het bestuur

k

Tevens ruime keuze in
WAND- en VLOERTEGELS en
SIERPLEISTERS.
Scheiding 5, tel. 5 9849

(Ook een middenstander uit eigen dorp!)

Thermopane

verschillende maten

TE

KOOP

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

D. van Duinen
Drachtsterweg 13
OPENDE
Tel. 59496
6

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Kale Weg

Nu de verkeersobstakels aan de Provincia·
le weg klaar zijn, en het verkeer gedwon
gen wordt om langzaam te rijden, daar
waar de obstakels zijn geplaatst kan men
stellen dat de Provinciale weg iets veiliger is
geworden, maar eigenlijk is het probleem
nu verplaatst naar de Kaleweg.
Het verkeer wat normaal gesproken met
een stevig tempo over de Provinciale weg
reed, is nu uitgeweken naar de Kaleweg
waar nog veel harder wordt gereden, en
waar het nu nog veel drukker is
geworden.

De Kaleweg begint zowat het 'Zandvoort'
van het Noorden te warden, dit tot grote er
gernis van de bewoners. Ook zij willen hun
kinderen graag veilig thuis zien komen.
Het moge duidelijk zijn dat aan deze situa
tie iets gedaan moet warden, want zolang
zamerhand komen er steeds meer gevaar
lijke wegen in ons dorp bij.
De Scheiding waar tot nu toe aan de ge
vaarlijke situaties die er ontstaan niks wordt
gedaan, en daar komt dan nu de
Kaleweg bij.
Harry
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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.
De bocr die bij de organisatic is
aangeslotcn, moct de varkens in
een ruimte met gesloten vloeren
plaatsen, waar voldoendc stro op
de grand ligt en waar de dieren
genoeg ruimtc hebben om te
!open en te 'scharrelen'. Ook stelt
het ICM speciale cisen aan de
dagelijksc voeding van de
natuurvarkens.

Slagerij
11111

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

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

''

Strandpaviljoen

e aveern ''
Opende

Gereformeerde school + 1946

* dagrecreatie

Bovenste rij v.l.n.r.: Mr. Jappie Meester, op arm Henk Meester, Kees Helmhout, Jan v.d.

* bruiloften en partijen
* verenigingen
Eventueel live muziek

(tot 150 personen)

droppings
barbequen (binnen)

Jan E3os
*************************************�

Wal,Marten v.d. Velde,? Helmhout,Jan v.d. Velde, Eise v.d. Hoek?, Kees Lindeboom,Wieger
Lindeboom, Rennie v.d. Veen, Nico Postma, Gerrit Graansma, Riekele Postma, Anneke
Graansma.
Tweede rij v.l.n.r.: Janny v.d. Scheer, Bertha Klamer,Jitske Bouma, Brechtje Overzet, Roe
lie Overzet, Marie Frankes, Hillie de Wit, Griet v. Kammen, Lammert v. Eik, Sjoukje van Dijk,
Aaltje Koop, Griet Koop, Jut Schippers.
Derde rij v.l.n.r.: Doetje Piersma ?,T jerk v.d. Velde,Riemkje v.d. Velde, Froukje Lindeboom,
Sjoukje Lindeboom, Henk Koops,Ginie Koops,Jannie Koops,Durk Postma,? ,Renskje van
Kammen, Sander Smids, Lenie Smids, Bentje v.d. Hoek?, ? , lekje Postma.
Vierde rij v.l.n.r.: Joop Klamer,? , Trienke Bouma, Teatske Bouma, Alardis Overzet, Reina
Koop,Jan Koop,Rinze Bouma,Jochum van Eik,Griet van Eik,Sjoerd van Eik,Onne Graans
ma, Geale Postma.

info: 05946 • 59236
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T IMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Voor nieuw- en verbouw
Nieuwe kozijnen
K lusjes e.d.
Dak reparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
Inbraakpreventie

Voor de grate
of de kleine klus
Bekkema dus

m

Toneelnieuws
BEKKEMA

Provincialeweg 15
9865 AA Opende
Tel. 05946 - 59293

H.KOOP:

uw thuiswinkel
voor
*

**
*

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

service van deur tot deur
4

0 0 0

De Toneelvereniging ,,Tot Nut en Vermaak"
heeft voor dit seizoen twee toneelstukken
op het programma staan. Ten eerste wordt
voor u op de planken gebracht het unieke,
komische maar ook diep-roerende friestali
ge toneelstuk Mariandel.
Het stuk wordt gespeeld in drie bedrijven
door zeven spelers en wordt geregiseerd
door de heer Duurma uit de Wilp, die het
zelf in de jaren zestig meer dan honderd
keer heeft opgevoerd.
De voorbereidingen zijn in april begonnen.
Omdat er nog maar een boekje van was,
zijn er door de !eden zelf boekjes bijge
maakt. De repetities zijn in augustus be
gonnen en vorderen gestaag.
Verder is er medio januari de Nederlandsta
lige lachwekkende eenakter Ring kassa.
Ook geregiseerd door de heer Duurma.
Een zeer geschikt toneelstuk voor het vul
len van een feestavond.
De eerste uitvoering van Mariandel is op 18
november in het Vrijzinnig gebouw in
Opende Oost, aanvang 8 uur. Met groot bal
na m.m.v. J. v.d. Kooi.
Beide toneelstukken zijn zeer geschikt
voor feesten en partijen en het zien zeker
waard.
Voor verdere inlichtingen kunt u kontakt
opnemen met Richtsje Minkema, telefoon
05946-59043.

Polderliefde
De in Doezum geboren journalist Sietse
v.d. Hoek dook in de historie van het land en
van de mensen in het Westerkwartier,
met name Grootegast en omstreken en
bracht een en ander bijeen in een boek ge
naamd "Polderliefde" dat hij schreef in op
dracht van de in de gemeente Grootegast
gelegen waterschappen.
De waterschappen, 15 in totaal, waren nl.
van mening, dat het reilen en zeilen van de
waterschappen niet voor het nageslacht
verloren moest gaan.
Polderliefde is dan ook een boek, welke het
wel en wee van die waterschappen be
schrijft, vanaf het begin tot aan de ophef
fing, waarna de kleine waterschappen over

zijn gegaan in een geheel. Maar niet alleen
dat wordt beschreven. Zo wordt bijv. ook
het wel en wee van Opende in de vorige
eeuw beschreven. Verder het ontstaan en
het beheer van de heerden van Opende, n.l.
de Ayckemaheerd in Opende-West en de
Sjallemaheerd in Opende Oost. Tevens
worden de leefomstandigheden in de Par
ken beschreven, welke vroeger opgete
kend waren door Jelle Dam, die in Opende
timmerman was. Er waren in 1912 nog
steeds spitketen op de Opender-heide.
Een onderzoek naar de omstandigheden
op de Opender-heide leverde het volgende
resultaat op.
Grootte der woning? 3.20 vierkante meter.
Grootte van het gezin? 9 personen.
Hoogte van de vloer tot de zolder? Zolder
niet aanwezig, tot nok 2.80 meter. Bedste
den 1.20 meter fang en breed (daarop slie
pen 9 personen van beiderlei kunne van 1
tot 18 jaar en de ouders).

Drinkwater? Uit de sloot 'n eind achter de
woning. Privaat? Niet aanwezig. Grootte en
aantal der lichtramen? Twee ieder ruim 40
cm Muren? Heidespitten, hoog een meter.
Oak? Stro. Maar mede dank zij Ds. J. A. Vis
ser uit Rottevalle, die zich het lot van de hei
debewoners erg aantrok, kwam er al spoe
dig verbetering.

Ook wordt in dit boek vermeld, hoe een in
woner van Opende 5 keer de elfsteden
tocht uitreed. Verder het verhaal van de
moord op 4 politieagenten door IJe Wijk
stra. Alles voorzien van fraaie foto's. Al met
al een boek van historische waarde en ze
ker de moeite waard om in bezit te
hebben.
Het boek is nog in beperkte oplage verkrijg
baar bij: D. Postmus, Prov.weg 7, Kornhorn,
tel. 05946-59272 of bij: J. Wieringa, Lange
weg 19, Grootegast, tel. 05946-12017. Het
boek kost t 37,50. Er komt geen tweede
druk. Op is op.
Georg
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DORPSAGENDA
4 november:

Gospelhappening
Geref. l,erk Opende,
aanvang 19.30 uur

9 november:
Bejaardensoos
Spelmiddag

stuurslid en lid van de elftalcommissie. Te·
vens was hij jarenlang jeugdleider. Al met al
meer als 20 jaar. Momenteel volgt hij de
verrichtingen van de V.V.O. nog met veel
belangstelling, met name het 2e elftal, om
dat zoon Harry hier in meespeelt. De redak
tie feliciteert Jan met zijn 25 jaren trouwe
dienst en wenst hem nog vele en gezonde
jaren toe.
Georg.

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

25 Jaar trouwe dienst
Het laatste bestuur van het waterschap ,,Doezum en Opende'.'- V.l.�.r.: Roelf v.d. Vaart,
Derk Postmus (voorz.), Albertus Renkema (seer.), Sierd de Vries, Willem BoetJe.
. __ _____
_
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Zonnebloem
Onlangs werd er op Radio Noord een bij·
zonder iets vermeld, er was namelijk ie·
mand die een zonnebloem met vijf bloemen
op een stengel in de tuin had staan.
Een stengel met vijf bloemen schijnt dus
bijzonder te zijn, maar hoe bijzonder is
deze zonnebloem dan wel niet zijn met vijf
entwintig bloemen aan een stengel?
Harry.
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Vrijdag 7 oktober ii. werd onze plaatsg�noot,
dhr. Jan Elzinga gehuldigd voor het fe1t, dat
hij 25 jaar bij Riemersma bv in dienst wa�:
Jan Elzinga kwam op 5 augustus 1963 b11
de toen geheten Riemersma kinderwagen
fabriek alwaar hij in het atelier terecht
kwam 'als kappenmaker. In totaal zijn er
meer dan 100.000 kinderwagenkappen
door zijn handen gegaan.
Momenteel werkt Jan op de afdeling hout
bewerking omdat Riemersma bv gestopt is
met de produktie van de kinderwage��,
maar toch blijft de kinderwagen Jan z11n
voorkeur houden. Hij is 's avonds veel be
zig om antieke kinderwagens te repareren.
Ze komen uit heel Nederland, zo vertelt Jan.
Jan Elzinga is geboren op 23-10-1931 op
de Oosterdwarsreed als zoon van Haye en
Heintje. Na zijn schooljaren werd Jan bak
kersknecht, o.a. bij de plaatselijke bakkers
Smids en Ykema. Jan Elzinga trouwde op
24· 7-1959 met Henny Drost. Ze kregen 2
kinderen, dochter Sietske en zoon Harry.
Na enige jaren bij Philips te Drachten ge
werkt te hebben, kwam hij op 5 augustus
1963 bij Riemersma bv, alwaar hij nu nog
werkt. Bij de v.v. Opende is Jan ook geen
onbekende. Zo was Jan jarenlang be-

Hier ziet u Jan Elzinga met de bakkerskorf
van bakker Ykema zo'n 40 jaar geleden. De
foto is vanuit Opende-oost genomen, op de
Prov. weg voor de boerderij waar nu Klaas
Brouwer woont, nr. 86. Het huis wat u ziet
werd toen bewoond door Tunnis Klazinga.
Momenteel woont mevr. lpema·Henstra er
(nr. 84).
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Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ..

Kapsalon

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

Voor Uw spaar-en depositogelden.

Bekkema
Rijwielverhuur

Voor de juiste tarieven kunt U bellen met
onze afdeling deposito's.
Een degeluk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim
f 200.000.000,00

Spaar en Voorschotbank
Torenplein 7, 9231 CG Surhuisterveen
Tel. 05124 -19 25

2

( bij Strandheem )

verkoop
gebruikte

inkoop en verkoop
schade-auto•s

auto-onderdelen

ft?tl't Imtt0
auto slope rij

Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724

Tekoop:

M

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 -59438
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Ned. Brandwonden
Stichting

NATIONALE KOLLEK TEWEEK 31 OK
TOBER - 6 NOVEMBER

1. Bevord eren van een optimale behand e
ling van patienten met ernstige ver
brandingen;
2. Preventie van brand wonden;
3. Het in stand houd en van een goed funk
tionerend e huid bank.

IJsbaanvereniging
" KAATSPOEL" Opende

Doel: De stichting heeft ten d oel:

Weet u ..
d at
de
meeste brand wond en thuis
ontstaan,
d at d it per jaar ca. 100.000 keer gebeurt,
d at kind eren van 0-4 jaar vaak slachtoffer
zijn van heet water verbrandingen (thee,
koffie, soep e.d .),
d at ca. 4000 mensen ten gevolge van
brand wonden in het ziekenhuis word en
opgenomen,
d at velen van hen d aarna nooit meer ,,d e
oud e" zijn,
d at bran d wonden te voorkomen zijn,
d at .. d at zelfs vrij eenvoud ig is,
d at d e NEDERLANDSE BRANDWON
DEN S TICHTING d aarbij helpt !
Als u d at allemaal weet, d an helpt u mee!
Voorkomen van brand wonden is beter
dan genezen". Verbrandingen behoren t?t
_
d e meest afschuwelijke verwon d ingen d ie
een mens kunnen overkomen".
Voor d e vele duizenden slachtoffers van
verbrand ingen zijn deze uitspraken ieder
jaar weer een schrijnende waarheid. Schrij
nend vooral, omd at het overgrote deel van
brand wondenongevallen voorkomen kan
worden d oor juiste informatie over oorzaak
en ontstaan van brandwonden. Ook d oel
treffend e eerste-hulp verlening kan veel
leed voorkomen. De d oelstellingen van d e
Ned. Brand wond en Stichting zijn daar me
d e opgericht.
De Ned. Brand wonden Stichting word t niet
overheid gesubsidieerd en kan
haar werk alleen d oen met steun van de Ne
d erlan d se bevolking.
Daarom houd t d e Stichting jaarlijks een
landelijke kollekte met d e hulp van duizen
d en vrijwilligers.
20
d oor d e

Het bestuur is weer volop bezig met d e
voorbereid ingen voor het nieuwe win
terseizoen.
Vorig jaar is er dankzij de steun van plm.
200 leden en plm. 100 d onateurs electrici
teit op d e baan aangelegd en zijn er enige
verbeteringen in d e watervoorziening aan
gebracht. Helaas was het financieel niet
haalbaar om een lichtinstallatie aan te bren
gen. loch hopen wij dit seizoen m.b.v.
bouwlampen e.d. een deel van de baan te
kunnen verlichten.
De watervoorziening van de baan is nog
steed s afhankelijk van de regenval en de
stroomsloot. Dit moet anders. Wij hopen in
d e toekomst een gron d waterpomp aan te
kunnen schaffen met voldoend e capaciteit
om een dergelijke baan in een red elijke tijd
ond er water te kunnen zetten en te
houden.
u begrijpt d at hiervoor uw financiele steun
hard nod ig is. Led en en d onateurs zijn
d aarom van harte welkom.
De led en en donateurs van vorig jaar krij
gen de nieuwe kaarten binnenkort thuisbe
zorgd . De contributie is gelijk gebleven aan
d ie van vorig jaar, te weten:
Gezinskaarten incl. kinderen tot 18 jaar: f
10.Led enkaarten voor leden van 18 jaar en ou
d er: f 5,Donateurskaarten: f 5,Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij:
Secretaris B. Snip, tel. 05946-58323 of
Penningmeester A., Wobbes, tel. 0594658284
Op 16 november a.s. is er een led enverga
d ering in het Vrijzinnig Gebouww te
Opend e-Oost. De leden krijgen hiervoor
persoonlijk een uitnodiging.
Het bestuur

ledere maand, behalve in juli en augustus,
krijgt u de Keuvelaar in d e bus, d ank zij het
vele werk dat d oor d e zes redaktieled en ge
heel belangenloos en vrijwillig word t ge
d aan.
Er moet iedere maand ontzettend veel werk
verzet worden voord at er weer een nummer
klaar is.
Oat lukt de ene keer beter dan d e andere
keer. Geregeld krijgen we kopy binnen van
verenigingen e.d., toch zouden we graag
willen dat nog meer mensen stukjes,
nieuwtjes, enz. inleveren.
Hieronder volgen nog een keer d e namen
van de zes red aktieleden:
A.T . Top-Gerritsma, Prov.weg 154, 9865 AM,
tel. 59763, eindred aktrice.
J.M. v.d . Harst, Drachtsterweg 5, 9865 AS,
tel. 59153, sekretaris.
R. Huisman, Prov.weg 4, 9865 AH, tel.
59095, ad ministrateur.
G. Lutter, Prov.weg 54, 9865 AJ, tel. 59818,
redaktielid .
H. Veenstra, Centrumweg 13, 9865 BA, tel.
59599, fotograaf.
K. Kraaijinga, Prov.weg 119, 9865 AE, tel.
59585, ad vertenties.

Culturele Raad
Tentoonstelling Streektalen, Bibliotheek te
Grootegast, 28 oktober, 18.30-20.30 uur.
Voorlezen uit eigen werk d oor d rie schrij
vers. Verkoop van boeken in het Gronings
d oor 't Grunneger Bouk.
Kapel van d e Koninklijke Luchtmacht, 11
november in De Leegens, Doezum.
Hobbytentoonstelling
Om financiele redenen uitgesteld tot 1989.
Activiteiten meld en. Gemeentesecretarie,
afd . Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.

Maand SEPTEMBER 1988
Geboren:
Marjolein, d .v. J.G. Klunder en van: G. Dik
kers, Opende, 27 september.
Overladen:
Nieweg, lmko, oud 85 jaar, wonende te
Opend e, overled en op 20 september.
De Haan, Egbert, oud 76 jaar, gehuwd met
Wiersma, Trijntje Jacobje, wonend e te
Opend e, overleden op 22 september.

De red aktie vergadert weer op d ond erdag
10 november bij Anneke Top. Kopy kunt u
voor die datum inleveren bij Anneke Top,
Provincialeweg 154, tel. 05946-59763.

Kollekten

De Nierstichting Nederland heeft in Open
f 1.232,45 opgebracht. Dit is f 58,65
meer als vorig jaar. Alie gevers, geefsters
en kollektanten hartelijk d ank.
de

Bestuursvergadering
De volgend e vergad ering is in november.
De dag moet nog worden vastgesteld.

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

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

Molenweg 2
NI EBERT
Tel. 05945 - 49104

Gaal u we! eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
Ook
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grate groepc11.

Te1 1ens ::.aalruimte \'OOI' bruilo(ten en
partijen tot 350 personen.
�

En daarom is er
altijd een Rabobank
in uw buurt...

De Rabobank Opende blijft voor U bereikbaar!

Verschijnt 10 keer per jaar

13e jaargang
nr 2
oktober 1988

Rabobank �
Altljd In de buurt.

Brandvenekering?
Vergelijkde premie die u nu
betaalt met die van ons!

ii

Woonhuis 150.000,-.
lnboedel 50.000,-.
Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
62,50
82,50 verzekering
• 1e klas rlSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.

.

p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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Als Onde�inge aangesloten bij de Novo.

Met elkaar. Voor elkaar.

de
keuvelaar

