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v.d. hoek en alting
openderweg 6-8, opende
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Molenweg 2
NI EBERT
Tel. 05945 - 49104

Gaat u we/ eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
Oak voor grate groepen.
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Tevens ::aalruimte voor brniloften en
partijen tot 350 personen.
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J. v.d. Ve/de en Zonen
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Cafe Restaurant Snackbar

Sportzicht
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UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEUVELAAR
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
Contact-adres: Anneke Top·Gerritsma, Provincialeweg 154,
Opende, telefoon 05946 · 59763
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Nu ook nasi
en eierballen

·s_maandags
gesloten
beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954

.

Twee leden van de redaktie kunnen op het
ogenblik niet voldoende tijd vrij maken voor
de Keuvelaar vanwege hun werk.
De redaktie zou dan ook graag zien dat ie
mand in Opende de redaktie wil komen
versterken.
Probeer het eens. Het is leuk werk.
Bel voor verdere informatie Anneke Top.
De redaktie vergadert weer op woensdag
14 december bij Anneke Top.
Kopy kunt u voor deze datum inleveren bij
Anneke Top, Provincialeweg 154, tel. 0594659763.

RI aalsel ijli
Belang

loonbedrijf

Bestuur
Door het vertrek van mevr. N. Hoekstra
Verkaik is het aantal bestuursleden met een
verminderd. Het bestuur telt nu nog 8
leden.
Dorpsvernieuwingscommissie
Door het vertrek van mevr. N. Hoekstra
Verkaik telt nu ook de D.v.c. een lid minder.
Er zijn er nu 17.

,\ tel. 05946 - 59495 �

Provincialeweg 101 ____ 9865 AD Opende
16
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De fietspaden langs de Provincialeweg
Op vrijdag 11 november heeft een verte
genwoordiging van de Dorpsvernieuwings
commissie (de heren H. van Schepen, J.M.
v.d. Harst, G. Bruinsma en H. Bekkema,
vergezeld door de heer H. Ruitenberg, op
bouwwerker) een onderhoud gehad met
het lid van Gedeputeerde Staten, de heer
J.W. Remkes over de trage gang van zaken
bij het uitvoeren van de plannen tot aanleg
van de fietspaden. Ook burgemeester J.

::::

Verbree was bij dit onderhoud aanwezig.
De vertegenwoordigers hebben de Gede
puteerde er op gewezen dat door deze
traagheid en het niet geheel nakomen van
beloften tot overleg met de aanwonenden
een gevoel van onbehagen is ontstaan.
De burgemeester wees erop dat de ge
meente van de Provincie een ,,Verklaring
van geen bezwaar" wil hebben. Die is
noodzakelijk om een vlottere gang van za
ken te krijgen. De vertegenwoordigers heb
ben bereikt dat de Gedeputeerde toezegde
dat er vaart gezet zal worden in de onder
handelingen over de grondaankopen.
Zij hebben ook het standpunt van de vee
houders ten opzichte van de veetunnels uit
eengezet. Ook hiervoor zei de Gedeputeer
de toe dat de onderhandelingen hierover
met hulp van het Landbouwschap zo spoe
dig mogelijk zullen beginnen. Ook over de
,,Verklaring van geen bezwaar" bereikten
de burgemeester en de Gedeputeerde
overeenstemming. Met nieuwe hoop op
een spoedig snellere gang van zaken bij de
uitwerking van de plannen gingen de verte
genwoordigers naar Opende terug.

Gegevens maand OKTOBER:
Geboren:
Nagekomen september: Bob, z.v. J.
Hoekstra en van: Y.A. Hazelhof, Opende,
21 september; Amber Gwendolyn Roxane,
d.v. P.N.M. Stuijt en van: A.R.M. Nola,
Opende 25 september.
Oktober: Willem Frederik, z.v. R. van der
Weij en van: H.F. Vaatstra, Opende, 8 okto
ber; Soerd, z.v. M. Dijkstra en van: T. van
der Woude, Opende, 30 oktober; Bauke,
z.v. K. van Dam en van: W. Miedema, Open
de, 31 oktober.

,,,,

�,,

herenmodes en maatkledingbedrijf
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Onderscheiding voor
inwoonster uit Opende

ERJR6lt

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

Zoals u misschien wel zult weten is er in Po
len nog steeds veel behoefte aan allerlei
huiselijke dingen, zoals b.v. kleding,
schoeisel, zeep, enz.
Al enkele jaren worden er vanuit Opende en
andere dorpen vrachtwagens met allerlei
goederen voor de Poolse burgers naar Po
len gestuurd. De werkgroep ,,Help de Po
len", waar mevrouw Emmelkamp deel van
uit maakt, organiseert deze transporten
naar Polen.

HET KOSTUUM
IS WEER IN!
Daarom brengen wij een
grote kollektie exclusieve

De hulp blijft nodig volgens mevrouw Em
melkamp, omdat de situatie in Polen er niet
beter op wordt. Veel tehuizen en bejaarden
en ook kindertehuizen hebben aan allerlei
dingen gebrek, die voor ons heel normaal
zijn zoals b.v. zeep. Hulp van ons uit het rij
ke westen blijft jammer genoeg nog hard
nodig, aldus mevrouw Annemarie Emmel
kamp.
Harry

Zowel modern (oversized) als klassiek,
zakelijk als feestelijk
1 en 2 rij modellen
Mooie stoffen en kleuren.

ER/NGA uw KLEERMAKER
•

OPENDE (Gr.)

Ongeveer een maand geleden werd een in
woonster van Opende tot ere-burger van
de Poolse stad Sniezno benoemd.
Uit handen van de burgemeester van
Sniezno kreeg mevrouw Anne Marie Em
melkamp de gouden erepenning van de
stad uitgereikt. Deze onderscheiding werd
aan mevr. Emmelkamp gegeven als dank
voor de hulp, die zij en vele andere vrijwilli
gers uit deze omgeving aan de bevolking
van Polen proberen te geven.

Telefoon 05946 · 59090

*****

KLEERMAKER ER/NGA
verhuurt en verkoopt

SINT/PIET KOSTUUMS
met toebehoren.

Ook kunt u bij ons terecht om u te laten schminken.

OPENDE (Gr.)
2
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Telefoon 05946 - 59090

Plattelandsvrouwen

Op 9 november was mevr. Kiewiet van het
Colour lnstituut bij ons op bezoek. Met
kleurige sjaals werden aan twee dames van
onze club getoond, welke kleur het beste
past bij hun uiterlijk en haarkleur. Een leuke
avond en ook leerzaam.
1 O November een excursie naar de suiker
fabriek in Groningen. Hier kregen we dia's
te zien en daarna een rondleiding door de
fabriek. Na de koffie kregen we een draag
tas met verschillende soorten suiker aan-

geboden. Hierna zijn we met elkaar naar
het pannekoekschip geweest. Een leuke
en gezellige excursiemiddag.
15 December gaan we, net als vorig jaar,
weer met elkaar naar de huishoudschool
om een kerstdiner te bereiden en op te
eten natuurlijk.
20 December een koffie-ochtend om onder
leiding van mevr. Steensma kerststukjes
te maken.
21 December hebben we met elkaar een
kerstbroodmaaltijd.
Het bestuur
15

Slagerij

H. HELMUS

* Fondue-/
gourmet
* Vleeswaren·
schotels
* Heerlijke
droge worst
* Gevulde stookbrood
* Saucijzenbroodjes
* Pizza's

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917
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PLANTEN OP WEG
NAAR KLANTEN

VASTE
PLANTEN
KWEKERIJ

U kunt vanaf nu
weer kerstbomen
en kerststukjes
bestellen.
Oak voor verenigingen.

BROERSMA'S REED 6 - OPENDE
Telefoon 05946 - 5 9789
14

Overleden: Pops, Jantje, oud 93 jaar, ge
huwd geweest met Middel, Anne, wonende
te Opende, overleden op 3 oktober; Jans
ma, Hendrik, oud 74 jaar, gehuwd met Dijk
huis, Heiltje, wonende te Opende, overle
den op 10 oktober; Van der Wal, Sake, oud
90 jaar, gehuwd geweest met Pietens, Els
ke, wonende te Opende, overleden op 23
oktober.
Gehuwd: Van der T il, Feike (29) wonende
te Oldekerk en Tolsma, Anke Pieta (26), wo
nende te Opende.

Veertig jaar trouwe dienst
Op maandagavond 31 oktober j.l. werd in
"De Lantearne" te Surhuisterveen het feit
herdacht dat onze plaatsgenoot Roelof
Bekkema 40 jaar bij "Avek BV" werkzaam
is geweest.
Roelof begon zijn Avek-loopbaan op 16 au
gustus 1948 en kwam in de plamuurderij
terecht. In de loop der jaren heeft hij van al
les gedaan en tegenwoordig is Roelof ver
antwoordelijk voor de lakgietmachine. Roe
lot Bekkema werd geboren op 22-9-1930
als zoon van Pieter en Rienje, die toen
woonden aan de Prov. weg nr. 25, maar zijn
later een huisje opgeschoven naar nr. 27,
alwaar Roelof nu nog woont, samen met
zijn zuster Adriaantje, die voor de huishou
ding zorgt.
Na de lagere school, die Roelof doorliep in
Opende-West, ging hij werken bij Jan
Heidsma op Topweer, alwaar hij werkzaam
was op de boerderij maar ook in de
brandstof.
Roelof en Adriaantje leiden een rustig en te
vreden leventje daar aan de Prov.weg, al
hoewel Roelof af en toe wel eens een
avondje op stap gaat om een pilsje te ko
pen en andere mensen te ontmoeten. Vroe
ger was dat dan of bij Joop en Atsje in cafe
Sportzicht of bij Gerrit en Hiltje in Opende
Oost. Maar door het afbranden van cafe
Bakker en het verhuizen van Joop en Atsje
blijft Roelof tegenwoordig liever bij zijn zus
ter thuis.
Toen Roelof 25 jaar bij de Avek werkzaam
was geweest heeft hij een gouden horloge

DORPSAGENDA
7 december:
Bejaardensoos
Mevr. Kloosterman uit
Bergum, oude
klederdrachten

gekregen en nu met 40 jaar trouwe dienst
een enveloppe met inhoud.
De redaktie van de Keuvelaar feliciteert
Roelof met dit heugelijk feit en wenst hem
en zijn zuster nog vele en gezonde jaren toe
aan de Prov. weg.
Georg.
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Voor al uw:

Verstandig
SPAREN - LENEN - BELEGGEN
doet men bij de

Centrale Volksbank

Speciaal aanbevolen:
* Certificaten met 35%
* Rijkspremie
(belastingvrije dividend)
Groei-op-groei spaarbewijzen (tot 9½%)
Beheerder:

W. VANDERMEULEN

naar:

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

. v.d. Hoek

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

Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 · 59564

Thermopane
verschillende maten

TE
KOOP

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

D. van Duinen
Drachtsterweg 13
OPENDE
Tel. 59496
4

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Rommelmarkt

Op zaterdag 22 oktober j.l. werd in e� ro� d·
_
om gebouw ,Eben Haezer 1 weer de JaarltJk·
se traditionele rommelmarkt gehouden ten
bate van de Nederlands Hervormde kerk
te Opende.
Om ± 8.30 uur gingen de deuren open,
maar al ver van tevoren stonden de eersten
op de stoep om de mooiste spullen in de
wacht te slepen. Er was van alles bijeen ge
bracht, o.a. schoenen, kleding, meubels,
gereedschappen, antiek, enz. Al gauw wa
ren dan ook de mooiste spullen verkocht.
Verder was de vrouwenvereniging weer
vertegenwoordigd met o.a. pop-raden,
erwten raden, gewicht raden van een kaas
en een rollade. De pop viel op lotnr. 34, het
welk was ingevuld door de fam. Van der
Meulen van de Drachtsterweg. Het erwten

raden werd gewonnen door mevr. Hennie
Lindeboom-Visser uit Stroobos met 1651
erwten. Het juiste aantal was 1666. Het ge
wicht van de kaas was 3400 gram en werd
geraden door mevr. Ytsma uit Doezum.
Het gewicht van de rollade was 1265 gram.
Mevr. Poelman uit Kornhorn was er het
dichtst bij. Verder was er voor de kleintjes
nog de grabbelton en het waterspel, wat
door de kinderen van de familie Van Braak
was bedacht. Ook kon je er een kopje koffie
met koek kopen of een zakje patat.
De totale opbrengst was f 2800,·, wat
geheel ten goede zal komen aan de Neder
lands Hervormde kerk en haar bijgebou
wen.
Al met al weer een geslaagde dag voor de
aktiviteitencommissie en de vele vrijwil·
ligers.
Georg

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

71

65AC Opende
Uw stacaravan wordt door ons
gratis gehaald (uit geheel Nederland)
en aangesloten op elektra, water en
riolering.
,· ·"; . '\' ·."
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VAKA,

1e week: Roombroodjes ............ v. 1,00 nu 0,60
2e week: Gev. croissants .......... v. 1,10 nu 0,75
3e week: Slagroomcake ............ v. 4,50 nu 3,50
4e week: appelkersentaart ........ v. 5,95 nu 4,50

PARK 'T STRAHDHEEM - PARKWEG 2 - 9865 VP DPEHDE

Grote keuze in

TV KAST JES en VIDEOKASTJES

I

Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 - 59218

Komplete woninginrichting.
± 2000 m2 showruimte.
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Vrijdags koopavond ,. Maandags ges/oten
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Het zijn meestal de ongewone dingen die
het sterkst in het geheugen blijven kleven.
Een zo'n voorval schoot me onlangs weer
te binnen. Het huis waar Geert Bekkema nu
in woont (Prov. weg 125) is in de vroege
dertiger jaren gebouwd. lk moet in die tijd
een jaar of zeven geweest zijn dunkt me ge
zien mijn herinnering, dat ik niet ver over de
vensterbanken naar binnen kon kijken.
Een van de metselaars was ene Steven
Oosterhof. Waarschijnlijk dat niemand in
Opende die kende, maar ik herkende hem
omdat het een buurjongen was van mijn
Opa en Opoe in Roden. In dat huis kwam
de familie Job Halma wonen. Toen de doch
ter Dirkje een tijd ziek was kwam daar een
dokter op de fiets (!).
Dat was dokter Collet die in Kornhorn was
komen wonen. De oudste dochter Froukje
Halma had in die tijd verkering met ene Ni
co Roeters; voorzover ik weet kwam hij van
Enumatil of die omgeving. Heel normaal
dus dat er op zeker moment een bruiloft in
zicht kwam.
Het feest zou gevierd warden in het achter
huis, zoals dat in die tijd heel gebruikelijk
was. 's Morgens al een hele drukte natuur
lijk. Van Bouke Venema's cafe werden klap
stoeltjes en lange tafels gehaald op een
boerenwagen, getrokken door de jeugd uit
de buurt die kennelijk een vrije dag had. lk
was in elk geval een van hen.
De tafels werden opgesteld en er werden
lange stroken wit kastpapier overheen ge
spannen; het feest kon beginnen. We zaten
's middags nog aan tafel toen ons werd ver
teld, dat de bruiloft niet doorging omdat Ni
co met een akute blindedarmontsteking
naar een ziekenhuis in Groningen was ge
bracht. Een aantal weken later is de bruiloft
dan wel doorgegaan, maar omdat er op die

dag niets bijzonders gebeurde kan ik me
daar niks meer van herinneren.
Af en toe began er ineens iemand met een
vlieger en dan werd dat soms een rage. Nu
was ik zelf nooit zo gelukkig met mijn
vliegers want ze deden het altijd maar
slecht. Anderen wisten altijd precies hoe
lang de staart moest zijn en hoeveel ge
wicht er wel aan moest. Verder vond ik het
maar een beetje op toveren lijken, dat ge
schuif met de touwtjes waarmee het geheel
moest warden opgetrokken. Een ander
moest er bij mij steeds aan te pas komen
wilde ik de vlieger in de lucht krijgen. Menig
keer vloog mijn creatie dan ook finaal aan
flarden.
Op het land achter bakker Kloosterman
vliegerden we wel eens, maar daar liepen
de electrische draden over naar het huis
waar nu Roel Oost woont. In die draden
kwam mijn vliegertouw op een keer vast te
zitten. lk began er aan te trekken met het
gevolg dat de beide draden tegen elkaar
aan kwamen. Daardoor vlogen de vonken
er af en brandde er een zekering door in de
paal die v66r Kloosterman's huis stond.
Trammelant natuurlijk. Wilde je vroeger
vliegeren, dan moest je wel zelf een vlieger
maken. De gekruiste latjes moesten met
touw warden bespannen en daarna met
papier worden beplakt. Nu kon je voor een
vlieger allerhande soorten papier gebrui
ken, maar verreweg het geschiktst was
"slagerspapier"; dat krakende papier waar
in de slager vlees verpakte. Zo ben ik een
keer naar Sjoerd van der Heide geweest om
zo'n stuk papier voor een vlieger te halen.
Vermoedelijk werd er meteen een klein be
stellinkje aan vastgeknoopt, dat vergemak
kelijkte het vragen een beetje. Het lukte die
5

Geen bonus- of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

Voor Uw spaar-en depositogelden.

Voor dejuiste 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
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Bericht van de Peuter
speelzaal in Opende
Een aantal maanden geleden hebt u in dit
blad een stukje kunnen lezen over de peu
terspeelzaal ,,Bernewille". Het is nu nodig
om een aantal gegevens te herzien en aan
te vullen.
De ouderbijdrage is niet f 3,50, maar f 3,
per ochtend. Als u uw kind wilt opgeven
voor de speelzaal, kunt u dat doen als het
kind 2 jaar is geworden. Uw kind komt dan
op de wachtlijst, die nu ± 9 maanden lang
is. Als u wacht tot uw kind ouder is gewor-

Voorlichtingsbijeen
komsten over de
kursussen van Kader

Kader, de Stichting Volwassenen-edukatie
Westerkwartier, wil het kursusaanbod uit
breiden met een Open School groep speci
fiek voor vrouwen in de plaatsen Groote
gast en Opende, een Open School groep ir,
Aduard en de bestaande groep in Grijps
kerk uitbreiden met de mogelijkheid in ja
nuari 1989 een kursus Engels te starten.
In de maanden september en oktober wer
den in deze plaatsen hierover voorlich
tingsbijeenkomsten georganiseerd en van
de avond in Opende volgt hier een
verslag.
Fine Salomons, cursusleidster van de te
starten open school groep, heette een en
thousiaste groep vrouwen welkom.

Na een rondje namen begonnen we met
een associatiespel: waar denk je bij het
woord leren aan; schrijf die woorden op je
blad papier. Een woord was al voldoende,
maar met elkaar leverde dat op: huiswerk,
moeilijk, luisteren, praten, samen doen, je
bent er nooit te oud voor.
We bekeken de video over vrouwen in een

den, dan zal het ook !anger duren voor uw
kind op de speelzaal terecht kan. We plaat
sen de kinderen n.l. op volgorde van aan
melding. Mocht u, terwijl uw peuter op de
wachtlijst staat, om welke reden dan ook,
besluiten uw zoon/dochter niet naar de
speelzaal te laten gaan, dan is uw opgave
natuurlijk niet bindend. Woont u in Korn
horn en heeft u geen vervoer, dan kunt u uw
kind toch wel opgeven. In de meeste geval
len zal het mogelijk zijn iets te regelen met
de andere ouders uit Kornhorn die hun kin
deren naar Opende brengen.
Namens het bestuur,
A. Trommel-Jongkind, seer.

open school groep. Een van hen vertelde
wat het voor haar betekende in het dage
lijks leven, daaruit bleek dat ze mondiger
was geworden, durfde meedoen in een ge
sprek, gemakkelijker formulieren ging
invullen.
We zagen de film met in ons achterhoofd
de opdracht: kijk of je in de film ziet wat voor
jou belangrijk is. Het belangrijkste motief in
de groep was: leren voor je mening uitko
men en dat was in de film goed naar
voren gekomen.
Nu was het tijd om vragen te stellen, zoals:
wat zijn de kosten, zijn we vrij in de school
vakanties, is er kinderoppas, op welke mor
gen kunnen de meesten en waar is de
meeste belangstelling voor?
Brieven en verslagen schrijven, leren ver
gaderen, leren je woordje te doen, engels,
thema, het is eigenlijk allemaal even leuk.
Maar de groep bepaalt zelf de keus en pas
als je met kiezen begint, zie je hoe legio de
mogelijkheden zijn. Neem alleen maar the
ma, als je het thema gezondheid kiest, heb
je als onderdeel voeding, daarover ga je
materiaal verzamelen, je kan in de les alter
natief eten klaarmaken en proeven; je zou
er ook yoga aan kunnen vastknopen.
Op deze avond gaven 6 vrouwen zich op
en de mond tot mond reklame deed de rest,
zodat de groep op 25 oktober startte met
16 deelnemers.
Betsy Dieleman
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ..

Uiteraard was ik sterk, niet helemaal beset
fend wat er moest gebeuren. lk liep achter
hem aan achter 't huis. Daar haalde hij een
varken uit een hok en we gingen er mee
naar de slachtplaats achter de winkel. Daar
aangekomen kreeg het varken een lus om
Mn of beide achterpoten .en werd omhoog
gehesen. Toen kreeg ik tot taak de beide
voorpoten goed vast te houden, want
Sjoerd van der Heide moest het bloed in een
emmer opvangen. lk was nog nooit bij
zoiets geweest; het overkwam me gewoon.

Kapsalon

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

Bekkema
Rijwielverhuur
( bij Strandheem )

verkoop
gebruikte
auto-onderdelen

keer ook weer, maar er kwam voor mij wel
een lelijk avontuur achterweg.
lk zal een jaar of elf zijn geweest toen ik bij
Sjoerd van der Heide in de winkel stapte en
vroeg om een stuk "vliegerpapier". Wei, dat
kon, maar of ik ook sterk was en hem even
een paar minuten kon helpen, want hij
moest even "'n baarg stekke".

inkoop en verkoop
schade-auto•s

Terwijl ik de paten vasthield werd het var
ken gestoken en werden de golven bloed in
de emmer opgevangen. Het geluid van dat
schreeuwen van het varken is me heel lang
bijgebleven; maanden daarna kon ik er nog
heel angstig van dromen. Gelukkig nam
Sjoerd de paten gauw van mij over en be
gan er vlug mee heen en weer te zwenge
len, dat hoorde zeker zo.
lk ben met een heel raar gevoel in mijn buik
hard naar huis gelopen. Het afmaken van
de vlieger kan ik me niet herinneren maar
de kans is groat dat voor mij de lol er toen
een beetje at was.
Hannes.

Te koop:

Kollekten
autosloperij
Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724
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gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 -59438

De kollekte voor de Geestelijk Gehandicap
ten heeft in Opende opgebracht f 1.000,-.
Dit is het hoogste tot nu toe verzamelde be
drag. Hartelijk dank aan de gevers en geef
sters en de kollektanten.
De kollekte voor de Nederlandse Brand
wonden Stichting heeft in Opende
f 816,60 opgebracht.
Alie gevers, geefsters en kollektanten har·
telijk dank.

In de raadsvergadering en de commissie
vergadering van november is over de ac
commodatie voor Sociale Culturele huis
vesting in Opende heel wat afgesproken. In
1988 heeft men gekozen, dat ook in Open
de een gemeentelijk onderdak voor wel·
zijnsaktiviteiten zou moeten zijn.
In overleg met een accommodatie-werk
groep uit Opende is een programma van ei
sen over de huisvesting opgesteld, die door
de dienst Gemeentewerken is verwerkt in
een bouwtekening. Er is gekozen voor een
aanbouw aan de gymnastiekzaal, zodat
deze voor allerlei aktiviteiten gebruikt kan
warden. De plan-opzet is zeer sober, zodat
bij het bouwen daarvan een belangrijk deel
door plaatselijke vrijwilligers (o.a. werkleer
project) gedaan kan warden. De totale
bouwkosten bedragen ± f 850.000,·. Door
vrijwilligerswerk kan ± f 250.000,· be·
spaard warden. Men wil proberen
f 300.000,- extra subsidie uit diverse fond·
sen te krijgen. Zodat er f 300.000,• door de
gemeente betaald moet warden.
Daar zal in de begrotingsvergaderingen
nog wet het een en ander over gezegd
warden.
In de raadsvergadering is het besluit geno
men om het aktiviteitencentrum aan de
Drachtsterweg te verhuren aan de heer Yts
ma, om het te gebruiken als opslagplaats
ten behoeve van zijn woninginrichtingsbedrijf.
W.v.B.

Culturele Raad
Aktiviteiten melden: Gemeentesecretarie,
Afd. Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.
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Klusjes e.d.
Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
I nbraakpreventie

Voor de grate
of de kleine k/us
Bekkema dus

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
8

Klas 1 en 2 O.L.S.-zuid in Norg

16 juli 1956

Achterste rij v.l.n.r.: chauffeur Van der Berg, J.M.van der Harst, T. van der Harst-Postma,

mr. B. Olsen en mr. G. Nijdam.

Tweede rij v.l.n.r.: Karst Frankes, Appie Krist, Albertje Kuipers, Sjoerd Postema, Jan van

der Bosch, Jasper Pool, Sietse van Dellen, Oets Steensma, Riekele Bekkema, Sas van der
Velde, Jan Kuipers, Jan van der Veer, Andries Gall en Engbert van der Woude.
Voorste rij v.l.n.r.: Betsje Elzinga, Ria Hielkema, Aukje van der Velde, Jantje Postmus, Al
bertje van der Velde, Hennie van der Veer, Marieke Boonstra, lepie Aikema, Anske Mellema,
Wietske van Duinen, Harmke Stienstra, Jacob Tamminga, Grietje Hielkema.
Wilt u een oude foto nabestellen, neemt u dan kontakt op met:
GEORG LUTTER, Provincialewea 54, Opende, tel. 05946-59818.
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Geen bonus- of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

Voor Uw spaar-en depositogelden.

Voor dejuiste 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
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Bericht van de Peuter
speelzaal in Opende
Een aantal maanden geleden hebt u in dit
blad een stukje kunnen lezen over de peu
terspeelzaal ,,Bernewille". Het is nu nodig
om een aantal gegevens te herzien en aan
te vullen.
De ouderbijdrage is niet f 3,50, maar f 3,
per ochtend. Als u uw kind wilt opgeven
voor de speelzaal, kunt u dat doen als het
kind 2 jaar is geworden. Uw kind komt dan
op de wachtlijst, die nu ± 9 maanden lang
is. Als u wacht tot uw kind ouder is gewor-

Voorlichtingsbijeen
komsten over de
kursussen van Kader

Kader, de Stichting Volwassenen-edukatie
Westerkwartier, wil het kursusaanbod uit
breiden met een Open School groep speci
fiek voor vrouwen in de plaatsen Groote
gast en Opende, een Open School groep ir,
Aduard en de bestaande groep in Grijps
kerk uitbreiden met de mogelijkheid in ja
nuari 1989 een kursus Engels te starten.
In de maanden september en oktober wer
den in deze plaatsen hierover voorlich
tingsbijeenkomsten georganiseerd en van
de avond in Opende volgt hier een
verslag.
Fine Salomons, cursusleidster van de te
starten open school groep, heette een en
thousiaste groep vrouwen welkom.

Na een rondje namen begonnen we met
een associatiespel: waar denk je bij het
woord leren aan; schrijf die woorden op je
blad papier. Een woord was al voldoende,
maar met elkaar leverde dat op: huiswerk,
moeilijk, luisteren, praten, samen doen, je
bent er nooit te oud voor.
We bekeken de video over vrouwen in een

den, dan zal het ook !anger duren voor uw
kind op de speelzaal terecht kan. We plaat
sen de kinderen n.l. op volgorde van aan
melding. Mocht u, terwijl uw peuter op de
wachtlijst staat, om welke reden dan ook,
besluiten uw zoon/dochter niet naar de
speelzaal te laten gaan, dan is uw opgave
natuurlijk niet bindend. Woont u in Korn
horn en heeft u geen vervoer, dan kunt u uw
kind toch wel opgeven. In de meeste geval
len zal het mogelijk zijn iets te regelen met
de andere ouders uit Kornhorn die hun kin
deren naar Opende brengen.
Namens het bestuur,
A. Trommel-Jongkind, seer.

open school groep. Een van hen vertelde
wat het voor haar betekende in het dage
lijks leven, daaruit bleek dat ze mondiger
was geworden, durfde meedoen in een ge
sprek, gemakkelijker formulieren ging
invullen.
We zagen de film met in ons achterhoofd
de opdracht: kijk of je in de film ziet wat voor
jou belangrijk is. Het belangrijkste motief in
de groep was: leren voor je mening uitko
men en dat was in de film goed naar
voren gekomen.
Nu was het tijd om vragen te stellen, zoals:
wat zijn de kosten, zijn we vrij in de school
vakanties, is er kinderoppas, op welke mor
gen kunnen de meesten en waar is de
meeste belangstelling voor?
Brieven en verslagen schrijven, leren ver
gaderen, leren je woordje te doen, engels,
thema, het is eigenlijk allemaal even leuk.
Maar de groep bepaalt zelf de keus en pas
als je met kiezen begint, zie je hoe legio de
mogelijkheden zijn. Neem alleen maar the
ma, als je het thema gezondheid kiest, heb
je als onderdeel voeding, daarover ga je
materiaal verzamelen, je kan in de les alter
natief eten klaarmaken en proeven; je zou
er ook yoga aan kunnen vastknopen.
Op deze avond gaven 6 vrouwen zich op
en de mond tot mond reklame deed de rest,
zodat de groep op 25 oktober startte met
16 deelnemers.
Betsy Dieleman
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

••

uw warme

b akk er

.···.;11-,�
z'=��
0

•

J. ff. lJKEMlt

Vaste-/ Seizoen-/ Deellljd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

1e week: Roombroodjes ............ v. 1,00 nu 0,60
2e week: Gev. croissants .......... v. 1,10 nu 0,75
3e week: Slagroomcake ............ v. 4,50 nu 3,50
4e week: appelkersentaart ........ v. 5,95 nu 4,50

PARK 'T STRAHDHEEM - PARKWEG 2 - 9865 VP DPEHDE

Grote keuze in

TV KAST JES en VIDEOKASTJES

I

Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 - 59218

Komplete woninginrichting.
± 2000 m2 showruimte.
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Het zijn meestal de ongewone dingen die
het sterkst in het geheugen blijven kleven.
Een zo'n voorval schoot me onlangs weer
te binnen. Het huis waar Geert Bekkema nu
in woont (Prov. weg 125) is in de vroege
dertiger jaren gebouwd. lk moet in die tijd
een jaar of zeven geweest zijn dunkt me ge
zien mijn herinnering, dat ik niet ver over de
vensterbanken naar binnen kon kijken.
Een van de metselaars was ene Steven
Oosterhof. Waarschijnlijk dat niemand in
Opende die kende, maar ik herkende hem
omdat het een buurjongen was van mijn
Opa en Opoe in Roden. In dat huis kwam
de familie Job Halma wonen. Toen de doch
ter Dirkje een tijd ziek was kwam daar een
dokter op de fiets (!).
Dat was dokter Collet die in Kornhorn was
komen wonen. De oudste dochter Froukje
Halma had in die tijd verkering met ene Ni
co Roeters; voorzover ik weet kwam hij van
Enumatil of die omgeving. Heel normaal
dus dat er op zeker moment een bruiloft in
zicht kwam.
Het feest zou gevierd warden in het achter
huis, zoals dat in die tijd heel gebruikelijk
was. 's Morgens al een hele drukte natuur
lijk. Van Bouke Venema's cafe werden klap
stoeltjes en lange tafels gehaald op een
boerenwagen, getrokken door de jeugd uit
de buurt die kennelijk een vrije dag had. lk
was in elk geval een van hen.
De tafels werden opgesteld en er werden
lange stroken wit kastpapier overheen ge
spannen; het feest kon beginnen. We zaten
's middags nog aan tafel toen ons werd ver
teld, dat de bruiloft niet doorging omdat Ni
co met een akute blindedarmontsteking
naar een ziekenhuis in Groningen was ge
bracht. Een aantal weken later is de bruiloft
dan wel doorgegaan, maar omdat er op die

dag niets bijzonders gebeurde kan ik me
daar niks meer van herinneren.
Af en toe began er ineens iemand met een
vlieger en dan werd dat soms een rage. Nu
was ik zelf nooit zo gelukkig met mijn
vliegers want ze deden het altijd maar
slecht. Anderen wisten altijd precies hoe
lang de staart moest zijn en hoeveel ge
wicht er wel aan moest. Verder vond ik het
maar een beetje op toveren lijken, dat ge
schuif met de touwtjes waarmee het geheel
moest warden opgetrokken. Een ander
moest er bij mij steeds aan te pas komen
wilde ik de vlieger in de lucht krijgen. Menig
keer vloog mijn creatie dan ook finaal aan
flarden.
Op het land achter bakker Kloosterman
vliegerden we wel eens, maar daar liepen
de electrische draden over naar het huis
waar nu Roel Oost woont. In die draden
kwam mijn vliegertouw op een keer vast te
zitten. lk began er aan te trekken met het
gevolg dat de beide draden tegen elkaar
aan kwamen. Daardoor vlogen de vonken
er af en brandde er een zekering door in de
paal die v66r Kloosterman's huis stond.
Trammelant natuurlijk. Wilde je vroeger
vliegeren, dan moest je wel zelf een vlieger
maken. De gekruiste latjes moesten met
touw warden bespannen en daarna met
papier worden beplakt. Nu kon je voor een
vlieger allerhande soorten papier gebrui
ken, maar verreweg het geschiktst was
"slagerspapier"; dat krakende papier waar
in de slager vlees verpakte. Zo ben ik een
keer naar Sjoerd van der Heide geweest om
zo'n stuk papier voor een vlieger te halen.
Vermoedelijk werd er meteen een klein be
stellinkje aan vastgeknoopt, dat vergemak
kelijkte het vragen een beetje. Het lukte die
5

Voor al uw:

Verstandig
SPAREN - LENEN - BELEGGEN
doet men bij de

Centrale Volksbank

Speciaal aanbevolen:
* Certificaten met 35%
* Rijkspremie
(belastingvrije dividend)
Groei-op-groei spaarbewijzen (tot 9½%)
Beheerder:

W. VANDERMEULEN

naar:

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

. v.d. Hoek

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

Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 · 59564

Thermopane
verschillende maten

TE
KOOP

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

D. van Duinen
Drachtsterweg 13
OPENDE
Tel. 59496
4

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Rommelmarkt

Op zaterdag 22 oktober j.l. werd in e� ro� d·
_
om gebouw ,Eben Haezer 1 weer de JaarltJk·
se traditionele rommelmarkt gehouden ten
bate van de Nederlands Hervormde kerk
te Opende.
Om ± 8.30 uur gingen de deuren open,
maar al ver van tevoren stonden de eersten
op de stoep om de mooiste spullen in de
wacht te slepen. Er was van alles bijeen ge
bracht, o.a. schoenen, kleding, meubels,
gereedschappen, antiek, enz. Al gauw wa
ren dan ook de mooiste spullen verkocht.
Verder was de vrouwenvereniging weer
vertegenwoordigd met o.a. pop-raden,
erwten raden, gewicht raden van een kaas
en een rollade. De pop viel op lotnr. 34, het
welk was ingevuld door de fam. Van der
Meulen van de Drachtsterweg. Het erwten

raden werd gewonnen door mevr. Hennie
Lindeboom-Visser uit Stroobos met 1651
erwten. Het juiste aantal was 1666. Het ge
wicht van de kaas was 3400 gram en werd
geraden door mevr. Ytsma uit Doezum.
Het gewicht van de rollade was 1265 gram.
Mevr. Poelman uit Kornhorn was er het
dichtst bij. Verder was er voor de kleintjes
nog de grabbelton en het waterspel, wat
door de kinderen van de familie Van Braak
was bedacht. Ook kon je er een kopje koffie
met koek kopen of een zakje patat.
De totale opbrengst was f 2800,·, wat
geheel ten goede zal komen aan de Neder
lands Hervormde kerk en haar bijgebou
wen.
Al met al weer een geslaagde dag voor de
aktiviteitencommissie en de vele vrijwil·
ligers.
Georg

Slagerij

H. HELMUS

* Fondue-/
gourmet
* Vleeswaren·
schotels
* Heerlijke
droge worst
* Gevulde stookbrood
* Saucijzenbroodjes
* Pizza's

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917
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PLANTEN OP WEG
NAAR KLANTEN

VASTE
PLANTEN
KWEKERIJ

U kunt vanaf nu
weer kerstbomen
en kerststukjes
bestellen.
Oak voor verenigingen.

BROERSMA'S REED 6 - OPENDE
Telefoon 05946 - 5 9789
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Overleden: Pops, Jantje, oud 93 jaar, ge
huwd geweest met Middel, Anne, wonende
te Opende, overleden op 3 oktober; Jans
ma, Hendrik, oud 74 jaar, gehuwd met Dijk
huis, Heiltje, wonende te Opende, overle
den op 10 oktober; Van der Wal, Sake, oud
90 jaar, gehuwd geweest met Pietens, Els
ke, wonende te Opende, overleden op 23
oktober.
Gehuwd: Van der T il, Feike (29) wonende
te Oldekerk en Tolsma, Anke Pieta (26), wo
nende te Opende.

Veertig jaar trouwe dienst
Op maandagavond 31 oktober j.l. werd in
"De Lantearne" te Surhuisterveen het feit
herdacht dat onze plaatsgenoot Roelof
Bekkema 40 jaar bij "Avek BV" werkzaam
is geweest.
Roelof begon zijn Avek-loopbaan op 16 au
gustus 1948 en kwam in de plamuurderij
terecht. In de loop der jaren heeft hij van al
les gedaan en tegenwoordig is Roelof ver
antwoordelijk voor de lakgietmachine. Roe
lot Bekkema werd geboren op 22-9-1930
als zoon van Pieter en Rienje, die toen
woonden aan de Prov. weg nr. 25, maar zijn
later een huisje opgeschoven naar nr. 27,
alwaar Roelof nu nog woont, samen met
zijn zuster Adriaantje, die voor de huishou
ding zorgt.
Na de lagere school, die Roelof doorliep in
Opende-West, ging hij werken bij Jan
Heidsma op Topweer, alwaar hij werkzaam
was op de boerderij maar ook in de
brandstof.
Roelof en Adriaantje leiden een rustig en te
vreden leventje daar aan de Prov.weg, al
hoewel Roelof af en toe wel eens een
avondje op stap gaat om een pilsje te ko
pen en andere mensen te ontmoeten. Vroe
ger was dat dan of bij Joop en Atsje in cafe
Sportzicht of bij Gerrit en Hiltje in Opende
Oost. Maar door het afbranden van cafe
Bakker en het verhuizen van Joop en Atsje
blijft Roelof tegenwoordig liever bij zijn zus
ter thuis.
Toen Roelof 25 jaar bij de Avek werkzaam
was geweest heeft hij een gouden horloge

DORPSAGENDA
7 december:
Bejaardensoos
Mevr. Kloosterman uit
Bergum, oude
klederdrachten

gekregen en nu met 40 jaar trouwe dienst
een enveloppe met inhoud.
De redaktie van de Keuvelaar feliciteert
Roelof met dit heugelijk feit en wenst hem
en zijn zuster nog vele en gezonde jaren toe
aan de Prov. weg.
Georg.
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herenmodes en maatkledingbedrijf
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Onderscheiding voor
inwoonster uit Opende

ERJR6lt

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

Zoals u misschien wel zult weten is er in Po
len nog steeds veel behoefte aan allerlei
huiselijke dingen, zoals b.v. kleding,
schoeisel, zeep, enz.
Al enkele jaren worden er vanuit Opende en
andere dorpen vrachtwagens met allerlei
goederen voor de Poolse burgers naar Po
len gestuurd. De werkgroep ,,Help de Po
len", waar mevrouw Emmelkamp deel van
uit maakt, organiseert deze transporten
naar Polen.

HET KOSTUUM
IS WEER IN!
Daarom brengen wij een
grote kollektie exclusieve

De hulp blijft nodig volgens mevrouw Em
melkamp, omdat de situatie in Polen er niet
beter op wordt. Veel tehuizen en bejaarden
en ook kindertehuizen hebben aan allerlei
dingen gebrek, die voor ons heel normaal
zijn zoals b.v. zeep. Hulp van ons uit het rij
ke westen blijft jammer genoeg nog hard
nodig, aldus mevrouw Annemarie Emmel
kamp.
Harry

Zowel modern (oversized) als klassiek,
zakelijk als feestelijk
1 en 2 rij modellen
Mooie stoffen en kleuren.

ER/NGA uw KLEERMAKER
•

OPENDE (Gr.)

Ongeveer een maand geleden werd een in
woonster van Opende tot ere-burger van
de Poolse stad Sniezno benoemd.
Uit handen van de burgemeester van
Sniezno kreeg mevrouw Anne Marie Em
melkamp de gouden erepenning van de
stad uitgereikt. Deze onderscheiding werd
aan mevr. Emmelkamp gegeven als dank
voor de hulp, die zij en vele andere vrijwilli
gers uit deze omgeving aan de bevolking
van Polen proberen te geven.

Telefoon 05946 · 59090

*****

KLEERMAKER ER/NGA
verhuurt en verkoopt

SINT/PIET KOSTUUMS
met toebehoren.

Ook kunt u bij ons terecht om u te laten schminken.

OPENDE (Gr.)
2

•

Telefoon 05946 - 59090

Plattelandsvrouwen

Op 9 november was mevr. Kiewiet van het
Colour lnstituut bij ons op bezoek. Met
kleurige sjaals werden aan twee dames van
onze club getoond, welke kleur het beste
past bij hun uiterlijk en haarkleur. Een leuke
avond en ook leerzaam.
1 O November een excursie naar de suiker
fabriek in Groningen. Hier kregen we dia's
te zien en daarna een rondleiding door de
fabriek. Na de koffie kregen we een draag
tas met verschillende soorten suiker aan-

geboden. Hierna zijn we met elkaar naar
het pannekoekschip geweest. Een leuke
en gezellige excursiemiddag.
15 December gaan we, net als vorig jaar,
weer met elkaar naar de huishoudschool
om een kerstdiner te bereiden en op te
eten natuurlijk.
20 December een koffie-ochtend om onder
leiding van mevr. Steensma kerststukjes
te maken.
21 December hebben we met elkaar een
kerstbroodmaaltijd.
Het bestuur
15
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Cafe Restaurant Snackbar

Sportzicht
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UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEUVELAAR
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
Contact-adres: Anneke Top·Gerritsma, Provincialeweg 154,
Opende, telefoon 05946 · 59763
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Nu ook nasi
en eierballen

·s_maandags
gesloten
beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954

.

Twee leden van de redaktie kunnen op het
ogenblik niet voldoende tijd vrij maken voor
de Keuvelaar vanwege hun werk.
De redaktie zou dan ook graag zien dat ie
mand in Opende de redaktie wil komen
versterken.
Probeer het eens. Het is leuk werk.
Bel voor verdere informatie Anneke Top.
De redaktie vergadert weer op woensdag
14 december bij Anneke Top.
Kopy kunt u voor deze datum inleveren bij
Anneke Top, Provincialeweg 154, tel. 0594659763.

RI aalsel ijli
Belang

loonbedrijf

Bestuur
Door het vertrek van mevr. N. Hoekstra
Verkaik is het aantal bestuursleden met een
verminderd. Het bestuur telt nu nog 8
leden.
Dorpsvernieuwingscommissie
Door het vertrek van mevr. N. Hoekstra
Verkaik telt nu ook de D.v.c. een lid minder.
Er zijn er nu 17.

,\ tel. 05946 - 59495 �

Provincialeweg 101 ____ 9865 AD Opende
16
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De fietspaden langs de Provincialeweg
Op vrijdag 11 november heeft een verte
genwoordiging van de Dorpsvernieuwings
commissie (de heren H. van Schepen, J.M.
v.d. Harst, G. Bruinsma en H. Bekkema,
vergezeld door de heer H. Ruitenberg, op
bouwwerker) een onderhoud gehad met
het lid van Gedeputeerde Staten, de heer
J.W. Remkes over de trage gang van zaken
bij het uitvoeren van de plannen tot aanleg
van de fietspaden. Ook burgemeester J.

::::

Verbree was bij dit onderhoud aanwezig.
De vertegenwoordigers hebben de Gede
puteerde er op gewezen dat door deze
traagheid en het niet geheel nakomen van
beloften tot overleg met de aanwonenden
een gevoel van onbehagen is ontstaan.
De burgemeester wees erop dat de ge
meente van de Provincie een ,,Verklaring
van geen bezwaar" wil hebben. Die is
noodzakelijk om een vlottere gang van za
ken te krijgen. De vertegenwoordigers heb
ben bereikt dat de Gedeputeerde toezegde
dat er vaart gezet zal worden in de onder
handelingen over de grondaankopen.
Zij hebben ook het standpunt van de vee
houders ten opzichte van de veetunnels uit
eengezet. Ook hiervoor zei de Gedeputeer
de toe dat de onderhandelingen hierover
met hulp van het Landbouwschap zo spoe
dig mogelijk zullen beginnen. Ook over de
,,Verklaring van geen bezwaar" bereikten
de burgemeester en de Gedeputeerde
overeenstemming. Met nieuwe hoop op
een spoedig snellere gang van zaken bij de
uitwerking van de plannen gingen de verte
genwoordigers naar Opende terug.

Gegevens maand OKTOBER:
Geboren:
Nagekomen september: Bob, z.v. J.
Hoekstra en van: Y.A. Hazelhof, Opende,
21 september; Amber Gwendolyn Roxane,
d.v. P.N.M. Stuijt en van: A.R.M. Nola,
Opende 25 september.
Oktober: Willem Frederik, z.v. R. van der
Weij en van: H.F. Vaatstra, Opende, 8 okto
ber; Soerd, z.v. M. Dijkstra en van: T. van
der Woude, Opende, 30 oktober; Bauke,
z.v. K. van Dam en van: W. Miedema, Open
de, 31 oktober.

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

::::

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

II

Molenweg 2
NI EBERT
Tel. 05945 - 49104

Gaat u we/ eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
Oak voor grate groepen.
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Tevens ::aalruimte voor brniloften en
partijen tot 350 personen.
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J. v.d. Ve/de en Zonen
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En daarom is er
altijd een Rabobank
in uw buurt...

Rabobank r:,
De Rabobank Opende blijft voor U bereikbaar!

Altljd in de buurt.

Verschijnt 1 O keer per jaar
13e jaargang
nr. 3
november 1988
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Brandverzekering?
Vergelijk de premie die u nu
betaalt met die van ons!
lnboedel 50.000,-.

Woonhuis 150.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
82,50 verzekering
62,50
• 1e klas f!SICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
•

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

Q Q

NOVOOO

Als Onde�inge aangeslolen bij de Novo.

Met elkaar. Voor elkaar.

de
keuvelaar

