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Habobank .- ..
Brandverzekering?
Vergelijkde premie die u nu
betaalt met die van ons!
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lnboedel 50.000,-.
Woonhuis 150.000,-.
Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
62,50
82,50 verzekering
• le klas rlSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
•

•

p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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Als Onder1inge aangesloten bij de Novo.

NOVO�
Met elkaar. Voor elkaar.

de
keuvelaar

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

Ii
il

..•.

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 voor grole groepen.
Tevens ::.aalruimle voor bmilo(len en
parl(ien tot 350 personen.
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Ve/de en Zonen
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Voor al uw:

naar:
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
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 • 59564

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

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

,HEIDEPYKJES'
Te koop aangeboden:

Speciaal

HONDA

CROSS MOTOR
Type CR 250
Bouwjaar 1987

Incl. veel reserve-onderdelen.
Te bevragen bij:
M. ELVERDINK
Te/efoon 05116 - 2328
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UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEU VELAAR
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
Contact-adres: Anneke Top·Gerritsma, Provincialeweg 154,
Opende, telefoon 05946 • 59763
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De redaktie wenst alle abonnees en alle ad·
verteerders een heel voorspoedig en ge
zond 1989 toe.
We vergaderen weer op 10 januari 1989,
om 20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 10 januari 1989 inleveren
bij Anneke Top, Provincialeweg 154, tele·
foon 05946-59763.

Maand NOVEMBER 1988
Geboren: Egbertje, d.v. B. Meijer en W.
Veenhuizen, Opende, 16 november.
Overleden: Wietze Visser (81), gehuwd
met Geeske v.d. Meer, Opende, 11 no
vember.
Gehuwd: geen.

Dankbetuiging

Voor al uw
vervoer

z.g.a.n.
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RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN
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KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde op 22 november.
De volgende vergadering is op 26 ja
nuari.
Sint Nicolaasfeest 1988
Zoals nu al jaren de gewoonte is, hebben
leden van het bestuur namens Sint Nico·
laas aan 69 mensen, 46 van 80 jaar en ou·
der en 23, die langdurig ziek zijn, een
letter gebracht.
Culturele Raad
De nieuwjaarsbijeenkomst in de hal van het
gemeentehuis zal gehouden worden op
maandag 2 januari 1989 van 19.00 tot
21.00 uur.
Het bejaardenkoor te Grootegast zal zin·
gen en Berry Zuidema van de Muziekver·
eniging ,Woudklank' te Grootegast zal de
kornet bespelen.
leder is welkom.

Voor de heel vele blijken van medeleven, in
welke vorm dan ook, tijdens ons verblijf in
het Hooge Heern en Nij Smellinghe, wil ik
allen, ook namens mijn kinderen en klein·
kinderen, heel hartelijk bedanken.
Het heeft ons goed gedaan. Wij zullen het
nimmer vergeten.
H. Jansma-Dijkhuis

Nieuwjaarswensen

Wij wensen al onze vrienden en bekenden
een heel gelukkig nieuwjaar toe.

Geert en Eelkje Sienema-Boonstra
Box 98 Whitemouth
Manitoba Canada
ROE 2 GO.

Alie vrienden en bekenden een gelukkig
nieuwjaar.
Fam. R. Bekkema,
Kolonieweg 6, Opende
De redaktie van De Keuvelaar wenst alle
abonnees en adverteerders een gelukkig
1989.
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hiervoor verantwoorde besluiten te nemen.

Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE
Voor Uw spaar- en depositogelden.

Voor de juiste tarieven kunt U bellen met
onze afdeling deposito's.

Een degelijk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim

f200.000.000,00

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

De heer Boonstra (PvdA): Wij zijn van me-

ning, dat rond het sociaal cultureel werk er
dit jaar wat uitvoering en accommodatie-

voorzieningen betreft absolute duidelijk-

heid moet komen. Als raad zullen we in de-

ze dan ook daadwerkelijk gestalte moeten

geven aan de uitgangspunten van het beleidsplan sociaal cultureel werk ten aanzien
van de accommodatie-problematiek en
financieringsmogelijkheden.

De heer Wijma (WD) maakt zich zorgen

over de ontwikkeling van het sociaal cultureel werk in Opende, met name het
jeugdwerk.

handelen met de heer Borger, om een uitweg in deze kwestie te vinden.
Dit waren wat gegevens aangaande het
dorp Opende uit de algemene beschouwingen van de raad van Grootegast.

Eén opmerking van de heer De Groot
(GPV) wil ik nog vermelden. Als wij (raad

Grootegast) gedwongen worden in het komende jaar vervelende beslissingen te nemen, moeten wij die boodschap zo verpakken, dat de mensen het nog leuk vinden.

Een suggestie van de schrijver: de aanslag

van de onroerendgoed belasting voor
1989, die met 2,5 % verhoogd wordt, in
kado-papier naar de burgers te verzenden.

W.v.B.

Ook merkte de heer Wijma op, dat in het af-

gelopen jaar de kwestie Borger meerdere
malen aan de orde is geweest. De Raad van
State heeft er over geoordeeld en gezegd,

dat er in het kader van de hinderwet geen

vee meer op het bedrijf mag worden gehouden. Hierbij zal de heer Borger zich moeten
neerleggen. Mede namens het GPV heeft

de WD vragen gesteld aan het college om

te proberen tot een oplossing te komen.

Ook om met name het CDA te bewegen tot

aktie over te gaan. Dat is tot nu toe niet ge-

lukt, en dat spijt ons zeer. Wij begrijpen het

ook niet van een partij die vanuit een

christelijke grondslag handelt, aldus de
heer Wijma. Er is hier iemand die tussen de

molenstenen is geraakt, en men weigert de
hand uit te steken, afgezien van de mense-

lijke tragedie is hier ook een precedent ge-

schapen, dat vergaande gevolgen kan hebben. Er is namelijk door de overheid een be-

staand bedrijf weggesaneerd zonder dat er

door die overheid ook maar enige vergoe-

ding heeft plaatsgevonden. Dit geeft naar
de bedrijven die in een soortgelijke situatie
verkeren een onaanvaardbare rechtsonzekerheid.

Door de Raad van State is het bedrijf getoetst aan de bepalingen in de hinderwet,

maar niet getoetst is, de handelswijze van
het college van B en W naar de heer Borger

toe. Deze handelswijze is niet altijd correct

'DRUICICERU
B.Y.

Jan Binneslaan 84 (t/o. Lantearne)

SURHUISTERVEEN

Telefoon 05124 - 2005*

geweest. Kortom, om te voorkomen dat er

voor beide partijen hierdoor verdere pijnlijke procedures ontstaan vragen wij met
klem aan de andere fracties in deze raad,
het college op te dragen om te gaan onder-
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.

uw warme

b akk er

Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

J. lI. lJKE:rHlI

�et velo/Ie@ler, ii, t,eeI@l . . .

71

Vaste-/ Seizoen-/ Deellijd•/ Hoogseizoenplaatsen

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

1 e week: Tompoezen ........... v. 4,00
2e week: Slagroomtaart ...... v. 4,95
3e week: Appeltaart ............. v. 5,95
4e week: Rijstevlaai .............. v. 7,50
Wij wensen u al/en een
VOORSPOEDIG 1989

'

tiepark

VAKA,
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PARK 'T STRANDHEEM - PARKWEG 2 • 9865 VP DPENDE

v.
v.
v.
v.

2,95
3,95
4,50
5,50

Maak het voor de winter weer eens
wat gezellig in huis!

Kerstspel in gebouw ,Eben Haezer'

+ 1931

Staande v.l.n.r.: Griet de Vries, Jantje van der Velde, Metje Nienhuis, Froukje van der Velde,

Aanbieding:

Geertje Hulshoff, iets lager mevrouw Van Gerner, bovenin Luikje Drost, zittend, witte jurk
Boukje Drost, Neeltje Bijstra, daaronder Jenskje Storteboom, Martha Hoogsteen, Jantje
Eilander-Vonk, Riekje de Vries, juf Fokje Dijkstra.
Gehurkt v.l.n.r.: Jantje Brouwer, Reina Bolhuis en Janna de Vries.

Bejaardenfauteuils
vanaf ...................................................... 275,Videokastjes v.a. .................................. 249,2 + 2 zits, met lichtgrijze dralonstof ... 1499,Losse gebloemde 2-zits bankjes v.a.

895,

Eetkamerstoelen met leer, 4 stuks

990,

Opende milieubewust

Losse fauteuils in stof, leer of
leatherlook in diverse modellen!

Stereotoren, eiken, 69x48x75 cm.

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

Komplete woninginrichting.
± 2000 m2 showruimte.
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Vrijdags koopavond • Maandags ges/oten

Op zaterdag 17 december j.l. werd door de
gemeente Grootegast, in samenwerking
met Plaatselijk Belang in Opende een inza
melingsaktie gehouden voor klein che
misch afval.
's Morgens om 9.00 uur gingen ongeveer
15 personen op weg met 2 wagens in
Opende en 1 in Kornhorn om het chemisch
afval op te halen. De ophalers waren o.a. de
wethouders van de gemeente, de heren
Helmhout en Zuiderveld, drie leden van
Plaatselijk Belang, de heren R. Dijk, H. van
Schepen en G. Westra. Verder personeel

van de gemeente en leerlingen van de Ma
vo uit Grootegast.
Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
bestrijdingsmiddelen, spuitbussen, verf
resten, afgewerkte olie, foto chemicalien,
batterijen, medicijnen, cosmetica.
Dat de aktie succesvol was bleek na afloop.
In Opende werd maar liefst 640 kg. opge
haald, evenveel als in Kornhorn.
Na afloop werden de medewerk(st)ers dan
ook door de gemeente beloond met een
snertmaaltijd, welke in cafe ,Sportzicht'
werd genuttigd.
Al met al een inzameling, die zeker voor
herhaling vatbaar is.
Georg.

3
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Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair

^ ^ ^
naar

&

L. VAN DEKKEN
Munnikestraat 4, Surhuisterveen, tel. 05124 - 2703

Verder specialisatie in:
MARMER, KEUKENS, VOOR- en INZETHAARDEN

en HARD NATUURSTEEN!

Wij wensen u een gelukkig 1989

'GROENTEN & FRUIT'
,• SPECIAALZAAK •
Voor een pracht assortiment GROENTEN & FRUIT, een mooie kollek-

tie panklare groenten, vele soorten rauwkost-salades, soepgroenten,
groot assortiment losse peulvruchten.
Puikbeste aardappelen.

Onze specialiteit:

HET OPMAKEN VAN FRUITSCHALEN EN FRUITMANDEN.

yvijnsma
IGRÖNINGERS'I'R.37iSÜRHUIS'rER</EEN
(Tel. 05124-2332-l 252

Deze jongens zijn dit jaar weliswaar geen kampioen geworden, maar ze hebben uw fotograaf verzekerd dat ze dit jaar alles op alles zullen zetten om kampioen te worden, zodat
uw prentemaker ze nu alvast heeft gefotografeerd.

&

uit de Raad

geklapt

In de vorige Keuvelaar heb ik geschreven
dat over de huisvesting voor het algemeen
sociaal cultureel werk nog wel het een en

maar laten we hopen dat we het mis hebben. Over het aanboren van externe fondsen, zoals het college zich voorstelt, zijn wij

niet bijster optimistisch gestemd. Ook vinden wij dat het beleid van het college op het
welzijnsterrein nu niet bepaald uitblinkt
door duidelijkheid. We gunnen Opende

ander gezegd zou worden.
In de begrotingsvergadering, die gehou-

graag een nieuwe huisvesting voor sociaal
cultureel werk, maar het moet wel haalbaar zijn.

partijen hun algemene beschouwingen gepresenteerd hebben, heeft men dat dan
ook gedaan.
De heer Wijma verwoordde namens de
WD: Hoe wij denken over een nieuw te

van het realiseren van een accommodatie
het volgende. Dat er overleg is geweest en
wordt voortgezet, verdient op zich waardering. Het ontbreekt echter aan een dek-

den is op 12 december, waar de politieke

stichten accommodatie in Opende hebben
wij al eens eerder gezegd. Wij twijfelen aan
de haalbaarheid en het draagvlak in het
dorp Opende. Wij zijn zeker niet bereid om
door middel van belastingverhoging deze
accommodatie te financieren.

De heer De Groot (GPV): De plannen voor
Opende lijken financieel gezien een utopie,

De heer Swieringa (CDA): Naar aanleiding

kingsplan in zijn algemeenheid. Hierin ligt

onze grote zorg als wij spreken over een
multifunctioneel gebruik. Dat betekent immers ook dat de behoefte moet aangeven

hoe noodzakelijk men dit met elkaar vindt,

en bereid is hiervoor gelden op te brengen.
Zolang hiervoor geen concrete toezeggingen zijn, vinden wij de basis te smal om

21

herenmodes en maatkledingbedrijf

t:liJRGlI

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

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

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

Kleermaker Eringa wenst u een voorspoedig 1989.

Sociaal-cultureel
werkster

Na het vertrek van Jan de Nas heeft het ge
meentebestuur van Grootegast een nieuwe
cultureel werkster voor Opende aange
steld, n.l. Elzelien Renssen.
Elzelien Renssen is per 15·10·1988 aan
gesteld om het culturele werk in Opende uit
te voeren en te coordineren. Ze is in dienst
bij de stichting ,,Beheer en Coordinatie",
waarvan ,,De Oude Ulo" te Leek een onder
deel is.
Elzelien Renssen is geboren op 23-11•
1958 te Ede, verhuisde naar Hengelo, al
waar ze de Sociale Academie doorliep. Na
haar opleiding heeft ze in Hengelo zo'n 5
jaar in het jongerenwerk gezeten, voorna·
melijk probleemgroepen, zodat ze ervaring
genoeg heeft. Ze verlangt er dan ook naar
om in Opende aan de slag te gaan, alleen

de moeilijkheid is, dat er geen geschikte
ruimte vrij is. In ,De Stjelp' werd na het ver·
trek van Jan de Nas een nieuwe beheerster
aangesteld, mej. Gre van 'der Heide, zodat
het Sociaal Cultureel werk in ,De Stjelp' ge
woon doorging en de ruimte dan ook alle
dagen bezet is. De gemeente heeft voorge
steld om het gedeelte naast kapsalon ,Adry'
aan de Prov.weg 64 voor haar te huren als
kantoorruimte. Blijft nog de vraag naar
ruimte voor het sociaal cultureel werk. Maar
Elzelien heeft er het volste vertrouwen in,
dat het de gemeente zal lukken om ook
hiervoor een geschikte ruimte te vinden.
Zelf vindt Elzelien het jammer, dat ze geen
ruimte in ,De Stjelp' kan krijgen. Ze ziet
zichzelf ook niet als concurrente van ,De
Stjelp', maar meer als een aanvulling. Zo
zou ze hier misschien nog nieuwe dingen
kunnen organiseren, bijv. het zelf sleutelen
aan eigen (brom-)fiets of motor, een tafel
tennisgroep, zo af en toe een dropping,
enz.
Verder is er het plan om in februari diverse
cursussen in Opende aan te bieden, b.v.
meubels repareren, yoga, pech onderweg,
informatica, enz., zodat er voor elk wat
wils is.
Elzelien Renssen woont in Boornbergum,
is getrouwd en moeder van een dochter.
Wilt u meer weten of hebt u nieuwe ideeen,
dan kunt u haar dagelijks bellen: tel.
05945-17877.
Georg

OPENDE • PROVINCIALEWEG 196

De gasrekening drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL PROGRAMMA
INSTALLATIEBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.), telefoon 05946 · 58317
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Een bijzondere belevenis was indertijd wel
de grate schoonmaak, met name als het de
woonkamer betrof. lk denk dat mijn ouders
er niet veel interessants in zagen, want de
hele boel lag overhoop. De bedsteden wa-

ren leeg en de kasten evenzo. Oat gaf je de
gelegenheid om er eens frank en vrij in om
te springen. Om de zoveel jaar werd er ook
een nieuw behangetje in geplakt. Oat was een
heel karwei, want het behang zat toen nog
5

op ,linnen'. Op de muren was een raam·
werk van latten gemaakt en daaroverheen
was een jute·achtig weefsel gespannen.
Oat werd vastgetimmerd met die kleine
kopspijkertjes waar je zo lelijk in kon trap·
pen wanneer je op kousevoeten liep.Over
dat ,linnen' werd eerst een laag oude kran·
ten geplakt als ondergrond; daarna kwam
het behang er overheen.
Voor al deze gelegenheden stond er altijd
een grote trap over de vloer die we van bak·
ker Kloosterman leenden en een kleinere
die we zelf altijd in de winkel gebruikten.IK
moet nog wel even vertellen wat er bij ons
een keer gebeurde met dat behang. Omdat
daar zo'n ruimte achter was konden de
muizen er achter langs.Eens heeft mijn va·
der met een stopnaald door het behang na
een paar vlugge prikken een muis vastge·
prikt. Het gepiep daarna vonden we nu niet
bepaald leuk.
Bij al de herinneringen aan de schoonmaak
van vroeger komt me nag de lucht van de
ammoniak in de neus. Oat goedje kwam
door het water waarmee de houten wan·
den en de zolder werd afgesopt.
Bij de schoonmaak hielpen ook wel andere
vrouwen mijn moeder. Een daarvan was de
vrouw van Roelf Spoelman. Die woonden
toen aan de zandweg die nu Bosweg heet,
net achter ,,Wiebren's bosje'. In mijn aller·
jongste jaren had ik er moeite mee de naam
,Vrouw Spoelman' uit te spreken; ik kwam
niet verder dan ,Vrouw Boemze'. Oat werd
ik later gewaar, want toen ik al veel ouder
was geworden was het nog altijd wanneer
Vrouw Spoelman langs kwam: ,,Kiek Han·
nes, doar geit vrouw Boemze ok hen". ZO
zie je maar hoe iemands naam kan
veranderen.

***
Zo tegen Sinterklaas waren er bij bakker
Hofstee en bij bakker Kloosterman vaak
sjoel· en knikkerwedstrijden. 's Middags
voor de kinderen en 's avonds voor de ou·
deren.De inleg was misschien een stuiver
of een dubbeltje; de prijzen waren taaHaai,
speculaaspoppen en banketstaven. Als
kind vond ik dat geweldig.Oat die mensen
zich uitsloofden om zulke feesten te organi·
seren voor ans plezier.Achteraf bezien lag
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het natuurlijk een beetje anders, maar daar
had ik toen geen weet van.
Tegen Sinterklaas liepen er ook nog vaak
mensen met een korf met allerlei Sin·
terklaas·lekkers te venten. Die kwamen
dan langs de deuren om op die manier een
paar centen te verdienen.Wanneer ze bij
ons thuis kwamen, was dat altijd aan de
achterdeur.Een vast paar van deze venters
waren oude Wietske·moei met haar zoon
letsen Elzinga. Deze Wietske·moei was
een zuster van mijn overgrootmoeder;
Froukje Drost die getrouwd was met de
oude Anne Pool. Bovendien was het de
moeder van de bij velen van jullie wel be·
kende Sake (segaar) Elzinga.letsen liep al·
tijd op gymschoenen en maakte altijd een
praatje met ons als kinderen. Hij was een
eenvoudige ziel die nooit zou vergeten te·
gen mijn moeder te zeggen dat ze de luci·
fers goed moest opbergen, zodat de kinde·
ren er niet mee konden spelen.Het ligt voor
de hand, dat ik graag op de neus bij zulke
korven stond te loeren, maar meestal was
er wel een boodschap waarmee ik werd
weggestuurd. lk hoefde ook niet te weten
wat de goedheiligman allemaal wel voor
lekkers aan het inslaan was.

Zowel de A-junioren a/s de E·pupillen van de v.v. Opende werden najaarskampioen. Vee/a/
werd er met korfbal cijfers gewonnen. Er vie/ dus weer heel wat te be/even op het sport·
park "De Olde Wierden". Al met al een ongekend succes voor spe/ers, spe/ertjes, trainers
en /eiders. De toekomst lijkt verzekerd ...
I

A-junioren

Eise Elzinga, Johannes Frankes, Frans P.de Vries, Peter Bijstra, Klaas van Dellen, Lieuwe
Henstra, Jan St. Dijk, zittend: Edwin de Roos, Wietze Kuperus, Martin Gjaltema, Karel
Tjoelker, Bernard Emmelkamp, Freddy v. Dekken, /eider Geert Tiemersma.

Zo zien jullie maar weer hoe er nog veel
meer in mijn jeugd is gebeurd dan dat ik
nog weet te vertellen.Als ze me niet op inte·
ressante ogenblikken hadden wegge·
stuurd, dan had ik waarschijnlijk nog veel
meer geweten. Maar helaas ...
Hannes

Bejaardensoos
Voor de laatste maal in 1988 kwam de be·
jaardensoos op 7 december bijeen in het
Groene Kruisgebouw in Opende·oost.
Hiervoor was mevr. Kloosterman uit Ber·
gum uitgenodigd, die o.a. het stukje over
"De Bollekoer" voordroeg en over vroegere
tijden vertelde.Tevens werden er oude kle·
derdrachten getoond.Al met al een gezelli·
ge middag. De bejaarden komen in 1989
op de volgende data bijeen:
11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 febru·
ari, 8 maart en 22 maart.

E-pupillen

Marcel de Graaf, Lammert Nieuwman, Pepijn Borger, Johan v.d. Wal, Michie/ Weening,
Bassie Gaikema, Henkie v.d. Weide, Jan Siebe Gal, Zweitse Gal, Bauke Wassenaar (kee·
per), /eiders Elzinga en Weening.
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GEBR.
Tl MMERBEDRIJ F

Meranti geprofileerd
kozijnhout
per meter v.a. .... f 1 O,·

PROVINCIALEWEG 95
9865AD OPENDE.
TEL.05946-59980
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Nieuw bedrijf in Opende
Sinds enige tijd is er in Opende een houtbe·
werkingsbedrijf bij gekomen, n.l. het bedrijf
van de gebr. Koop, welke gevestigd is aan
de Prov. weg 95, waar Anne Koop woont,
die samen met zijn broer Jille overwegend
nu nog 's avonds en zaterdags bezig zijn,
maar als de zaken goed gaan te zijner tijd
ook overdag. Anno, die een Havo-opleiding
heeft, wilde altijd al voor zichzelf beginnen
en samen met broer Jille, die een LTS·
opleiding genoten heeft, zijn ze begonnen
met ramen en kozijnen te maken. Nu kun je
er ook deuren en trappen op maat bestel·
len. Anne werkt overdag nog bij de gebr. Al·
gra in Ureterp als kraanmachinist.
Jilie leerde de fijne kneepjes van het vak bij
de Fa. van Kammen alhier en werkt nu bii

Bouwborg in Groningen. Ze hebben een
werkplaats van ± 100 m2 met alle benodig
de machines plus afzuiging, maar binnen
kort wordt die ruimte uitgebreid tot 200 m2•
Ze verkopen ook raam- en kozijnhout per
meter, alles tegen scherpe prijzen. Ze ma
ken verder o.a. Redceder garagedeuren,
maar een kozijn met een boog of zelfs een
rond kozijn, kan ook.
De fa. gebr. Koop is per 1 april 1988 aange
sloten bij de Kamer van Koophandel. Wilt u
meer weten of hebt u nog vragen, dan kunt
u altijd vrijblijvend bellen nr. 05946-59980,
b.g.g. 58352. Maar u kunt natuurlijk ook
even bij de Prov. weg 95 langs gaan voor
verdere informatie. De redaktie wenst de
gebr. Koop veel succes met hun nieuwe
bedrijf.
Georg.

7

keerterrein aangelegd, zodat de parkeer-

U ziet, kosten nog moeite zijn gespaard om

uiteraard de Smash-Discobus ook aan
meehelpen, die iedere zaterdagavond speciaal voor de Smash-gangers rijdt vanuit
3 plaatsen.

te maken.

Westra beheerder Rabo-

Om die reden heeft hij dan ook besloten om

Met ingang van 1 februari 1989 is onze

jaren, welke ze in Opende woonden. De
redaktie wenst Gerbrand en Jeanette nog
vele en gezonde jaren toe in Kollumer-

problemen hopelijk verleden tijd zijn. Daar zal

Café Restaurant Snackbar

Sportzicht

het zo gezellig en aangenaam mogelijk

Georg

Nu ook nasi-

en eierballen

A^<^
y^'y
T^

s-maandags

gesloten

beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende, tel.05946 - 59954

bank te Kollumerzwaag

Rabo-bankhouder, dhr. Gerbrand Westra

felKert nobaeh
loonbedrijf

benoemd tot beheerder van het bijkantoor

van de Rabo-bank te Kollumerzwaag. Gerbrand Westrawerd in Drachten geboren op
16-6-1958, maar verhuisde enige jaren
later naar Leeuwarden, alwaar hij zijn jeugd

Opende te verlaten. Gerbrand en Jeanette

kijken met tevredenheid terug op de 3

zwaag.

Georg.

doorbracht en de scholen doorliep t/m de
M.E.A.O. Na zijn militaire diensttijd kwam

Gerbrand in 1981 bij de Rabo-bank organi-

.»$>"'
Pro¥ên£êal@w@g 101

§865 AD Opende

satie in dienst als beheerder van het bijkantoor in Kornhorn, alwaar het een 1 mans
kantoor betrof.
Gerbrand trouwde op 17-12-1982 met
Jeanette ten Berge en ze gingen in Kornhom wonen. Op 1 juli 1985 kwam Gerbrand in Opende werken als beheerder van
het bijkantoor aan de Prov. weg, hetwelk
een 2 mans kantoor is.
Ze bleven eerst nog in Kornhorn wonen,

maar in januari 1986 betrokken Gerbrand

en Jeanette de dienstwoning naast het bijkantoor. In Kollumerzwaag wordt Gerbrand beheerder van een 4 mans kantoor,
een promotie dus.
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Fijne jaarwisseling
en een gezond 1989
toegewenst!

Slagerij

H. HELMUS

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

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

PLANTEN OP WEG
NAAR KLANTEN

VASTE
PLANTEN
KWEKERIJ

APPIE WIJMA
WENST U
EEN
VOORSPOEDIG
1989

APPIE WIJMA
BROERSMA'S REED 6 - OPENDE

Telefoon 05946 - 59789
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Ledenvergadering
IJsbaanvereniging
"Kaatspoel"
Op woensdag 16 november j.1. hield de ijs
baanvereniging "Kaatspoel" haar jaarlijkse
ledenvergadering, ditmaal in het Vrijzinnig
Gebouw te Opende-Oost. Om ± 8 uur
opende de voorzitter, dhr. E.J. v.d. Harst de
vergadering met een ieder welkom te he
ten. Dat de belangstelling voor de komende
winter en de daarmee gepaard gaande ijs
pret nag niet zo groot was, bleek uit de op
komst. Naast het voltallig bestuur waren er
maar 7 leden aanwezig. De notulen werden
voorgelezen door E.J. v.d. Harst, omdat tij
dens de oprichtingsvergadering alleen de
voorzitter werd gekozen en de andere funk
ties in het bestuur nag verdeeld moesten
warden. De voorzitter deelde verder mee,
dat de officiele oprichtingsdatum 19 april
1988 is, omdat toen de officiele stukken bij
de notaris getekend zijn. Na het voorlezen
van het jaarverslag bleek wel, dat het be
stuur niet stil gezeten had. Zo is er stroom
voorziening aangelegd, zodat er ijs en we
derdienende de komende winter met wat
noodvoorzieningen 's avonds op de ijs
baan kan warden geschaatst.
Het grate struikelblok voor het bestuur blijft
het water. In het verleden is er al eens een
grondpomp aangelegd door de vorige ijs
baanvereniging, maar deze bleek over on
voldoende kapaciteit te beschikken om de
baan bij een droge herfst onder water te
krijgen. Het huidige bestuur is dan oak de
mogelijkheid aan het onderzoeken voor
een pomp, die ten alle tijden de baan onder
water kan zetten. Dat zoiets geld kost
spreekt voor zich. Misschien dat binnenkort
hiervoor uw financiele bijdrage gevraagd
wordt. Macht het zo zijn, dat er dit jaar wel
winter komt, maar de baan niet voldoende
onder water komt, dan wordt door het be
stuur hiervoor een alternatief gezocht. Maar
blijft u de vereniging wel trouw, want an
ders kon dit wel eens de laatste ijsbaanver
eniging van Opende zijn.
Bij de bestuursverkiezing trad af mej. Gre
v.d. Heide die niet herkiesbaar was. Verder
waren Anko Wobbes en Freddy de Vries af
tredend, maar herkiesbaar. Kandidaten wa-

ren Joldert Elzinga en Piet de Haan (Rzn).
Na stemming werden Anko Wobbes en
Freddy de Vries herkozen en werd Joldert
Elzinga als nieuw bestuurslid gekozen. Bij
het punt rondvraag ontstond er nag een
discussie over het recht van de vereniging
om het land te gebruiken. De eigenaar, dhr.
H. Bekkema, deelde mee, dat als hij het
land eventueel zou willen verkopen, hij dan
vrij wil zijn wat betreft de ijsbaanvereniging.
Verder zei dhr. Bekkema dat ze van hem al
le medewerking krijgen zolang hij eigenaar
van het land blijft. Om ± 10 uur bedankte
de voorzitter een ieder voor zijn of haar in
breng en sloot deze vergadering, waarna
nag een konsumptie werd aangeboden en
een ieder nadien weer huiswaarts keerde.
Hopende, dat de komende winter voor de
ijsbaanvereniging niet het spreekwoord
van toepassing is: "De beste stuurlui staan
aan wal".
Georg.

Cursussen in 'De Stjelp'
In januari '89 start er weer een nieuwe cur
sus schilderen. Hier kunnen nag enkele
cursisten bij. Deze cursus bestaat uit 12
lessen en wordt gegeven op de vrijdagmor
gen van 9.30 - 11.30, en op de vrijdagmid
dag van 13.30 - 15.30 uur, onder leiding
van mevr. A. Emmelkamp. In maart '89 gaat
er op de donderdagmorgen een cursus Zij
deschilderen van start.
De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur. Er
warden o.a. broches, kaarten, sjaals, wandk
leden e.d. gemaakt.
De kosten zijn f 12,- per les, dat is inclusief
alle benodigde materialen. Voor meer infor
matie en opgave, kunt u bellen naar de
Stjelp, 05946-59137. Wij wensen U een
gelukkig 1989.
De Stjelp.

Dansclub Opende

Houdt u van een gezellig avondje uit? Korn
dan naar ,De Stjelp' aan de Drachtsterweg
te Opende. ledere 3e zaterdag van de
maand dansen.
Entree f 2,50; aanvang 20.30 uur.
U bent van harte welkom.
Bestuur dansclub
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BEKKEKIA

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRUF

Voor nieuw- en verbouw

Nieuwe kozijnen
Klusjes e.d.

Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
Inbraakpreventie

Prima toneel in Opende

Voor de grote

of de kleine klus
Bekkema dus

Provincialeweg 15

9865 AA Opende

Tel. 05946 - 59293

De toneelvereniging "Tot nut en vermaak"
had op 18 november een geweldige toneeluitvoering, met het toneelstuk "Mariandel".
De uitverkochte zaal kreeg een goed
gespeeld toneelstuk te zien. Mariandel

speelt zich af in Friesland.

Mevrouw Mariandel beheert daar een pension. Zij is vroeger in de steek gelaten en

H.KOOP:

uw thuiswinkel

voor

*
*
»

melkenmelkprodukten
dagelijkse levensmiddelen
verse groenten en fruit
vers brood en banket

*
#

service van deur tot deur
10

heeft uit die relatie haar dochter die ook de

naam Mariandel draagt. Het pension is vrij
haveloos. Dat is ook de reden dat veel mensen haar deur voorbijgaan naar een modem
hotel, wat vlak in de buurt staat.
Toch komen er twee gasten, die van plan

Nieuwe bar-dancing

zijn zes weken te blijven. De één ervan is
blind. Na korte tijd komt mevrouw Mariandel er achter dat het de vader van haar
dochter is en haar vroegere verloofde.
Mevrouw Mariandel besluit haar ene oog af
te staan voor transplantatie, zodat ze kunnen trouwen, een happy end dus!
Want "Mariandel" is een toneelstuk dat
bestaat uit komische, humoristische en
romantische taferelen. Wat de spelers goed
wisten te brengen, want het ene moment
daverde de zaal van het lachen en het
andere moment kon je een speld horen valten.

Een toeschouwer.

zullen met het publiek spelletjes doen,

in Opende

waarmee leuke prijzen zijn te winnen.
Vanaf januari zal er een eigen ,houseband'

dancing gevestigd, n.l. bar-dancing
,Smash', de voormalige discotheek ,De

de mogelijkheid voor iedereen die dat wil

In Opende is sinds enige tijd een bar-

spelen met een zeer kleine, vaste kern en

Lauwers'.

Top Tien, door het publiek vastgesteld, de

de bar-dancing een grondige verandering
ondergaan. De binnenkant is drie keer geverfd, de banken zijn opnieuw bekleed, de
dansvloer is ruimer geworden en de eetcounter is een gezellige en intieme ruimte
geworden. De popgroepen die er komen,

tot 02.00 uur, zaterdags van 20.00 tot
02.00 uur en zondags van 15.00 tot

Was discotheek ,De Lauwers' de laatste tijd
niet meer zo in trek bij de jeugd, bij bardancing ,Smash' zal dat de komende tijd
ongetwijfeld anders zijn. Van binnen heeft

(en kan) om mee te spelen. Verder de Smash-

Win-or-lose Show, een kruising tussen
vijftig pop, Veronica's postcodespel en
toontje hoger, met iedere maand de verkiezing van de Ster- en de Super-Smash van
de maand.

de openingstijden zijn: vrijdags van 20.00

02.00 uur.

Rond de bar-dancing is een enorm par-
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Kom dan ook eens langs . . .vA

Kapsalon

.ADRY"

n

Provincialeweg 64, Opende,

telefoon 05946 - 58222

l
Sint Nicolaasfeest
in 'De Stjelp'

Bekkema

Rijwielverhuur
( bij Strandheem)

Woensdag 30 november was het weer
zover, St. Nicolaas bracht een bezoek aan
Opende. Door de weersomstandigheden
werd er geen intocht gehouden, desondanks was de opkomst zeer groot, welgeteld waren er 132 kinderen. De sint arri-

veerde om 2 uur bij de Stjelp, Alberta ver-

welkomde de Sint en pieten, en daarna

zongen de kinderen enkele liedjes voor de

inkoop en verkoop
verkoop schade-auto's

Sint. Ook overhandigden enkele kinderen

gebruikte

auto-onderdelen

Te koop:

Vrouwenvereniging Zuid
Ook dit jaar hebben wij met elkaar Sin-

autosloperij

joh.ud.heide
Leidijkreed 2. 9865VS Opende

tel. 05946-59724

gebruikte Kinderfietsen
Herentietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

terklaas-avond gehouden. Alle dames waren aanwezig, met de verwachting dat het

zoals altijd weer een gezellige avond zou

worden. De avond begon met het raden van
erwten, men staat er verstelt van hoeveel
erwten er in een jampot gaan, n.l. 850 stuks,
dit werd geraden door mevr. W. Pool. Hierna was er koffie met koek, waarna de pak-

jes uitgepakt konden worden die ieder van

de dames met veel zorg hadden ingepakt.
Er waren veel leuke gedichtjes bij. Na al de-
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Sint een leuke tekening. Sint riep enkele

kinderen bij zich. Ook moest er één, die ondeugend was, voor straf bij Sint komen zitten. Toen Sint vertrok strooiden de pieten
nog pepernoten.
Hierna was er een film (trouwe kameraden).
De film ging over 4 jongens en een herdershond die allemaal spannende avonturen
beleven. Na afloop was er voor iedereen
een presentje. Dit werd uitgedeeld door Anneke, want de Sint moest nog ergens anders heen. Al met al was het een geslaagde
middag.
ze mooie presentjes kwam er een groot pak
op tafel waarin 55 pakjes zaten, door mevr.

A. Dijk aan elkaar geknoopt, en die wij door
middel van een dobbelsteen, en zes te
gooien weer los moesten knopen.

Na dit alles en onder het genot van koffie en
een hartig hapje was er ook nog tijd voor
bingo. Hier waren natuurlijk ook prijsjes
mee te winnen. Wij kunnen weer op een
mooie avond terugkijken, die natuurlijk zo-

als gewoonlijk bij de gastvrije fam. Kompaan gehouden werd.

A.v.B.

n
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OnIangs zijn door het dagelijks bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot steun aan
het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Kankerbestrijding twee leden van de afde
ling Opende beloond met de "Zilveren
Krab" voor hun grote verdiensten en per
soonlijke inzet voor de kankerbestrijding.
Deze twee zijn: mevr. J. Kompaan-v.d. Hei
de en mevr. S. Windstra-Heidsma.
Mevr. Windstra heeft vanaf de oprichting
van de afdeling Opende van de kankerbe
strijding, 40 jaar lang ongeveer, de kollek
tes geregeld en is nu secretaresse. Mevr.
Kompaan heeft ruim 25 jaar in het bestuur
gezeten en is nu voorzitster. De kankerbe
strijding houdt eenmaal per jaar een kollek
te en wel in het laatst van augustus - begin
september, hetgeen landelijk is. De op
brengst van de kollekte wordt steeds beter,
dit jaar zelfs boven verwachting, ruim bo
ven de f 2000,-.
Er zijn voor de afdeling Opende 19 kollek
tanten, meest vaste, die ieder hun eigen
route hebben. Daarnaast hebben ze ook le
den/donateurs, die eenmaal per jaar via
een girokaart een vaste bijdrage leveren.
Wilt u ook lid/donateur worden, dan kan
dat. U kunt zich opgeven bij mevr. Wind
stra, Prov. weg 9, tel. 59063 of bij mevr.
Kompaan, Bossingel 1, tel. 59204.
Namens de redaktie van de Keuvelaar nog
heel hartelijk gefeliciteerd met dit heuglijke
feit.
Georg.

Vrijz. Vrouwen Vereniging
Opende Oost

24 November was de vrouwenvereniging
Opende Zuid bij ons te gast om weer geza
menlijk een reisje te bespreken voor de
aankomende zomer. We waren het vlug
eens en hebben samen nog bingo ge
speeld. 8 December hadden we pakjes
avond in verband met Sinterklaas en deden
nog een kwis, wat heel gezellig was. Ons
oudste lid, mevr. Dijk Bijma is ook altijd aan
wezig. Bij gezond zijn wordt ze 1 januari 88
jaar. Ze breit nog steeds sokken t.b.v. het
gebouw. We wensen haar een gelukkig
1989. Voor sokken kunt u nog steeds te
recht bij mevr. Buitkamp-v.d. Hoek, Open
derweg 2, tel. 05946-58386. Het bestuur.
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Kampioenschappen 1988
P.V. Naar Huis Opende
VITESSE
Hokkampioenschap:
1. W. Buitkamp
2. Velde-Veenstra
3. J. Broersma
L. Wilpstra
Duifkampioenschap:
1. H. Tjoelker, nr. 1862500
2. W. Buitkamp, nr. 568845
3. H. Westerhof, nr. 1862999
MIDFOND
Hokkampioenschap:
1. Velde-Veenstra

3865 pnt.
3858 pnt.
3823 pnt.
3823 pnt.
3717 pnt.
3688 pnt.
3644 pnt.
4891 pnt.

2. Tj. Wagenaar
3. W. Buitkamp
Duifkampioenschap:
1. G. de ,Jong, nr. 1314338
2. Tj. Wagenaar, nr. 1017601
3. Y. Hulshoff, nr. 1862744
FOND
Hokkampioenschap:
1. W. Polman
2. Tj. wagenaar
3. J.M. Broersma
Duifkampioenschap:
1. Tj. Wagenaar, nr. 127435
2. J.M. Broersma, nr. 127337
3. Tj. Wagenaar, nr. 2166626
JONGE DUIVEN
Hokkampioenschap:
1. Velde-Veenstra
2. W. Buitkamp
3. J. Broersma
Duifkampioenschap:
1. W. Buitkamp, nr. 2629683
2. Velde-Veenstra, nr. 2629276
3. J. Broersma, nr. 2629503
NATOUR
Hokkampioenschap:
1. J. Broersma
2. J.M. Broersma
3. L. Wilpstra
Duifkampioenschap:
1. J.M. Broersma, nr. 127340
2. H. Westerhof, nr. 1862990
3. J.M. Broersma, nr. 127348
GENERAAL
Onaangewezen:
1. Velde-Veenstra
2. Tj. Wagenaar
3. J. Veenema
Aangewezen:
1. W. Buitkamp
2. Velde-Veenstra
3. J.M. Broersma
Supervitesse:
1. W. Buitkamp
2. L. Wilpstra
3. Y. Hulshoff
Jeugd:
1. H. Westerhof
2. G. de Jong

4790 pnt.
4782 pnt.
4735 pnt.
4662 pnt.
4601 pnt.
2926 pnt.
2905 pnt.
2884 pnt.
2836 pnt.
2807 pnt.
2631 pnt.
4973 pnt.
4697 pnt.
4652 pnt.
4200 pnt.
3595 pnt.
3526 pnt.

3922 pnt.
3804 pnt.
3703 pnt.
3410 pnt.
2715 pnt.
2708 pnt.
16239 pnt.
15888 pnt.
15295 pnt.
12572 pnt.
10286 pnt.
9351 pnt.
14141 pnt.
14038 pnt.
13962 pnt.
14328 pnt.
14086 pnt.

3. S. v.d. Wal
Asduif:
H. Westerhof, nr. 1862999
Postmabeker:
Velde-Veenstra, nr. 2629205
Reitsmabeker:
J. Broersma, nr. 2629503

9910 pnt.
6488 pnt.
2627 pnt.
1976 pnt.

Ledenvergadering
"De Klister"
Op donderdag 24 november j.l. werd de
ledenvergadering gehouden van de Chr.
Basisschool "de Klister". Om ± 19.45 uur
opende de voorzitter, dhr. R. Swieringa de
vergadering door een ieder welkom te
heten. Er waren 26 personen aanwezig,
waaronder het bestuur en het personeel.
Daarna werd gezongen uit gez. 409 vers 1
en 2, waarna de voorzitter een stukje uit de
bijbel voorlas en voorging in gebed. Daarna
werden de notulen, het jaarverslag en het
financiele verslag voorgelezen. Na de koffie
werden door meester Emmelkamp enige
schoolzaken behandeld, o.a. het onver
wachte presentje van 2 nieuwe computers.
Daarna volgde de bestuursverkiezing. Er
waren 3 bestuursleden aftredend en niet
herkiesbaar en wel de dames R. Gaikema
Euwema, P. Wijma-Hoekstra en de heer
R. Swieringa.
Bij acclamatie werden als nieuwe bestuurs
leden benoemd de dames H. Benjamins
Wielink, G. Buffinga-Bosklopper en B.
Pater-van Rijswijk, welke alien de funktie
aanvaardden. Bij het punt rondvraag bleek,
dat het aantal schoolkinderen iets terug
loopt. Verder werd duidelijk, dat ook op een
Christelijke school de kinderen wel eens
ruzie hebben, maar dat zoiets niet altijd te
vermijden valt.
Na het punt rondvraag werd nog met elkaar
gezongen uit gezang 409 vers 5, waarna
het hoofd der school voorging in gebed en
de voorzitter de vergadering sloot met een
ieder wel thuis toe te wensen.
Georg.
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OnIangs zijn door het dagelijks bestuur van
de Nederlandse Vereniging tot steun aan
het Koningin Wilhelmina Fonds voor de
Kankerbestrijding twee leden van de afde
ling Opende beloond met de "Zilveren
Krab" voor hun grote verdiensten en per
soonlijke inzet voor de kankerbestrijding.
Deze twee zijn: mevr. J. Kompaan-v.d. Hei
de en mevr. S. Windstra-Heidsma.
Mevr. Windstra heeft vanaf de oprichting
van de afdeling Opende van de kankerbe
strijding, 40 jaar lang ongeveer, de kollek
tes geregeld en is nu secretaresse. Mevr.
Kompaan heeft ruim 25 jaar in het bestuur
gezeten en is nu voorzitster. De kankerbe
strijding houdt eenmaal per jaar een kollek
te en wel in het laatst van augustus - begin
september, hetgeen landelijk is. De op
brengst van de kollekte wordt steeds beter,
dit jaar zelfs boven verwachting, ruim bo
ven de f 2000,-.
Er zijn voor de afdeling Opende 19 kollek
tanten, meest vaste, die ieder hun eigen
route hebben. Daarnaast hebben ze ook le
den/donateurs, die eenmaal per jaar via
een girokaart een vaste bijdrage leveren.
Wilt u ook lid/donateur worden, dan kan
dat. U kunt zich opgeven bij mevr. Wind
stra, Prov. weg 9, tel. 59063 of bij mevr.
Kompaan, Bossingel 1, tel. 59204.
Namens de redaktie van de Keuvelaar nog
heel hartelijk gefeliciteerd met dit heuglijke
feit.
Georg.

Vrijz. Vrouwen Vereniging
Opende Oost

24 November was de vrouwenvereniging
Opende Zuid bij ons te gast om weer geza
menlijk een reisje te bespreken voor de
aankomende zomer. We waren het vlug
eens en hebben samen nog bingo ge
speeld. 8 December hadden we pakjes
avond in verband met Sinterklaas en deden
nog een kwis, wat heel gezellig was. Ons
oudste lid, mevr. Dijk Bijma is ook altijd aan
wezig. Bij gezond zijn wordt ze 1 januari 88
jaar. Ze breit nog steeds sokken t.b.v. het
gebouw. We wensen haar een gelukkig
1989. Voor sokken kunt u nog steeds te
recht bij mevr. Buitkamp-v.d. Hoek, Open
derweg 2, tel. 05946-58386. Het bestuur.
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Kampioenschappen 1988
P.V. Naar Huis Opende
VITESSE
Hokkampioenschap:
1. W. Buitkamp
2. Velde-Veenstra
3. J. Broersma
L. Wilpstra
Duifkampioenschap:
1. H. Tjoelker, nr. 1862500
2. W. Buitkamp, nr. 568845
3. H. Westerhof, nr. 1862999
MIDFOND
Hokkampioenschap:
1. Velde-Veenstra

3865 pnt.
3858 pnt.
3823 pnt.
3823 pnt.
3717 pnt.
3688 pnt.
3644 pnt.
4891 pnt.

2. Tj. Wagenaar
3. W. Buitkamp
Duifkampioenschap:
1. G. de ,Jong, nr. 1314338
2. Tj. Wagenaar, nr. 1017601
3. Y. Hulshoff, nr. 1862744
FOND
Hokkampioenschap:
1. W. Polman
2. Tj. wagenaar
3. J.M. Broersma
Duifkampioenschap:
1. Tj. Wagenaar, nr. 127435
2. J.M. Broersma, nr. 127337
3. Tj. Wagenaar, nr. 2166626
JONGE DUIVEN
Hokkampioenschap:
1. Velde-Veenstra
2. W. Buitkamp
3. J. Broersma
Duifkampioenschap:
1. W. Buitkamp, nr. 2629683
2. Velde-Veenstra, nr. 2629276
3. J. Broersma, nr. 2629503
NATOUR
Hokkampioenschap:
1. J. Broersma
2. J.M. Broersma
3. L. Wilpstra
Duifkampioenschap:
1. J.M. Broersma, nr. 127340
2. H. Westerhof, nr. 1862990
3. J.M. Broersma, nr. 127348
GENERAAL
Onaangewezen:
1. Velde-Veenstra
2. Tj. Wagenaar
3. J. Veenema
Aangewezen:
1. W. Buitkamp
2. Velde-Veenstra
3. J.M. Broersma
Supervitesse:
1. W. Buitkamp
2. L. Wilpstra
3. Y. Hulshoff
Jeugd:
1. H. Westerhof
2. G. de Jong

4790 pnt.
4782 pnt.
4735 pnt.
4662 pnt.
4601 pnt.
2926 pnt.
2905 pnt.
2884 pnt.
2836 pnt.
2807 pnt.
2631 pnt.
4973 pnt.
4697 pnt.
4652 pnt.
4200 pnt.
3595 pnt.
3526 pnt.

3922 pnt.
3804 pnt.
3703 pnt.
3410 pnt.
2715 pnt.
2708 pnt.
16239 pnt.
15888 pnt.
15295 pnt.
12572 pnt.
10286 pnt.
9351 pnt.
14141 pnt.
14038 pnt.
13962 pnt.
14328 pnt.
14086 pnt.

3. S. v.d. Wal
Asduif:
H. Westerhof, nr. 1862999
Postmabeker:
Velde-Veenstra, nr. 2629205
Reitsmabeker:
J. Broersma, nr. 2629503

9910 pnt.
6488 pnt.
2627 pnt.
1976 pnt.

Ledenvergadering
"De Klister"
Op donderdag 24 november j.l. werd de
ledenvergadering gehouden van de Chr.
Basisschool "de Klister". Om ± 19.45 uur
opende de voorzitter, dhr. R. Swieringa de
vergadering door een ieder welkom te
heten. Er waren 26 personen aanwezig,
waaronder het bestuur en het personeel.
Daarna werd gezongen uit gez. 409 vers 1
en 2, waarna de voorzitter een stukje uit de
bijbel voorlas en voorging in gebed. Daarna
werden de notulen, het jaarverslag en het
financiele verslag voorgelezen. Na de koffie
werden door meester Emmelkamp enige
schoolzaken behandeld, o.a. het onver
wachte presentje van 2 nieuwe computers.
Daarna volgde de bestuursverkiezing. Er
waren 3 bestuursleden aftredend en niet
herkiesbaar en wel de dames R. Gaikema
Euwema, P. Wijma-Hoekstra en de heer
R. Swieringa.
Bij acclamatie werden als nieuwe bestuurs
leden benoemd de dames H. Benjamins
Wielink, G. Buffinga-Bosklopper en B.
Pater-van Rijswijk, welke alien de funktie
aanvaardden. Bij het punt rondvraag bleek,
dat het aantal schoolkinderen iets terug
loopt. Verder werd duidelijk, dat ook op een
Christelijke school de kinderen wel eens
ruzie hebben, maar dat zoiets niet altijd te
vermijden valt.
Na het punt rondvraag werd nog met elkaar
gezongen uit gezang 409 vers 5, waarna
het hoofd der school voorging in gebed en
de voorzitter de vergadering sloot met een
ieder wel thuis toe te wensen.
Georg.
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Kom dan ook eens langs . . .vA

Kapsalon

.ADRY"

n

Provincialeweg 64, Opende,

telefoon 05946 - 58222

l
Sint Nicolaasfeest
in 'De Stjelp'

Bekkema

Rijwielverhuur
( bij Strandheem)

Woensdag 30 november was het weer
zover, St. Nicolaas bracht een bezoek aan
Opende. Door de weersomstandigheden
werd er geen intocht gehouden, desondanks was de opkomst zeer groot, welgeteld waren er 132 kinderen. De sint arri-

veerde om 2 uur bij de Stjelp, Alberta ver-

welkomde de Sint en pieten, en daarna

zongen de kinderen enkele liedjes voor de

inkoop en verkoop
verkoop schade-auto's

Sint. Ook overhandigden enkele kinderen

gebruikte

auto-onderdelen

Te koop:

Vrouwenvereniging Zuid
Ook dit jaar hebben wij met elkaar Sin-

autosloperij

joh.ud.heide
Leidijkreed 2. 9865VS Opende

tel. 05946-59724

gebruikte Kinderfietsen
Herentietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

terklaas-avond gehouden. Alle dames waren aanwezig, met de verwachting dat het

zoals altijd weer een gezellige avond zou

worden. De avond begon met het raden van
erwten, men staat er verstelt van hoeveel
erwten er in een jampot gaan, n.l. 850 stuks,
dit werd geraden door mevr. W. Pool. Hierna was er koffie met koek, waarna de pak-

jes uitgepakt konden worden die ieder van

de dames met veel zorg hadden ingepakt.
Er waren veel leuke gedichtjes bij. Na al de-
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Sint een leuke tekening. Sint riep enkele

kinderen bij zich. Ook moest er één, die ondeugend was, voor straf bij Sint komen zitten. Toen Sint vertrok strooiden de pieten
nog pepernoten.
Hierna was er een film (trouwe kameraden).
De film ging over 4 jongens en een herdershond die allemaal spannende avonturen
beleven. Na afloop was er voor iedereen
een presentje. Dit werd uitgedeeld door Anneke, want de Sint moest nog ergens anders heen. Al met al was het een geslaagde
middag.
ze mooie presentjes kwam er een groot pak
op tafel waarin 55 pakjes zaten, door mevr.

A. Dijk aan elkaar geknoopt, en die wij door
middel van een dobbelsteen, en zes te
gooien weer los moesten knopen.

Na dit alles en onder het genot van koffie en
een hartig hapje was er ook nog tijd voor
bingo. Hier waren natuurlijk ook prijsjes
mee te winnen. Wij kunnen weer op een
mooie avond terugkijken, die natuurlijk zo-

als gewoonlijk bij de gastvrije fam. Kompaan gehouden werd.

A.v.B.

n

Prima toneel in Opende
De toneelvereniging "Tot nut en vermaak"
had op 18 november een geweldige toneel
uitvoering, met het toneelstuk "Mariandel".
De uitverkochte zaal kreeg een goed
gespeeld toneelstuk te zien. Mariandel
speelt zich af in Friesland.

zijn zes weken te blijven. De een ervan is
blind. Na korte tijd komt mevrouw Marian
del er achter dat het de vader van haar
dochter is en haar vroegere verloofde.
Mevrouw Mariandel besluit haar ene oog af
te staan voor transplantatie, zodat ze kun
nen trouwen, een happy end dus!

Mevrouw Mariandel beheert daar een pen
sion. Zij is vroeger in de steek gelaten en
heeft uit die relatie haar dochter die ook de
naam Mariandel draagt. Het pension is vrij
haveloos. Dat is ook de reden dat veel men
sen haar deur voorbijgaan naar een modem
hotel, wat vlak in de buurt staat.
Toch komen er twee gasten, die van plan

Want "Mariandel" is een toneelstuk dat
bestaat uit komische, humoristische en·
romantische taferelen. Wat de spelers goed
wisten te brengen, want het ene moment
daverde de zaal van het lachen en het
andere moment kon je een speld horen val
len.
Een toeschouwer.

Nieuwe bar-dancing
in Opende

zullen met het publiek spelletjes doen,
waarmee leuke prijzen zijn te winnen.
Vanaf januari zal er een eigen ,houseband'
spelen met een zeer kleine, vaste kern en
de mogelijkheid voor iedereen die dat wil
(en kan) om mee te spelen. Verder de Smash
Top T ien, door het publiek vastgesteld, de
Win-or-lose Show, een kruising tussen
vijftig pop, Veronica's postcodespel en
toontje hoger, met iedere maand de verkie
zing van de Ster- en de Super-Smash van
de maand.
de openingstijden zijn: vrijdags van 20.00
tot 02.00 uur, zaterdags van 20.00 tot
02.00 uur en zondags van 15.00 tot'
02.00 uur.
Rond de bar-dancing is een enorm par-

In Opende is sinds enige tijd een bar
dancing gevestigd, n.l. bar-dancing
,Smash', de voormalige discotheek ,De
Lauwers'.
Was discotheek ,De Lauwers' de laatste tijd
niet meer zo in trek bij de jeugd, bij bar
dancing ,Smash' zal dat de komende tijd
ongetwijfeld anders zijn. Van binnen heeft
de bar-dancing een grondige verandering
ondergaan. De binnenkant is drie keer ge
verfd, de banken zijn opnieuw bekleed, de
dansvloer is ruimer geworden en de eet
counter is een gezellige en intieme ruimte
geworden. De popgroepen die er komen,
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Fijne jaarwisseling
en een gezond 1989
toegewenst!

Slagerij

H. HELMUS

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

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

PLANTEN OP WEG
NAAR KLANTEN

VASTE
PLANTEN
KWEKERIJ

APPIE WIJMA
WENST U
EEN
VOORSPOEDIG
1989

APPIE WIJMA
BROERSMA'S REED 6 - OPENDE

Telefoon 05946 - 59789
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Ledenvergadering
IJsbaanvereniging
"Kaatspoel"
Op woensdag 16 november j.1. hield de ijs
baanvereniging "Kaatspoel" haar jaarlijkse
ledenvergadering, ditmaal in het Vrijzinnig
Gebouw te Opende-Oost. Om ± 8 uur
opende de voorzitter, dhr. E.J. v.d. Harst de
vergadering met een ieder welkom te he
ten. Dat de belangstelling voor de komende
winter en de daarmee gepaard gaande ijs
pret nag niet zo groot was, bleek uit de op
komst. Naast het voltallig bestuur waren er
maar 7 leden aanwezig. De notulen werden
voorgelezen door E.J. v.d. Harst, omdat tij
dens de oprichtingsvergadering alleen de
voorzitter werd gekozen en de andere funk
ties in het bestuur nag verdeeld moesten
warden. De voorzitter deelde verder mee,
dat de officiele oprichtingsdatum 19 april
1988 is, omdat toen de officiele stukken bij
de notaris getekend zijn. Na het voorlezen
van het jaarverslag bleek wel, dat het be
stuur niet stil gezeten had. Zo is er stroom
voorziening aangelegd, zodat er ijs en we
derdienende de komende winter met wat
noodvoorzieningen 's avonds op de ijs
baan kan warden geschaatst.
Het grate struikelblok voor het bestuur blijft
het water. In het verleden is er al eens een
grondpomp aangelegd door de vorige ijs
baanvereniging, maar deze bleek over on
voldoende kapaciteit te beschikken om de
baan bij een droge herfst onder water te
krijgen. Het huidige bestuur is dan oak de
mogelijkheid aan het onderzoeken voor
een pomp, die ten alle tijden de baan onder
water kan zetten. Dat zoiets geld kost
spreekt voor zich. Misschien dat binnenkort
hiervoor uw financiele bijdrage gevraagd
wordt. Macht het zo zijn, dat er dit jaar wel
winter komt, maar de baan niet voldoende
onder water komt, dan wordt door het be
stuur hiervoor een alternatief gezocht. Maar
blijft u de vereniging wel trouw, want an
ders kon dit wel eens de laatste ijsbaanver
eniging van Opende zijn.
Bij de bestuursverkiezing trad af mej. Gre
v.d. Heide die niet herkiesbaar was. Verder
waren Anko Wobbes en Freddy de Vries af
tredend, maar herkiesbaar. Kandidaten wa-

ren Joldert Elzinga en Piet de Haan (Rzn).
Na stemming werden Anko Wobbes en
Freddy de Vries herkozen en werd Joldert
Elzinga als nieuw bestuurslid gekozen. Bij
het punt rondvraag ontstond er nag een
discussie over het recht van de vereniging
om het land te gebruiken. De eigenaar, dhr.
H. Bekkema, deelde mee, dat als hij het
land eventueel zou willen verkopen, hij dan
vrij wil zijn wat betreft de ijsbaanvereniging.
Verder zei dhr. Bekkema dat ze van hem al
le medewerking krijgen zolang hij eigenaar
van het land blijft. Om ± 10 uur bedankte
de voorzitter een ieder voor zijn of haar in
breng en sloot deze vergadering, waarna
nag een konsumptie werd aangeboden en
een ieder nadien weer huiswaarts keerde.
Hopende, dat de komende winter voor de
ijsbaanvereniging niet het spreekwoord
van toepassing is: "De beste stuurlui staan
aan wal".
Georg.

Cursussen in 'De Stjelp'
In januari '89 start er weer een nieuwe cur
sus schilderen. Hier kunnen nag enkele
cursisten bij. Deze cursus bestaat uit 12
lessen en wordt gegeven op de vrijdagmor
gen van 9.30 - 11.30, en op de vrijdagmid
dag van 13.30 - 15.30 uur, onder leiding
van mevr. A. Emmelkamp. In maart '89 gaat
er op de donderdagmorgen een cursus Zij
deschilderen van start.
De cursus bestaat uit 3 lessen van 2 uur. Er
warden o.a. broches, kaarten, sjaals, wandk
leden e.d. gemaakt.
De kosten zijn f 12,- per les, dat is inclusief
alle benodigde materialen. Voor meer infor
matie en opgave, kunt u bellen naar de
Stjelp, 05946-59137. Wij wensen U een
gelukkig 1989.
De Stjelp.

Dansclub Opende

Houdt u van een gezellig avondje uit? Korn
dan naar ,De Stjelp' aan de Drachtsterweg
te Opende. ledere 3e zaterdag van de
maand dansen.
Entree f 2,50; aanvang 20.30 uur.
U bent van harte welkom.
Bestuur dansclub
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keerterrein aangelegd, zodat de parkeer-

U ziet, kosten nog moeite zijn gespaard om

uiteraard de Smash-Discobus ook aan
meehelpen, die iedere zaterdagavond speciaal voor de Smash-gangers rijdt vanuit
3 plaatsen.

te maken.

Westra beheerder Rabo-

Om die reden heeft hij dan ook besloten om

Met ingang van 1 februari 1989 is onze

jaren, welke ze in Opende woonden. De
redaktie wenst Gerbrand en Jeanette nog
vele en gezonde jaren toe in Kollumer-

problemen hopelijk verleden tijd zijn. Daar zal

Café Restaurant Snackbar

Sportzicht

het zo gezellig en aangenaam mogelijk

Georg

Nu ook nasi-

en eierballen

A^<^
y^'y
T^

s-maandags

gesloten

beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66
9865 AK Opende, tel.05946 - 59954

bank te Kollumerzwaag

Rabo-bankhouder, dhr. Gerbrand Westra

felKert nobaeh
loonbedrijf

benoemd tot beheerder van het bijkantoor

van de Rabo-bank te Kollumerzwaag. Gerbrand Westrawerd in Drachten geboren op
16-6-1958, maar verhuisde enige jaren
later naar Leeuwarden, alwaar hij zijn jeugd

Opende te verlaten. Gerbrand en Jeanette

kijken met tevredenheid terug op de 3

zwaag.

Georg.

doorbracht en de scholen doorliep t/m de
M.E.A.O. Na zijn militaire diensttijd kwam

Gerbrand in 1981 bij de Rabo-bank organi-

.»$>"'
Pro¥ên£êal@w@g 101

§865 AD Opende

satie in dienst als beheerder van het bijkantoor in Kornhorn, alwaar het een 1 mans
kantoor betrof.
Gerbrand trouwde op 17-12-1982 met
Jeanette ten Berge en ze gingen in Kornhom wonen. Op 1 juli 1985 kwam Gerbrand in Opende werken als beheerder van
het bijkantoor aan de Prov. weg, hetwelk
een 2 mans kantoor is.
Ze bleven eerst nog in Kornhorn wonen,

maar in januari 1986 betrokken Gerbrand

en Jeanette de dienstwoning naast het bijkantoor. In Kollumerzwaag wordt Gerbrand beheerder van een 4 mans kantoor,
een promotie dus.
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GEBR.
Tl MMERBEDRIJ F

Meranti geprofileerd
kozijnhout
per meter v.a. .... f 1 O,·

PROVINCIALEWEG 95
9865AD OPENDE.
TEL.05946-59980
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Nieuw bedrijf in Opende
Sinds enige tijd is er in Opende een houtbe·
werkingsbedrijf bij gekomen, n.l. het bedrijf
van de gebr. Koop, welke gevestigd is aan
de Prov. weg 95, waar Anne Koop woont,
die samen met zijn broer Jille overwegend
nu nog 's avonds en zaterdags bezig zijn,
maar als de zaken goed gaan te zijner tijd
ook overdag. Anno, die een Havo-opleiding
heeft, wilde altijd al voor zichzelf beginnen
en samen met broer Jille, die een LTS·
opleiding genoten heeft, zijn ze begonnen
met ramen en kozijnen te maken. Nu kun je
er ook deuren en trappen op maat bestel·
len. Anne werkt overdag nog bij de gebr. Al·
gra in Ureterp als kraanmachinist.
Jilie leerde de fijne kneepjes van het vak bij
de Fa. van Kammen alhier en werkt nu bii

Bouwborg in Groningen. Ze hebben een
werkplaats van ± 100 m2 met alle benodig
de machines plus afzuiging, maar binnen
kort wordt die ruimte uitgebreid tot 200 m2•
Ze verkopen ook raam- en kozijnhout per
meter, alles tegen scherpe prijzen. Ze ma
ken verder o.a. Redceder garagedeuren,
maar een kozijn met een boog of zelfs een
rond kozijn, kan ook.
De fa. gebr. Koop is per 1 april 1988 aange
sloten bij de Kamer van Koophandel. Wilt u
meer weten of hebt u nog vragen, dan kunt
u altijd vrijblijvend bellen nr. 05946-59980,
b.g.g. 58352. Maar u kunt natuurlijk ook
even bij de Prov. weg 95 langs gaan voor
verdere informatie. De redaktie wenst de
gebr. Koop veel succes met hun nieuwe
bedrijf.
Georg.
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op ,linnen'. Op de muren was een raam·
werk van latten gemaakt en daaroverheen
was een jute·achtig weefsel gespannen.
Oat werd vastgetimmerd met die kleine
kopspijkertjes waar je zo lelijk in kon trap·
pen wanneer je op kousevoeten liep.Over
dat ,linnen' werd eerst een laag oude kran·
ten geplakt als ondergrond; daarna kwam
het behang er overheen.
Voor al deze gelegenheden stond er altijd
een grote trap over de vloer die we van bak·
ker Kloosterman leenden en een kleinere
die we zelf altijd in de winkel gebruikten.IK
moet nog wel even vertellen wat er bij ons
een keer gebeurde met dat behang. Omdat
daar zo'n ruimte achter was konden de
muizen er achter langs.Eens heeft mijn va·
der met een stopnaald door het behang na
een paar vlugge prikken een muis vastge·
prikt. Het gepiep daarna vonden we nu niet
bepaald leuk.
Bij al de herinneringen aan de schoonmaak
van vroeger komt me nag de lucht van de
ammoniak in de neus. Oat goedje kwam
door het water waarmee de houten wan·
den en de zolder werd afgesopt.
Bij de schoonmaak hielpen ook wel andere
vrouwen mijn moeder. Een daarvan was de
vrouw van Roelf Spoelman. Die woonden
toen aan de zandweg die nu Bosweg heet,
net achter ,,Wiebren's bosje'. In mijn aller·
jongste jaren had ik er moeite mee de naam
,Vrouw Spoelman' uit te spreken; ik kwam
niet verder dan ,Vrouw Boemze'. Oat werd
ik later gewaar, want toen ik al veel ouder
was geworden was het nog altijd wanneer
Vrouw Spoelman langs kwam: ,,Kiek Han·
nes, doar geit vrouw Boemze ok hen". ZO
zie je maar hoe iemands naam kan
veranderen.

***
Zo tegen Sinterklaas waren er bij bakker
Hofstee en bij bakker Kloosterman vaak
sjoel· en knikkerwedstrijden. 's Middags
voor de kinderen en 's avonds voor de ou·
deren.De inleg was misschien een stuiver
of een dubbeltje; de prijzen waren taaHaai,
speculaaspoppen en banketstaven. Als
kind vond ik dat geweldig.Oat die mensen
zich uitsloofden om zulke feesten te organi·
seren voor ans plezier.Achteraf bezien lag
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het natuurlijk een beetje anders, maar daar
had ik toen geen weet van.
Tegen Sinterklaas liepen er ook nog vaak
mensen met een korf met allerlei Sin·
terklaas·lekkers te venten. Die kwamen
dan langs de deuren om op die manier een
paar centen te verdienen.Wanneer ze bij
ons thuis kwamen, was dat altijd aan de
achterdeur.Een vast paar van deze venters
waren oude Wietske·moei met haar zoon
letsen Elzinga. Deze Wietske·moei was
een zuster van mijn overgrootmoeder;
Froukje Drost die getrouwd was met de
oude Anne Pool. Bovendien was het de
moeder van de bij velen van jullie wel be·
kende Sake (segaar) Elzinga.letsen liep al·
tijd op gymschoenen en maakte altijd een
praatje met ons als kinderen. Hij was een
eenvoudige ziel die nooit zou vergeten te·
gen mijn moeder te zeggen dat ze de luci·
fers goed moest opbergen, zodat de kinde·
ren er niet mee konden spelen.Het ligt voor
de hand, dat ik graag op de neus bij zulke
korven stond te loeren, maar meestal was
er wel een boodschap waarmee ik werd
weggestuurd. lk hoefde ook niet te weten
wat de goedheiligman allemaal wel voor
lekkers aan het inslaan was.

Zowel de A-junioren a/s de E·pupillen van de v.v. Opende werden najaarskampioen. Vee/a/
werd er met korfbal cijfers gewonnen. Er vie/ dus weer heel wat te be/even op het sport·
park "De Olde Wierden". Al met al een ongekend succes voor spe/ers, spe/ertjes, trainers
en /eiders. De toekomst lijkt verzekerd ...
I

A-junioren

Eise Elzinga, Johannes Frankes, Frans P.de Vries, Peter Bijstra, Klaas van Dellen, Lieuwe
Henstra, Jan St. Dijk, zittend: Edwin de Roos, Wietze Kuperus, Martin Gjaltema, Karel
Tjoelker, Bernard Emmelkamp, Freddy v. Dekken, /eider Geert Tiemersma.

Zo zien jullie maar weer hoe er nog veel
meer in mijn jeugd is gebeurd dan dat ik
nog weet te vertellen.Als ze me niet op inte·
ressante ogenblikken hadden wegge·
stuurd, dan had ik waarschijnlijk nog veel
meer geweten. Maar helaas ...
Hannes

Bejaardensoos
Voor de laatste maal in 1988 kwam de be·
jaardensoos op 7 december bijeen in het
Groene Kruisgebouw in Opende·oost.
Hiervoor was mevr. Kloosterman uit Ber·
gum uitgenodigd, die o.a. het stukje over
"De Bollekoer" voordroeg en over vroegere
tijden vertelde.Tevens werden er oude kle·
derdrachten getoond.Al met al een gezelli·
ge middag. De bejaarden komen in 1989
op de volgende data bijeen:
11 januari, 25 januari, 8 februari, 22 febru·
ari, 8 maart en 22 maart.

E-pupillen

Marcel de Graaf, Lammert Nieuwman, Pepijn Borger, Johan v.d. Wal, Michie/ Weening,
Bassie Gaikema, Henkie v.d. Weide, Jan Siebe Gal, Zweitse Gal, Bauke Wassenaar (kee·
per), /eiders Elzinga en Weening.
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herenmodes en maatkledingbedrijf

t:liJRGlI

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

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

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

Kleermaker Eringa wenst u een voorspoedig 1989.

Sociaal-cultureel
werkster

Na het vertrek van Jan de Nas heeft het ge
meentebestuur van Grootegast een nieuwe
cultureel werkster voor Opende aange
steld, n.l. Elzelien Renssen.
Elzelien Renssen is per 15·10·1988 aan
gesteld om het culturele werk in Opende uit
te voeren en te coordineren. Ze is in dienst
bij de stichting ,,Beheer en Coordinatie",
waarvan ,,De Oude Ulo" te Leek een onder
deel is.
Elzelien Renssen is geboren op 23-11•
1958 te Ede, verhuisde naar Hengelo, al
waar ze de Sociale Academie doorliep. Na
haar opleiding heeft ze in Hengelo zo'n 5
jaar in het jongerenwerk gezeten, voorna·
melijk probleemgroepen, zodat ze ervaring
genoeg heeft. Ze verlangt er dan ook naar
om in Opende aan de slag te gaan, alleen

de moeilijkheid is, dat er geen geschikte
ruimte vrij is. In ,De Stjelp' werd na het ver·
trek van Jan de Nas een nieuwe beheerster
aangesteld, mej. Gre van 'der Heide, zodat
het Sociaal Cultureel werk in ,De Stjelp' ge
woon doorging en de ruimte dan ook alle
dagen bezet is. De gemeente heeft voorge
steld om het gedeelte naast kapsalon ,Adry'
aan de Prov.weg 64 voor haar te huren als
kantoorruimte. Blijft nog de vraag naar
ruimte voor het sociaal cultureel werk. Maar
Elzelien heeft er het volste vertrouwen in,
dat het de gemeente zal lukken om ook
hiervoor een geschikte ruimte te vinden.
Zelf vindt Elzelien het jammer, dat ze geen
ruimte in ,De Stjelp' kan krijgen. Ze ziet
zichzelf ook niet als concurrente van ,De
Stjelp', maar meer als een aanvulling. Zo
zou ze hier misschien nog nieuwe dingen
kunnen organiseren, bijv. het zelf sleutelen
aan eigen (brom-)fiets of motor, een tafel
tennisgroep, zo af en toe een dropping,
enz.
Verder is er het plan om in februari diverse
cursussen in Opende aan te bieden, b.v.
meubels repareren, yoga, pech onderweg,
informatica, enz., zodat er voor elk wat
wils is.
Elzelien Renssen woont in Boornbergum,
is getrouwd en moeder van een dochter.
Wilt u meer weten of hebt u nieuwe ideeen,
dan kunt u haar dagelijks bellen: tel.
05945-17877.
Georg

OPENDE • PROVINCIALEWEG 196

De gasrekening drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL PROGRAMMA
INSTALLATIEBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.), telefoon 05946 · 58317
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Een bijzondere belevenis was indertijd wel
de grate schoonmaak, met name als het de
woonkamer betrof. lk denk dat mijn ouders
er niet veel interessants in zagen, want de
hele boel lag overhoop. De bedsteden wa-

ren leeg en de kasten evenzo. Oat gaf je de
gelegenheid om er eens frank en vrij in om
te springen. Om de zoveel jaar werd er ook
een nieuw behangetje in geplakt. Oat was een
heel karwei, want het behang zat toen nog
5

•c
Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair

^ ^ ^
naar

&

L. VAN DEKKEN
Munnikestraat 4, Surhuisterveen, tel. 05124 - 2703

Verder specialisatie in:
MARMER, KEUKENS, VOOR- en INZETHAARDEN

en HARD NATUURSTEEN!

Wij wensen u een gelukkig 1989

'GROENTEN & FRUIT'
,• SPECIAALZAAK •
Voor een pracht assortiment GROENTEN & FRUIT, een mooie kollek-

tie panklare groenten, vele soorten rauwkost-salades, soepgroenten,
groot assortiment losse peulvruchten.
Puikbeste aardappelen.

Onze specialiteit:

HET OPMAKEN VAN FRUITSCHALEN EN FRUITMANDEN.

yvijnsma
IGRÖNINGERS'I'R.37iSÜRHUIS'rER</EEN
(Tel. 05124-2332-l 252

Deze jongens zijn dit jaar weliswaar geen kampioen geworden, maar ze hebben uw fotograaf verzekerd dat ze dit jaar alles op alles zullen zetten om kampioen te worden, zodat
uw prentemaker ze nu alvast heeft gefotografeerd.

&

uit de Raad

geklapt

In de vorige Keuvelaar heb ik geschreven
dat over de huisvesting voor het algemeen
sociaal cultureel werk nog wel het een en

maar laten we hopen dat we het mis hebben. Over het aanboren van externe fondsen, zoals het college zich voorstelt, zijn wij

niet bijster optimistisch gestemd. Ook vinden wij dat het beleid van het college op het
welzijnsterrein nu niet bepaald uitblinkt
door duidelijkheid. We gunnen Opende

ander gezegd zou worden.
In de begrotingsvergadering, die gehou-

graag een nieuwe huisvesting voor sociaal
cultureel werk, maar het moet wel haalbaar zijn.

partijen hun algemene beschouwingen gepresenteerd hebben, heeft men dat dan
ook gedaan.
De heer Wijma verwoordde namens de
WD: Hoe wij denken over een nieuw te

van het realiseren van een accommodatie
het volgende. Dat er overleg is geweest en
wordt voortgezet, verdient op zich waardering. Het ontbreekt echter aan een dek-

den is op 12 december, waar de politieke

stichten accommodatie in Opende hebben
wij al eens eerder gezegd. Wij twijfelen aan
de haalbaarheid en het draagvlak in het
dorp Opende. Wij zijn zeker niet bereid om
door middel van belastingverhoging deze
accommodatie te financieren.

De heer De Groot (GPV): De plannen voor
Opende lijken financieel gezien een utopie,

De heer Swieringa (CDA): Naar aanleiding

kingsplan in zijn algemeenheid. Hierin ligt

onze grote zorg als wij spreken over een
multifunctioneel gebruik. Dat betekent immers ook dat de behoefte moet aangeven

hoe noodzakelijk men dit met elkaar vindt,

en bereid is hiervoor gelden op te brengen.
Zolang hiervoor geen concrete toezeggingen zijn, vinden wij de basis te smal om
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.

uw warme

b akk er

Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

J. lI. lJKE:rHlI

�et velo/Ie@ler, ii, t,eeI@l . . .

71

Vaste-/ Seizoen-/ Deellijd•/ Hoogseizoenplaatsen

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

1 e week: Tompoezen ........... v. 4,00
2e week: Slagroomtaart ...... v. 4,95
3e week: Appeltaart ............. v. 5,95
4e week: Rijstevlaai .............. v. 7,50
Wij wensen u al/en een
VOORSPOEDIG 1989

'

tiepark

VAKA,

�™

PARK 'T STRANDHEEM - PARKWEG 2 • 9865 VP DPENDE

v.
v.
v.
v.

2,95
3,95
4,50
5,50

Maak het voor de winter weer eens
wat gezellig in huis!

Kerstspel in gebouw ,Eben Haezer'

+ 1931

Staande v.l.n.r.: Griet de Vries, Jantje van der Velde, Metje Nienhuis, Froukje van der Velde,

Aanbieding:

Geertje Hulshoff, iets lager mevrouw Van Gerner, bovenin Luikje Drost, zittend, witte jurk
Boukje Drost, Neeltje Bijstra, daaronder Jenskje Storteboom, Martha Hoogsteen, Jantje
Eilander-Vonk, Riekje de Vries, juf Fokje Dijkstra.
Gehurkt v.l.n.r.: Jantje Brouwer, Reina Bolhuis en Janna de Vries.

Bejaardenfauteuils
vanaf ...................................................... 275,Videokastjes v.a. .................................. 249,2 + 2 zits, met lichtgrijze dralonstof ... 1499,Losse gebloemde 2-zits bankjes v.a.

895,

Eetkamerstoelen met leer, 4 stuks

990,

Opende milieubewust

Losse fauteuils in stof, leer of
leatherlook in diverse modellen!

Stereotoren, eiken, 69x48x75 cm.

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

Komplete woninginrichting.
± 2000 m2 showruimte.
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Vrijdags koopavond • Maandags ges/oten

Op zaterdag 17 december j.l. werd door de
gemeente Grootegast, in samenwerking
met Plaatselijk Belang in Opende een inza
melingsaktie gehouden voor klein che
misch afval.
's Morgens om 9.00 uur gingen ongeveer
15 personen op weg met 2 wagens in
Opende en 1 in Kornhorn om het chemisch
afval op te halen. De ophalers waren o.a. de
wethouders van de gemeente, de heren
Helmhout en Zuiderveld, drie leden van
Plaatselijk Belang, de heren R. Dijk, H. van
Schepen en G. Westra. Verder personeel

van de gemeente en leerlingen van de Ma
vo uit Grootegast.
Onder klein chemisch afval wordt verstaan:
bestrijdingsmiddelen, spuitbussen, verf
resten, afgewerkte olie, foto chemicalien,
batterijen, medicijnen, cosmetica.
Dat de aktie succesvol was bleek na afloop.
In Opende werd maar liefst 640 kg. opge
haald, evenveel als in Kornhorn.
Na afloop werden de medewerk(st)ers dan
ook door de gemeente beloond met een
snertmaaltijd, welke in cafe ,Sportzicht'
werd genuttigd.
Al met al een inzameling, die zeker voor
herhaling vatbaar is.
Georg.

3

hiervoor verantwoorde besluiten te nemen.

Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE
Voor Uw spaar- en depositogelden.

Voor de juiste tarieven kunt U bellen met
onze afdeling deposito's.

Een degelijk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim

f200.000.000,00

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

De heer Boonstra (PvdA): Wij zijn van me-

ning, dat rond het sociaal cultureel werk er
dit jaar wat uitvoering en accommodatie-

voorzieningen betreft absolute duidelijk-

heid moet komen. Als raad zullen we in de-

ze dan ook daadwerkelijk gestalte moeten

geven aan de uitgangspunten van het beleidsplan sociaal cultureel werk ten aanzien
van de accommodatie-problematiek en
financieringsmogelijkheden.

De heer Wijma (WD) maakt zich zorgen

over de ontwikkeling van het sociaal cultureel werk in Opende, met name het
jeugdwerk.

handelen met de heer Borger, om een uitweg in deze kwestie te vinden.
Dit waren wat gegevens aangaande het
dorp Opende uit de algemene beschouwingen van de raad van Grootegast.

Eén opmerking van de heer De Groot
(GPV) wil ik nog vermelden. Als wij (raad

Grootegast) gedwongen worden in het komende jaar vervelende beslissingen te nemen, moeten wij die boodschap zo verpakken, dat de mensen het nog leuk vinden.

Een suggestie van de schrijver: de aanslag

van de onroerendgoed belasting voor
1989, die met 2,5 % verhoogd wordt, in
kado-papier naar de burgers te verzenden.

W.v.B.

Ook merkte de heer Wijma op, dat in het af-

gelopen jaar de kwestie Borger meerdere
malen aan de orde is geweest. De Raad van
State heeft er over geoordeeld en gezegd,

dat er in het kader van de hinderwet geen

vee meer op het bedrijf mag worden gehouden. Hierbij zal de heer Borger zich moeten
neerleggen. Mede namens het GPV heeft

de WD vragen gesteld aan het college om

te proberen tot een oplossing te komen.

Ook om met name het CDA te bewegen tot

aktie over te gaan. Dat is tot nu toe niet ge-

lukt, en dat spijt ons zeer. Wij begrijpen het

ook niet van een partij die vanuit een

christelijke grondslag handelt, aldus de
heer Wijma. Er is hier iemand die tussen de

molenstenen is geraakt, en men weigert de
hand uit te steken, afgezien van de mense-

lijke tragedie is hier ook een precedent ge-

schapen, dat vergaande gevolgen kan hebben. Er is namelijk door de overheid een be-

staand bedrijf weggesaneerd zonder dat er

door die overheid ook maar enige vergoe-

ding heeft plaatsgevonden. Dit geeft naar
de bedrijven die in een soortgelijke situatie
verkeren een onaanvaardbare rechtsonzekerheid.

Door de Raad van State is het bedrijf getoetst aan de bepalingen in de hinderwet,

maar niet getoetst is, de handelswijze van
het college van B en W naar de heer Borger

toe. Deze handelswijze is niet altijd correct

'DRUICICERU
B.Y.

Jan Binneslaan 84 (t/o. Lantearne)

SURHUISTERVEEN

Telefoon 05124 - 2005*

geweest. Kortom, om te voorkomen dat er

voor beide partijen hierdoor verdere pijnlijke procedures ontstaan vragen wij met
klem aan de andere fracties in deze raad,
het college op te dragen om te gaan onder-
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Voor al uw:

naar:
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
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 • 59564

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

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

,HEIDEPYKJES'
Te koop aangeboden:

Speciaal

HONDA

CROSS MOTOR
Type CR 250
Bouwjaar 1987

Incl. veel reserve-onderdelen.
Te bevragen bij:
M. ELVERDINK
Te/efoon 05116 - 2328
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UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEU VELAAR
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
Contact-adres: Anneke Top·Gerritsma, Provincialeweg 154,
Opende, telefoon 05946 • 59763
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De redaktie wenst alle abonnees en alle ad·
verteerders een heel voorspoedig en ge
zond 1989 toe.
We vergaderen weer op 10 januari 1989,
om 20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 10 januari 1989 inleveren
bij Anneke Top, Provincialeweg 154, tele·
foon 05946-59763.

Maand NOVEMBER 1988
Geboren: Egbertje, d.v. B. Meijer en W.
Veenhuizen, Opende, 16 november.
Overleden: Wietze Visser (81), gehuwd
met Geeske v.d. Meer, Opende, 11 no
vember.
Gehuwd: geen.

Dankbetuiging

Voor al uw
vervoer

z.g.a.n.
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KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde op 22 november.
De volgende vergadering is op 26 ja
nuari.
Sint Nicolaasfeest 1988
Zoals nu al jaren de gewoonte is, hebben
leden van het bestuur namens Sint Nico·
laas aan 69 mensen, 46 van 80 jaar en ou·
der en 23, die langdurig ziek zijn, een
letter gebracht.
Culturele Raad
De nieuwjaarsbijeenkomst in de hal van het
gemeentehuis zal gehouden worden op
maandag 2 januari 1989 van 19.00 tot
21.00 uur.
Het bejaardenkoor te Grootegast zal zin·
gen en Berry Zuidema van de Muziekver·
eniging ,Woudklank' te Grootegast zal de
kornet bespelen.
leder is welkom.

Voor de heel vele blijken van medeleven, in
welke vorm dan ook, tijdens ons verblijf in
het Hooge Heern en Nij Smellinghe, wil ik
allen, ook namens mijn kinderen en klein·
kinderen, heel hartelijk bedanken.
Het heeft ons goed gedaan. Wij zullen het
nimmer vergeten.
H. Jansma-Dijkhuis

Nieuwjaarswensen

Wij wensen al onze vrienden en bekenden
een heel gelukkig nieuwjaar toe.

Geert en Eelkje Sienema-Boonstra
Box 98 Whitemouth
Manitoba Canada
ROE 2 GO.

Alie vrienden en bekenden een gelukkig
nieuwjaar.
Fam. R. Bekkema,
Kolonieweg 6, Opende
De redaktie van De Keuvelaar wenst alle
abonnees en adverteerders een gelukkig
1989.
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autobedrijf
tel. 05946 - 59142
b.g.g. 58324
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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 voor grole groepen.
Tevens ::.aalruimle voor bmilo(len en
parl(ien tot 350 personen.
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Ve/de en Zonen
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Verschijnt 10 keer per jaar
13e jaargang
nr. 4
december 1988
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Habobank .- ..
Brandverzekering?
Vergelijkde premie die u nu
betaalt met die van ons!

==l I I
p
I
I

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

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
•

•

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

Q Q

Als Onder1inge aangesloten bij de Novo.

NOVO�
Met elkaar. Voor elkaar.

de
keuvelaar

