Onderling de auto verzekeren,
het blijft de voordeligste weg!

Verschijnt 10 keer per jaar
13e jaargang
nr. 5
januari 1989
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Waar de reis ook n.w toe gaaL uilemde•
h1k is efke atrtomoh,1,sl na.ir hetzettde
doe! ondCl'NCff Ee<i 10 laag mogelijke
autovenekenngsprem,e.
Ervaren automob,hslen kennen de
voordeltgste weg naar dal doe/. Zi/ weten
dat een onder1,nge verzekeraar goed·
koper is. Omdal WI/ als Onderhnge geen
w,nsloogmerk hebhen atewel, omdat de
Onder1inge en de NOVO, w;iarb11 wi1 als
Onder1inge zijn aangcslolen, maar e€!l
belang kennen en dal ,s het belang van
de leden-verzekerden.

Oat betekenl veel dekk,ng voor IN/
geld. En heel aantrekkel11kc prem1es. Want
"1/ IC11eren u een autoverzekenng tegen
kostpnis. N,et alleen kan de bonuskort1ng
voor schadevn1 n!<lrn oplopcn lot 70%
u belaatt ook mindr, �rerrne voor een All
Rtsk-verzekenng n;iarmale de auto ouder
word! (Bouw)aarko"1"g)

VOORBEELOCN.
Renault 5L urlgaande v;m pnvc-gebruk
en maximale bonus
WA-premie vanaf
f 152,00
Opel Ascona 16S, llftgaande van�
gebruik, max. bonus en boUW)ilarkorting.
All Risk-premre vanaf
f 437 ,00

EN OOK NOG MAX. 15% EXTRA KORTING MET HET PREM IE VOORDEEL PUN.

'Mj als Onder1inge, aangesJoten bij de
NOJO, hebben nog meer te bieden Een �;fremie�Plan ��
regeling waarmee u over hel totale pre
miebedrag een hogere korting kriJgt naar·
mate u meer verzekeringen afslurt. Deze
korting varieert van 3 tot 15%. De pre Het premir.bedrag waarover u maXJmaal
korting kri)gl is maar l1efst f 2.000,-.
ciere kortingen vindt u in de tabel.

�l��l��l��I�

lnteressan17 l..'lJI al dat prcmievoordeef niel aan II voorbij gaan.
Vraag vandaag nog meer vn1bfrjvende 1nfol"Tlilt1e aan b11 ons,
IN/ Onder11nge tn de bwrt:

ONDELRINGE
• ,,GROOTEGAST"
,

Prov. weg 73 • 9865 AC Grootegast
Tel. 05946 - 59250

Vind! u een jaarbedrag voor ane premies
teveet ineens, dan kunt u ook in vaste
terTTl!Jnbedragen betalen
U hebt de keuze Lit maand•, kwartaal· of
halfJaarbetahng.

Rabobank�

"Orootegut-Oldekerk" B.A .
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Molenweg 2

NIEBERT

Tel. 05945-49104
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Gaat u wel eens uit dineren?
Ga het eens in Nieberï proberen.
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openderweg l.
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Tevens zaalruimte voor bruiloften en
partijen lot 350 personen.
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tel. 05946 - 59192/59471

Ook voor grote groepen.

Café Restaurant

„In de klaver"

J. v.d. Velde en Zonen

GEBR.

mJ
Uit de raad geklapt

TI MME RBE D RIJ F
De redaktie vergadert weer op 8 februari
a.s. om 20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 8 februari inleveren bij An
neke Top, Provincialeweg 154, tel. 0594659763.

DORPSAGENDA
4 FEBRUARI:
Uitvoering muziekver. ,,Uit Vriendschap"
Cafe Jan Bos, m.m.v. de toneelver.
,,Tot Nut en Vermaak"

Meranti geprofileerd
kozijnhout
per meter v.a. .... f 10,·

PROVINCIALEWEG 95
98&5AO OPENDE.
TEL.05946-59980
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8 FEBRUARI:
Bejaardensoos, Groene Kruisgebouw
Spreker: de heer Wouda uit Lutjegast
over het Leger des Heils
Aanvang: 14.00 uur

22 FEBRUARI:
Bejaardensoos, Groene Kruisgebouw
Spelmiddag; aanvang 14.00 uur
24 FEBRUARI:
Zangavond in de Geref. kerk, ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan van het kin
derkoor ,Blijde Klanken'.
Aanvang 19.15 uur.

Bij de raadsvergadering die gehouden is
op dinsdag 1O januari wareri 11 personen
op de publieke tribune aanwezig, waarvan
8 uit Opende. Deze waren daar voor de
agenda punten 5 en 6, en om eens een
raadsvergadering mee te willen maken.
Punt 5: Vaststelling bestemmingsplan Juliana
buurt. Hier waren een drietal bezwaren te
gen ingediend, die ongegrond verklaard
zijn. Het gemeentebestuur ging akkoord
met dit voorstel.
Punt 6: Vaststelling van een bestemmings
plan "Opende" in de omgeving van IJts
ma's Meubelhandel aan de Provinciale
weg. Tegen dit plan wat is opgesteld in
nauw overleg met de dorpsvernieuwings
kommissie, waren drie bezwaarschriften
ingediend.
Het bestemmingsplan is vastgesteld met in
achtneming van wijzigingen in verband met
een bezwaarschrift dat gegrond verklaard
is. De voorzitter van de raad de heer J. Ver
bree sprak van een historisch moment. T ien
jaar is men bezig geweest om het gehele
gebied van de gemeente Grootegast in
plan te brengen, voor Opende is dit nu ge
realiseerd, en hij bedankte namens College
en Raad de Dorpsvernieuwings commissie
dat dit mede door hen tot stand gebracht is.
In deze vergadering heeft de heer J.C.
Boonstra (PvdA) zich nogal boos gemaakt,
dat hij een besluit moest nemen om
f 26.000,- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van een traktor voor de plant
soenendienst, terwijl deze al een maand in
gebruik is. De schrijver dezer vraagt zich af:
of men deze gang van zaken ook gebrui
ken kan voor een multifunctioneel centrum
in Opende. Eerst bouwen, en na de feeste
lijke opening de nodige gelden door het ge
meentebestuur beschikbaar laten stellen.
W.v.B.

1

Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.

uw warme

bakker

Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

J.lI. lJKEHJlI

Vaste-/ Seizoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

1e week: slagroomcake .............. v. 4.50 v. 3.50
2e week: roombroodjes ............... v. 1.00 v. 0.60

.

3e week: Deense luxe ................. v. 1.10 v. 0.60

tiepark

4e week: stokbrood ...................... v. 1.75 v. 0.98

��
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VAKA.

PARK 'T STAANDHIIM • PARKWEG 2 • 9865 VP OPINDI

Synthetische dekbedden

135x200
135x220
200x200
240x200

................................................................ 149................................................................. 169................................................................. 229................................................................. 285.-

Dekbedden dubbel
135x200
135x220
200x200
240x200

Voor elk seizoen!
................................................................ 259................................................................. 295................................................................. 415................................................................. 499.-

Donsdekbedden

65% dons
135x200 ................................................................ 185.200x200 ................................................................ 285.240x200 ................................................................ 369.-

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

Komplete woninginrichting.
± 2000 m2 showruimte.
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Vrijdags koopavond • Maandags gesloten

terscheiding. Daar gingen de boeren wo
nen. Die waterscheiding was niet een
mooie rechte lijn. Dal kunnen we nu nog
zien op de Provincialeweg, die op de vroe
gere dorpsweg ligt, als wij letten op de vele
kronkelingen erin. De boeren gebruikten
voor hun akkers en weilanden de ruimte
tussen de Kaleweg (die er toen niet was) en
de dorpsweg en nog een strook ten zuiden
van de dorpsweg. Daar weer ten zuiden
van lag een wildernis, waarvan de boeren
een heideveld gemaakt hebben.
Voor het eerst horen wij van Topweer in een
akte van 15 juni 1530. Toen aanvaardde het
seniorenconvent van het Gerkesklooster
een zekere Johan ter Schoele (spreek uit:
schole) als ,,een Convents kijnt ende proe
venar (spreek uit: kind, provenaar. Wij zeg
gen nu provenier).
Wat hield dit in? Sommige kloosters namen
mensen op, die blijkbaar vreesden dat zij
op hun oude dag geen verzorging zouden
hebben. Naar gelang hun leeftijd en hun
gezondheidstoestand moesten zij een be
drag betalen, waarvoor het klooster hen tot
hun dood zou verzorgen.
Ook mensen, waarmee de familie ,,zat",
werden op deze manier in een klooster on
dergebracht. Dal was dus een van de mid
delen, waarmee een klooster aan geld kon
komen en ook wel aan land, want daarmee
werd ook wel betaald. Overeenkomsten
met een klooster werden niet gesloten met
de abt alleen, maar met het seniorencon
vent. De senioren waren de voornaamste
monniken, de monniken die de abt bijston
den in het bestuur van het convent, dat is de
kloostergemeenschap, alle monniken
(nonnen) tesamen. Convent betekent: de
samengekomenen. Het woord werd ook
wel voor het klooster gebruikt.
Johan betaalde 200 arendsguldens. Bo
vendien kwam hij met het seniorenconvent
overeen dat hij zou wonen en werken ,,in
dat vuthoff (vu = vuu) des convents vorsz.
(eid) opt fene toe (spreek uit: to) Topweer"
= in het uithof van het genoemde convent
op het veen te Topweer.
Daar moest hij de ,,schaeper" (schaapher
der) en de turfgravers elke dag eten en drin·
ken brengen. Het klooster zou hem dat la
ten bezorgen. Ook moest hij ,,truwelike toe
sicht hebben op de grauers (u = v)" = ge-

trouwelijk toezicht houden op de turf
gravers.
Het staat niet in deze akte, maar als hij niet
meer kon werken, zou hij in het klooster zelf
worden opgenomen en daar een rustige
oude dag hebben. Dit blijkt wel uit andere
van deze akten. Hij werd aangenomen als
conventskind en provenier. Dal woord
,,conventskind" betekent niet dat Johan
toen nog een kind, een opgeschoten jon
gen, was. Het betekent dat hij in de kloos
tergemeenschap werd opgenomen als
huisgenoot, die vanzelfsprekend aan de
abt als aan een vader moest gehoorzamen.
,,Abt" komt van een woord, dat ,,vader" be
tekent. Verg. scheepskinderen = schepe
lingen (schipper de baas).
Het is ook duidelijk dat, als Johan nog een
opgeschoten jongen zou zijn geweest, het
seniorenconvent hem niet het toezicht op
de turfgravers zou hebben toevertrouwd.
Ook zou hij dan geen rechtsgeldige over
eenkomst hebben kunnen aangaan (min
derjarig!).
In de akte word! ook nog vermeld dat Johan
van enige roeden veen onder Surhuizum
de opbrengst genoot.
Die arendsguldens waren munten, die Ka
rel V (in 1500 in Gent geboren), sinds 1526
heer van Friesland, liet slaan. Hij was ook
keizer van Duitsland en op de munten
kwam aan de ene kant zijn borstbeeld als
keizer te staan en op de andere kant de
arend, de rijksadelaar.
Een berekening van wat die 200 arends
guldens in hedendaagse munt zou zijn, is
eigenlijk niet le maken, want de toestanden
van toen en nu !open le ver uiteen.
Maar ik heb gevonden dat 1 arendsgulden
= 10 stuivers = 60 plakken en dat deze
munt ook wel oortdaler genoemd werd = ¼
daalder = 7½ brabantse stuiver = 60 plak
ken. In de 15e en 16e eeuw was 1 gronin
ger plak 1/6 groningse stuiver.
Waar kwam Johan ter Schoele vandaan?
Zijn achternaam Ter Schoele is ontstaan uit
,,to der Schoele" = daar waar de Schoele
staat = de naaste omgeving van de
Schoele.
Die Schoele had een langere naam, maar
werd in de omgeving ,,de Schoele" ge
noemd.
(WORDT VERVOLGD)
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De vorige keer heb ik het gehad over de
,,koer-rinners" met Sinterklaas-spullen. Dat
waren als het ware gelegenheidslopers.
Een andere broodbezorger die me altijd
is bijgebleven is Mine (Rijpma-Wiersma).

Lente
Bijna elk jaar staat er wel een foto in De
Keuvelaar van dieren, die vroeg in het jaar
zijn geboren.
Op 15 januari van dit jaar kondigden deze
drie jongen geiten de komst van de lente al
Wij hebben de heer Van der Harst bereid
gevonden om weer eens in de geschiede
nis van Opende te duiken.
Hieronder volgt het verhaal over het ont
staan van ,, TOPWEER", in vroeger eeuwen
een bijzonder gedeelte van Opende.

Topweer (1)
Topweer was in vroegere eeuwen een bij
zonder gedeelte van Opende. Toen voor
1100 hier bewoners kwamen, hebben die
29 boerderijen gesticht, alle naast elkaar
van oost naar west. Ten westen van de 29e
boerderij tot aan de Lauwers vonden de
boeren blijkbaar de grond zo onvruchtbaar,
dat zij daar geen boerderijen hebben
gebouwd.
Over het ontstaan van Opende zijn geen
schriftelijke gegevens, als die er al geweest
zijn. Wat men over die tijd kan zeggen, moet
men afleiden uit gegevens van veel latere
tijd, die bewaard gebleven zijn.
Uit 1540 zijn bewaard gebleven de aangif
ten voor de grondbelasting van de Open-
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aan, hoewel we nog midden in de
,winter' zitten.
Moeder geit was duidelijk trots dat zij met
haar kroost op de foto kwam, want zij po
seerde gewillig voor uw prentemaker.
Harry
der boeren van de door hen gebruikte
grond.
Met die gegevens en wat men verder van
Opende weet, moet men dan voorzichtig
proberen een beeld te krijgen van Opende
uit de eerste tijd van het bestaan van het
dorp.
Waarschijnlijk was het er hier toen niet zo
nat als in latere tijden, want de natuurlijke
afwatering was er nog. Ten noorden van de
dorpsweg moest het water naar de inham
van de Lauwerszee tussen Humsterland
(het land van Oldehove en Niehove) en Lan
gewold (nu de gemeenten Grootegast, 01dekerk en Zuidhorn).
Ten zuiden van de dorpsweg moest het wa
ter afstromen naar het Oude Diepje (nu ge
meente Marum), dat in dezelfde inham uit
mondde. De Leidijk was er nog niet. Om
daar een helder beeld van te kunnen schet·
sen, moet men een grote kennis van de wa
terstaatkundige toestand in die tijd hebben.
Dat is dus iets voor vaklui.
De dorpsweg ontstond dus op de plek tus
sen die beide stroomgebieden, op de wa-

Zij ging voor het venten met brood en koek
jederij voor bakker Kloosterman door het
uorp. De ene korf was een nogal groot,
ovaal geval met een hengsel en altijd een
roodgeblokte doek er overheen; de andere
korf was een meer rechthoekige met e0n
rieten klep aan weerszijden van het heng
sel. lk dacht indertijd dat de reden van die
mand waarschijnlijk was, dat brosse koek
jes daarin niet zo gauw kapot gingen als
onder een doek die er steeds weer bij-in ge
stopt moest worden.
Mine kende alle kinderen in de buurt en
was altijd heel aardig tegen ons; ze staat
me nog voor de geest als een altijd glunde
rende vrouw. Zij heeft met haar wagentje
heel wat kilometertjes gelopen en menig
brood en koek aan de deur bezorgd. Om·
dat Mine met de ,gewone' b61ekoer liep zal
ik daar wel niet zo heel vaak op de neus bij
gestaan hebben denk ik. Toch hangen er
nog bepaalde beelden in mijn geheugen.
Zo had Mine een grote knipportemonnee
voor munten en een heel leuk kaftje voor
papiergeld. De biljetten zaten aan de ene
kant achter twee evenwijdige bandjes en
aan de andere kant achter twee gekruiste
bandies. Het was net een klein goochel
trucje, want als je het mapje andersom
open deed dan leek het net of de biljetten
van plaats waren verwisseld. De indruk die
ik er van heb gehouden is dat Mine heel se
cuur was in geldzaken. Dat moest natuurlijk
ook wel, want verlies of verkeerd rekenen

betekende wel dat je voor niks werk had
gedaan.

korven
van
Mine

Soms herinner ik me ineens van die aparte
antwoorden die men wel eens gaf op heel
gewone vragen. Vroeg men bijvoorbeeld
,,Wie is dat?", dan kon het antwoord luiden:
,,'n Kerel met vel over de neus" of ook wel
,,'n Kerel met 'n neus veur de kop".
Een andere, veel voorkomende vraag:
,,Hoe laat is 't eigenlijk?" kon beantwoord
worden met de nietszeggende antwoor
den: ,,Net zo laat als gisteren om deze tijd"
of ,,Een mooie tijd om later te worden".
lk weet niet of dit soort antwoorden nog
steeds in gebruik is of dat ze gewoon hun
tijd gehad hebben; ik hoor ze tenminste
nooit meer.
Een beetje brutale vraag kon wel eens zijn:
,,Waar ga je naar toe?". lngeval dat de
vraagsteller niks aanging kon het antwoord
best wezen: ,,'t Paadje langs de neus ach-
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Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

was het optreden in de Geref. kerk alhier.
Tijdens de optredens wordt het koor muzi-

reeks eigen concerten te geven op de zondagavond in de Geref. kerk alhier, beginnende omstreeks april.

Er werd een bestuur gekozen, bestaande
uit: Tiemen Pama - voorzitter, Geeske Aalfs
- penningmeesteresse, Renee Kraayenga secretaresse. Ook werd er een aktiviteitencommissie gevormd, bestaande uit: Froukje van der Heide, Hessel van der Heide,

goeds toe in de toekomst.

kaal begeleid door de pianist/organist
Rinteje te Wier.

Voor Uw spaar- en depositogelden.

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

Een degelyk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim

f200.000.000,00

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

Bertha Bekkema, Renee Pama en Tiny
Ritsma-Pama. Het zijn het meest christelij-

ke liederen, die gezongen worden, maar
ook wel operette en ze hebben zelfs een
leuk Fries repertoire.
De dirigent, de heer Ferwerda, schrijft en
bewerkt veel stukken zelf voor het koor. Het
koor bestaat momenteel uit 18 leden en is
het enige familiekoor in de provincie.

De redaktie wenst het familiekoor nog veel

Georg

Puin
Op deze manier raak je het puin mooi kwijt

en iedereen is tevreden.

Het puin op de foto is afkomstig van het
voormalige café Bakker, dat vorig jaar door
brand werd verwoest.

Het jaar 1988 begon niet zo goed voor het

familiekoor, want in maart overleed Henk
Pama, zoon van Renskje en Hendrik. Alhoewel Henk niet in het koor meezong, was
de verslagenheid groot onder de leden en
werden de repetities enige maanden stilge-

legd. Zuster Tiny heeft het altijd jammer ge-

vonden dat Henk geen deel uitmaakte van
hetfamiliekoor. Volgens haar had Henk een
prachtige tenor-stem, één van de beste
stemmen van de familie.

Het eerstvolgende optreden is in de Goede
Herder-kerk te Grootegast op 1 8 maart a.s..

Verder leeft het idee bij het koor om een
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NATUURVLEES
MAANDAGS:

Saucijzen, per kilo ............. 6.95

DINSDAGSMORGENS:

Gepaneerde schnitzel
100 gram .............................. 1.39

WOENSDAGS:

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

Gehakt h.o.h., kilo
7.95
Rundergehakt, 500 gr. .... 5.95
Boerengehakt, kilo ............ 7.98
Bij ons ook verkrijgbaar:
MAX HAVELAAR-KOFFIE!

DONDERDAGS:

Lamsbout, kilo .................... 14.90
Pizza's!

Uw trouwdag - uw trouwkaart
Gezellig he, <lat uitzoeken
van zoveel dingen ... Een huwelijkskaart hijvoorheeld.
Da's best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal we! zult willen kiezen ...
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!

KUIPERS B.V.
Jan Binneslaan 84 {t/o. Lantearne)
SURHUISTERVEEN
Telefoon 05124 - 2005*

EH.JR6lt

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

MAATKOSTUUMS

Zowel modern (oversized) als klassiek,
zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.
Mooie stoffen en kleuren.
_
,•
:;,.
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terna". Daar kon je het dan mee doen.
Wat mezelf betrett herinner ik me nog een
andere uitspraak. Op een of andere manier
had ik op een wat brutale manier ergens
mijn eigendomsrecht op laten gelden door
een duidelijk: ,,Mient", waarop mijn vader,
die daar niet van gediend was, zei: ,,Mient,
Mient?, dien kont is nog niet van dii, want as
ik d'r een schop teegn aan geevm wil, dan
doe 'k dat!"
Ziedaar een duidelijk antwoord. Het was
natuurlijk een ,,opvoedkundige mokerslag"
die zijn uitwerking niet miste. Entin, jullie
zullen dit soort dingen nog wel met een
aantal kunnen uitbreiden.
Sommige dingen kun je als kind faliekant
verkeerd doen, domweg om het feit dat er
op bepaalde zaken kleine verschillen be
s\aan die je zo gauw niet d66r hebt. Daar
heb je bijvoorbeeld duimstokken.
Mijn vader had altijd metalen duimstokken.
Dat was natuurlijk vanwege het feit dat er
wel eens gemeten moest worden aan hete
ijzeren voorwerpen. Zo'n duimstok kon je
op heel eenvoudige wijze opvouwen; niks
aan. Maar Oom Kees, die toen naast ons
woonde, was timmerman en die werkte met
houten duimstokken. Dat waren nogal
kostbare gevallen met koperen scharnie
ren. lk weet nu hoe ik die dingen moet op
vouwen, maar dat ging indertijd een keer
goed mis. Om iets op te meten vroeg ik
Oom Kees even om zijn duimstok en ik
kreeg die ook. Toen de maat genomen was,
wilde ik hem teruggeven. Onder het !open
zou ik gauw even de duimstok weer in el
kaar vouwen, maar in de haast zou ik dat
doen op dezelfde manier als de metalen
duimstok van mijn vader. Maar dat kon niet.
De scharnieren van de ,,timmermansduim
stok" draaien haaks op elkaar en . . . krak!,
de duimstok in tweeen.
,,Divekater jonge, wat dochst my no?",
schoot Oom Kees uit zijn slot, maar echt
kwaad werd hij er niet om. Vervelend vond
ik het wel, maar het zal wel niemand verba
zen, dat ik later nooit heb overwogen om
voor eigen gebruik zo'n ,,rare" duimstok
aan te schaffen. Een rolmaat is veel gemak
kelijker en daar doen we het dan maar
mee.
Hannes

Toneelnieuws
Ook dit jaar hebben de toneelverenigingen
van Opende weer enige mooie stukken
voor u ingestudeerd.
,,Tot Nut en Vermaak" heett het toneelstuk
,Mariandel' ingestudeerd en ook al een
keer gespeeld en wel op 18 november j.l.,
hetgeen een daverend succes was. Het
stuk zal in februari a.s. nog een keer war
den gespeeld in cafe Jan Bos; zie elders in
De Keuvelaar.
De toneelvereniging ,,De Grensclub" houdt
haar jaarlijkse uitvoering op 24 februari
1989 in ,,De Stjelp" met het toneelstuk ,De
laatste reis van Marjolein'. Het stuk gaat
over een kapitein die zijn dochter uithuwe
lijkt om zijn schip maar niet in vreemde han
den te geven, omdat hijzelf blind wordt. Het
is een stuk in drie bedrijven, gespeeld door
de volgende personen: Peter van der Wou
de, Jelte Kouwenhove-Frankes, Hennie
Scholte, Jouke van der Woude, Jan van der
Wal en T iny van der Woude-Elzinga.
Regisseur is de heer Jappie Rinsma. Er is
bal na, met muziek van de heer R. de
Boer.
De toneelvereniging ,,Amato" heett voor u
het toneelstuk ,Jij bent een vreemde' inge
studeerd. Het stuk gaat over een bouwbe
drijf, hetwelk eigendom is van een weduwe,
maar geleid wordt door een bedrijfsleider.
Het is een ernstig stuk met een levensles,
maar ook de komische scenes zijn niet ver
geten. Het is een stuk in drie bedrijven, ge
schreven door Jan de Beer-van Seiver.
De volgende personen spelen er in mee:
Renskje Jager-Postmus, Jantje Koops
Dijk, Alie Mud-Hoekstra, T iny Visser, Jan
T joelker, Wiebe Frankes, Gerrit Lutter en
Georg Lutter.
Regisseur is de heer Eelke Pool en de souf
fleuse is Liesbeth Terpstra.
Het stuk zal eind maart / begin april voor u
gespeeld warden in het gebouw ,,Eben
Haezer" ten behoeve van de Hervormde
kerk. De juiste datum zal in een volgende
Keuvelaar bekend gemaakt warden.
Georg
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Toneelvereniging
,,Tot Nut en Vermaak"
De toneelvereniging ,,Tot Nut en Vermaak"
ziet met tevredenheid terug op de uitvoe
ring van 18 november j.l. van het stuk
,Mariandel'.
We hopen dat de belangstelling ook het
volgend seizoen weer net zo groat is.
Verder willen wij u er nog even op attende
ren dat de eenakter ,,Ring...kassa" reeds is in-

gestudeerd, een toneelstuk met veel komi
sche taferelen, dat zeer geschikt is om een
avond op te vullen.
Voor ,Mariandel' zijn al enige boekingen
gedaan o.a. voor de muziekvereniging ,,Uit
Vriendschap" op 4 februari a.s. bij Jan
Bos.
Maar er is voor zowel ,Mariandel' als ,Ring...
kassa' nog wel ruimte voor reservering.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij
A. J. Hazenberg, telefoon 05946-59404.

Kapsalon "Adry"
In 1987 werd door Plaatselijk Belang een
oproep gedaan voor meer middenstand in
Opende, waarop de fam. Homan, eigenaar
van kapsalon "Adry" in Grootegast, rea
geerde en een kapsalon in Opende begon.
Er werd begonnen met 1 gediplomeerde
kapster met het plan om, als het drukker
werd, er nog een bij te plaatsen. Zoiets
moest toch haalbaar zijn in zo'n groot dorp.
Als eerste kapster kwam Annet Visser naar
Opende, maar omdat die inmiddels moe
der is, wordt uw haar nu verzorgd door Pau
la Dykema, die gediplomeerd 1e kapster is
en aan de Drachtsterweg in de voormalige
Gereformeerde school woont. De drukte is
nog niet van dien aard, dat er een kapster
bij moet want Paula kan de drukte tot nu toe
nog wel alleen aan. Zoiets kan loch niet aan
de prijs of de kwaliteit liggen. Misschien
macht der gewoonte.
Toch geld! voor Opende ook de spreuk:
"Wat je eigen dorp je biedt, zoek dat in de
vreemde niet". Als Paula een vrije dag heeft
of anders verhinderd is, word! haar taak
overgenomen door Ellen Teeninga, die in
Opende-oost woont.
Kapsalon "Adry" heeft het pand gehuurd
van de Rabo-bank en zolang die nog geen
konkrete plannen met het pand heeft, gaat
kapsalon "Adry" op dezelfde voe! voort.

Familiekoor Pama

Jongens- en meisjesvereniging Herv. kerk

+ 1933

Bovenste rij v.l.n.r.: Janke Brouwer, Fokje Dijkstra, Wietse Broersma Roelf de Boer Ds.
Dijkstra, Job Top, Anne Kraaijinga, chauffeur Nauta, Froukje de Vrie�, Renskje Eila�der
Top.
Tweede rij v.l.n.r.: Ale Broersma, Hendrikje van der Molen, Piet de Vries, Trien Borger, Hen
drina Eilander.
Derde rij v.l.n.r.: Hessel Buitkamp, Johannes Bolhuis, Roelf Mellema, Feye Bolhuis, Evert
Berga, Marten Gjaltema.
Liggend v.l.n.r.: Bareltje Buitkamp en Klaas de Vries.
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Op zaterdagavond 24 december j.l. werd in
de Geref. kerk alhier een kerstnachtdienst
gehouden m.m.v. het familiekoor Pama.
Maar wie of wat is nu het familiekoor Pama?
Het famili13koor Pama is samengesteld uit
familie van Hendrik Pama en Renskje van
der Meer, die op Topweer gewoond hebben.
Het idee kwam ook van Renskje van der
Meer, die vond dat, als de kinderen met el
kaar thuis waren en er dan ook wel eens ge
zamenlijk gezongen werd, zoiets nog niet
zo slecht klonk.
Dochter T iny liet er geen gras over groeien
en heeft iedereen van de familie gevraagd
en op 13 augustus 1985 zijn ze van start
gegaan. Er werd een dirigent aangetrok
ken, de heer Rein Ferwerda uit Drachten,

Kapsalon "Adry" is gespecialiseerd in al
uw haarverzorging. De openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12 en 1-6 uur en
zaterdag 8.30-12 en 1-4 uur. Wilt u meer
weten dan kunt u altijd even bij de kapsalon
aan de Provincialeweg 64 naar binnen
gaan. Maar u kunt natuurlijk ook bellen,
tel. 58222.
Georg.
die directeur van het conservatorium te
Groningen is.
De repetities werden gehouden in het
Hornhuus te Kornhorn. Maar omdat er in
het Hornhuus niet iedere week gerepeteerd
kon worden, zijn ze in april 1987 verhuisd
naar Opende, waar ze iedere dinsdag
avond repeteren in het gebouw Pro Deo.
Naast de kinderen van Hendrik en Renskje,
die zelf trouwens ook meegezongen heeft,
bestaat het koor verder uit kleinkinderen,
neven en nichten en aangetrouwden.
Het koor heeft al verschillende optredens
achter de rug, o.a. in het Talmahuis te Veen
wouden, op de boot van Drachten naar
Grouw, in ,Het Lichtpunt' te Kollumer
zwaag, op een boottocht vanaf de ,Prince
hof' te Eernewoude met ongeveer 80 geno
digden aan boord, in Doezum, in ,De Op
dracht' te Drachten en een van de laatsten
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Gymnastiekvereniging

Ben t u ook blij met een
kapsalon in Opende?

D.A.V.O.
Op donderdag 22 dec. zijn in het gymge-

bouw vaardigheidsproeven afgenomen
van de volgende leden van D.A.V.O.: Janneke v. Schepen, Foekje de Haan, Boukje
Brondsema, Corina Borger, Angela Visser,
Tjarda Emmelkamp, Hennie de Haan, Harmiena de Vries, Pietje Pool, Peter Zuur,
Roelof Frankes, Anneke Hofstede, Dineke

Kom dan ook eens langs . . .•»iM

van Braak, Ria Veenstra, Tineke v.d. Velde,

Kapsalon

Ellis Emmelkamp, Menno Lutter, Trientje
Pool en Lena Henstra.

.ADRY"
n

Judo
Zaterdag 17 december 1 988 was het weer

Provincialeweg 64, Opende,

telefoon 05946 - 58222

Bekkema

Rijwielverhuur
( bij Strandheem )

zover. Het jaarlijkse ,Kersttoernooi' van judodub „De Stjelp" kon weer beginnen. Om
9.30 uur werd met de wedstrijden begonnen. Er deden 63 judoka's mee van 4 verschillende clubs. Als gasten waren de
clubs van Marum, Oldehove en Sportschool Bakker uit Groningen aanwezig.
Vooral de judoka's van 5 en 6 jaar maakten
er een schitterende show van.
Dit toernooi werd gesponsord door de Rabobank en door de Spaar en Voorschotbank.
De volgende judoka's van Opende wonnen
een prijs:

1e prijs:

Berend van der Heide, Feye Boersma, Sippe Hofstede, Hendrik Poelman en Klaas

inkoop en verkoop
verkoop schade-auto's

Kompaan.

gebruikte

auto-onderdelen

autosloperij

joh.ud.heide
Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724

Te koop:

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfletsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

2e prijs:

Bouke Wassenaar, Martijn van Dellen, Jan
Siebe Gal, Bonne Sake Jagersma, Hannes
van Rijszen en Sjoerd van Kammen.

De proeven varieerden van nr. 1 t/m 6 en de
beoordeling was i.h.v. twee juryleden van
het K.N.C.G.V. De onderdelen die afgewerkt moesten worden waren: ringen, rekstok, brug-ongelijk, evenwichtsbalk, lange
mat en minitramp-springen.

Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben

een diploma ontvangen. Een volgende keer
gaan ze proberen weer een graadje hoger
te komen, maar eerst gaan we oefenen voor
de regiowedstrijden in maart, die gehouden
worden in de Tremahal in Oldekerk. De

jaarlijkse uitvoering die u normaal in het

voorjaar van ons gewend bent, is verschoven naar november. Onze vereniging kan
best nog wat leden gebruiken, vandaar dat
we de lestijden hieronder noemen.

Lestijden:

15.45- 16.30
16.30- 17.15
17.15- 18.00
18.00- 18.45
18.45- 19.30
19.30-20.15

uur:
4 en 5 jaar
uur:
6 en 7 jaar
8 en 9 jaar
uur:
uur: 10 en r1 jaar
uur: 12 jr.ien ouder
uur: dames

3e prijs:

Cornelis Overzet, lemke Weening, Peter

Solle, Anneke Jager, Hendrik Jan Hofstede
en Geese Broersma.

Judoclub ,De Stjelp' wenst een ieder een

gezond en sportief 1989 toe.

Is uw/jouw belangstelling gewekt? Kom

gerust eens langs om te kijken of mee te

doen!

Namens het bestuur
van D.A.V.O.
G. v. Braak-Schuurman.

Tel. 59582.
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Rieten Rotan; A. Reitsema, Remon installatiebedrijf; L. van Dekken, Tegelhandel Surhuisterveen; Gebr. Koops, Smederij; Stor-

Café Restaurant Snackbar

teboom bv, Kippenslachterij Kornhorn;
Hoekstra, Sportprijzen Kornhorn; Olthof,

Sportzicht

Horlogerie Kornhorn; V.d. Veen, Uitvaartbe-

drijf Kornhorn; J. Nijenhuis,Tegelhandel; M.

Nu ook nasi-

en eierballen

^c?

y^ beleefd aanbevolen:

s-maandags

T^

gesloten

v.d. Hoek, Timmerbedrijf; 't Centrum, Koffieshop Surhuisterveen; K. v.d. Velde, Autohandel en Garage; Adry, Kapsalon; Freerk
Wijma, Witgoed; H. Koop, SRV-wagen;
Gebr. Koop, Timmerbedrijf; J. Bronsema,

Transportbedrijf; L. de Vries, Loonbedrijf;
W. Kuipers, Betonbekistings- en aannemersbedrijf; P. Pama, Loonbedrijf; D. Foppema, Poelier Surhuisterveen; T. Schaafsma, Accountantskantoor Surhuisterveen;

P. de Haan, hoefsmid; RABO-bank - Spaar
en Voorschotbank, Surhuisterveen.
Deze aktie heeft f 31 40,- opgeleverd. Totaal is er dus een bedrag van f 6799,- ingezameld. Bij het ter presse gaan van deze
Keuvelaar moest er door enkele bedrijven

Johnny en Zus

provincialeweg 66

nog uitslag gegeven worden. We verwach-

9865 AK Opende, tel. 05946 - 59954

ten dat we het financiële plaatje net rond

kunnen "breien". We kunnen de leden nu
mededelen dat we als bestuur water op de
baan kunnen garanderen. Wij hopen dat dit

voor u reden genoeg is om ook lid te blijven

als er geen ijs komt. Vastrecht voor de elc-

triciteit en de stroomkosten van de pomp

f&lKert n®foaeh

zullen tóch elk jaar betaald moeten worden,

ijs of geen ijs.

Alternatieven in ijsloze winters zullen dan

ook mogelijk zijn. Dit jaar wordt dat moeilijk,
maar dat zult u hopelijk begrijpen gezien de
kosten van dit projekt. Maar 1989 is nog

maar pas begonnen dus wie weet, mis-

schien is Koning Winter ons nog gunstig
gezind. Wij zijn er in ieder geval klaar
voor.

tel. 05946 - 59495

Provincialeweg 101

y^>^
9865 AD Opende

v.d. Wal, lid, tel. 05946-59603; Aalzen Wit-

teveen, lid; Jaldert Elzinga, lid, 0594658266.
Als laatste wensen wij u allen een zeer ge-

lukkig en succesvol 1989 toe.

Het bestuur.

Oliebollen-aktie
Hervormde kerk

Traditioneel hield de aktiviteitencommissie
ook dit jaar weer haar otiebollen-aktie. Het
begon met het huis aan huis verspreiden
van een formulier, waarop de bestelling kon
worden ingevuld, die dan oudejaarsmor-

gen bezorgd zou worden. Vrijdagmorgen

30 december in alle vroegte gingen de
families Bijstra en Hamstra aan het bakken.

In totaal werden er 14 emmers beslag, welke door onze warme bakker J.A. Ykema ge-

maakt waren, tot ± 4000 oliebollen gebak-

ken. Het was dan ook al na zessen 's

avonds toen de laatste oliebollen uit de olie

kwamen. Oudejaar 's morgens ging een

groep vrijwilligers op stap om de oliebollen
bij u thuis te bezorgen.

Dat de aktie financieel een succes was
bleek na afloop, toen de penningmeester,
dhr. P. Drost, de balans opmaakte. De
netto-opbrengst welke geheel ten goede
zal komen aan de Hervormde kerk en haar
bijgebouwen, bedroeg ongeveer / 1460,-.
Georg.

10 Jaar blijde klanken

Graag nodigen wij U uit om op ons verjaardagsfeest te komen. Eind februari bestaan

we 10 jaar en ter gelegenheid daarvan is er
op vrijdag 24 februari een zangavond in de

Ger. kerk. Wij willen dan graag voor u zingen o.l.v. mevr. R. Plantenga-Huisman - die

Indien er nog mensen zijn die lid willen worden van "Kaatspoel" Opende of nog een
bijdrage willen geven voor de pompinstal-

dan ook 10 jaar onze dirigente is - en Jan-

bestuursleden.

ook voor u en ons zingen.
Bovendien zal er veel samenzang zijn.
Komt u allemaal? We beginnen 's avonds
om 19.15 uur en verwachten dat het om
21.30 uur afgelopen zal zijn. De toegang is
gratis, wel wordt er een kollekte gehouden.

latie, dan kunt u terecht bij één van onze
De bestuursleden zijn:

Eerde Jan v.d. Harst, voorzitter, tel. 051241138; Bram Snip, secretaris, tel. 0594658323; Anko Wobbes, penningmeester,
tel. 05946-58284; Freddie de Vries, alg.
adjunct, tel. 05946-59897; Dinie Wassenaar, namens PI. Belang Opende; Henk
Bekkema, namens PI. Belang Opende; Jan

nie v.d. Scheer die ons op het orgel begeleid. We hebben ook kinderkoren uit Harke-

ma en Surhuizum uitgenodigd; zij zullen

U bent van harte welkom! Graag tot ziens
op vrijdag 24 februari.
Kinderkoor "de Blijde klanken".
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ber 1986 met Ykje Bekkema, die geboren
werd op 26 februari 1962 te Opende, als
dochter van Arend en Ateje.
Hilbrand heeft als medewerkster in Opende Renate Stam, die al meer dan 2 jaar in

Voor al uw:

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Opende werkzaam is.

De redaktie wenst Hilbrand en Ykje vele
goede en gezonde jaren toe in Opende.

Georg

naar:
Verstandig
SPAREN - LENEN - BELEGGEN
doet men bij de

Centrale Volksbank

Speciaal aanbevolen:
* Certificaten met 35%
* Rijkspremie
(belastingvrije dividend)
Groei-op-groei spaarbewijzen (tot 91/2°/o)
Beheerder:

W.VANDERMEULEN

drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL

PROGRAMMA
INSTALLATIEBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.),
telefoon 05946 - 58317
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Het Kerstfeest van de vrouwenvereniging
"Het Heidebloempje" samen met de mannenvereniging werd gevierd op 23 december in de Stjelp. De presidente mevr. Emmelkamp sprak een welkomswoord en

M. v.d Hoek
Tevens ruime keuze in

WAND- en VLOERTEGELS en
SIERPLEISTERS.
Scheiding 5, tel. 59849

Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 - 59564

De gasrekening

VROUWENVERENIGING

Timmerbedrijf

Nieuwe beheerder
Rabo bank te Opende
Met ingang van 1 februari 1989 is tot nieuwe beheerder van het bijkantoor van de Ra-

bo bank te Opende aangesteld de heer Hil-

brand de Boer, die tot op heden werkzaam
was als beheerder van het bijkantoor van
de Rabo bank te Kornhorn. Hij volgt Ger-

brant Westra op, die per 1 februari 1989

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

beheerder wordt van het bijkantoor te Kollumerzwaag. Wanneer Gerbrant en Jeanette verhuizen, zullen Hilbrand en zijn vrouw

de dienstwoning naast de Rabo bank
betrekken.

Hilbrand de Boer werd geboren op 21

maart 1961 te Grootegast, in de Zuidpolder, en heeft daar zijn jeugd doorgebracht.

Na de lagere school ging Hilbrand naar de

Mavo in Grootegast en daarna naar de Havo in Leek.

Na zijn indiensttreding op 1 maart 1980 bij

J. Bronsema
Internat, transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

de Rabo bank te Grootegast als commercieel medewerker heeft hij 's avonds nog
diverse bankcursussen gevolgd.

Na 4 jaar in Grootegast gewerkt te hebben,

is Hilbrand een jaar lang plaatsvervanger
geweest op de bijkantoren in de omgeving,
o.a. ook in Opende, zodat hij hiet helemaal
onbekend is.

Op 1 juli 1985 werd Hilbrand beheerder
van het bijkantoor van de Rabo bank in
Kornhorn, waar hij Gerbrant Westra op-

volgde..

Hilbrand de Boer trouwde op 19 septem-

ging voor in gebed. We zongen Gez. 124:1 2-3-4-5. De schriftlezing was uit Genesis
1:1 -5 en Jesaja 8:9 en 9:2. De schriftlezingen werden door de leden gelezen.
Ook zong een koortje van de mannen en
vrouwenvereniging enkele liederen. De
meditatie werd verzorgd door de hr. Pool.
Het kerstverhaal werd gelezen door de hr.
Leenstra, afgewisseld door zang, declama-

tie en gedichten. Nadat de presidente een

ieder bedankt had, ging ze voor in dankgebed en zongen we nog staande het Ere
zij God.

Plattelandsvrouwen
Op 15 december zijn we weer naar de huishoudschool geweest, voor een eenmalige
kookles. Er was een kerstdiner samengesteld door juf Wiersma. Het was weer een
bar gezellige avond net zoals vorig jaar. 20
december hebben we onder leiding van
Jan; i ; Steensma kerststukjes gemaakt. De
anir ) was bijzonder groot, zodat dit ook
een zeer geslaagde morgen was.
Woensdag 21 december hebben we met
elkaar onze kerstavond gevierd, met een

broodmaaltijd.
Het smaakte de dames allemaal bijzonder

goed. Na de maaltijd hebben we nog even

gezellig met elkaar kerstliedjes gezongen,
en er werden nog een paar kerstverhalen
voorgelezen onder het genot van een
glaasje wijn of wat fris. Een gezellige avond.
Het bestuur.

Usbaanvereniging
"Kaatspoel" Opende
Vol trots melden wij als bestuur dat de baan

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRUF

BEKKEMA

1988 is er door boorbedrijf Hörmann uit
Usselmuiden een buis in de grond geboord
tot een diepte van 75 meter
Om de baan bereikbaar te maken voor de

Voor nieuw- en verbouw

Nieuwe kozijnen

boorwagen vanaf het Topweer hebben we
een "weg" aangelegd van dragline-schotten
over een sloot en over het land van S. v.d.

Klusjes e.d.

Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen

Velde uit Surhuisterveen. Via het land van

W. Boonstra uit Opende kon de boorwagen
deze "weg" bereiken. De genoemde personen worden bedankt voor hun toestem-

Inbraakpreventie

ming hun land te mogen gebruiken voor dit

Voor de grote

of de kleine klus
Bekkema dus

weer onder water staat. Hier is heel wat aan
vooraf gegaan. Dinsdag 20 december

doel. De dragline-schotten konden geleend

Provincialeweg 15

9865 AA Opende

Tel. 05946 - 59293

worden van bouwbedrijf BBZ uit Zwaag-

westeinde. Het transport van deze schotten
is geheel belangeloos verzorgd door loon-

bedrijf A. Booij uit Opende.

De buis is 25 m. dieper geboord dan verwacht, maar op 50 m. diepte was de zandlaag niet goed genoeg. Nu hebben we een

H.KOOP:

uw thuiswinkel

voor

laag aangeboord met zeer grof zand (bijna
grind) waaruit met gemak 60 m3/uur kan

worden gepompt. Dat is de extra kosten zeker waard.

Tussen Kerst en Nieuwjaar is er een kelder
gemetseld t.b.v. de pomp. Wederom heeft

loonbedrijfA, Booij geheel belangeloos zijn
medewerking verleend met een mobiele
kraan voor het graven van het keldergat. De

stenen voor de kelder zijn gratis beschik-

baar gesteld door de fam. Westgeest aan

het Topweer te Opende. Onze hartelijke

dank voor dit zeer gulle gebaar. Ook loon-

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

*
#

service van deur tot deur
10

bedrijf A. Booij wordt hartelijk bedankt voor

de fantastische hulp, zonder zijn medewer-

king zou alles veel moeilijker zijn geweest.

Toen de kelder gereed was, is er gewacht

tot na Nieuwjaar met het plaatsen van de
pomp. Woensdag 4 januari 1 989 was het
dan zover. Pompbedrijf Remon te Opende
heeft twee pompen geplaatst. Eén grote

pomp met een maximum capaciteit van 75
m3/uur. En een kleine pomp met een capaciteit van 3 m3/uur. De kleine pomp is nodig
om vóór het starten van de grote pomp deze eerst vol te zuigen met water. Bovendien
is de kleine pomp handig en energiezuini-

ger bij periodiek bijvullen van de baan. Bei-

de pompen werken op elektrisch. De grote
pomp werkt op krachtstroom. De elektrici-

teitskast op de baan was hierop berekend

alleen had de e.g.d. er een normale 220 V
meter in geplaatst, omdat er vorig seizoen
nog geen sprake van een dergelijke pomp
was. Dankzij de vlotte medewerking van

het rayonkantoor in Zuidhorn is er toch nog
op tijd een krachtstroommeter in de kast
geplaatst. Toen de pompen geïnstalleerd
waren kon de grote pomp direkt op de hiervoor beschreven manier aangezet worden.

Zes dagen later op dinsdag 10 januari
1989 was het hele land onder water ver-

dwenen, nog geen week pompen.
De pomp heeft constant water gegeven,
dat betekent dat we een zeer goede "bron"
aangeboord hebben zoals te verwachten
viel in dat zeer grove zand. Op 10 januari is
de grote pomp uitgedaan om te besparen
op de stroomkosten. De kleine pomp is
daarna ingeschakeld om e.v.t. verliezen wat

op te vangen. Mocht deze pomp het niet bij
kunnen houden dan wordt zijn grote broer
weer ingeschakeld.

U begrijpt natuurlijk dat voorgaande alleen
mogelijk was indien er voldoende geld was.
De intekenlijst was een succes. Ruim 90%

van de inwoners van Opende heeft een bijdrage gegeven. Dit leverde een bedrag op
van f 3659,-. Namens de vereniging onze

hartelijke dank hiervoor. Ook de bedrijven
en middenstand in Opende is een bijdrage
gevraagd. De volgende bedrijven worden

hartelijk bedankt voor hun bijdrage:

H. Bekkema, Bouwketen en aannemersbe-

drijf; Johnny en Zus, Café Sportzicht; B.

Ykema, Bakkerij; G. de Haan, Groente en
Fruit; M. Tjoelker, Fouragehandel; A. Booij,

Loor bedrijf; F. Nobach, Loonbedrijf; A.

Mui' -?r, Autobedrijf; Eringa, Maatkledingbeci ii; V.d. Hoek en Alting, Autobedrijf; A.
Wijii.a, Bloemen en Planten; Strandheem,
Camping; Jan Bos, Café; Joh. v.d. Heide,
Autosloperij; Marwo, Drukkerij; W. v.d.
Meulen, Centrale Volksbank; D. van Duinen, Houthandel; M. v.d. Velde, Boekenhandel; J. Pama, Textiel en kleding; J. van
Kammen, Timmer- en aannemersbedrijf; S.
Kruizinga, Garage en Autohandel Kornhom; R. Bekkema, Rijwielverhuur en reparatie; Snip, Bouwmarkt en keukens Kornhom; A. Utsma, Meubelhandel; Batstra,
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Usbaanvereniging
"Kaatspoel" Opende
Vol trots melden wij als bestuur dat de baan

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRUF

BEKKEMA

1988 is er door boorbedrijf Hörmann uit
Usselmuiden een buis in de grond geboord
tot een diepte van 75 meter
Om de baan bereikbaar te maken voor de

Voor nieuw- en verbouw

Nieuwe kozijnen

boorwagen vanaf het Topweer hebben we
een "weg" aangelegd van dragline-schotten
over een sloot en over het land van S. v.d.

Klusjes e.d.

Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen

Velde uit Surhuisterveen. Via het land van

W. Boonstra uit Opende kon de boorwagen
deze "weg" bereiken. De genoemde personen worden bedankt voor hun toestem-

Inbraakpreventie

ming hun land te mogen gebruiken voor dit

Voor de grote

of de kleine klus
Bekkema dus

weer onder water staat. Hier is heel wat aan
vooraf gegaan. Dinsdag 20 december

doel. De dragline-schotten konden geleend

Provincialeweg 15

9865 AA Opende

Tel. 05946 - 59293

worden van bouwbedrijf BBZ uit Zwaag-

westeinde. Het transport van deze schotten
is geheel belangeloos verzorgd door loon-

bedrijf A. Booij uit Opende.

De buis is 25 m. dieper geboord dan verwacht, maar op 50 m. diepte was de zandlaag niet goed genoeg. Nu hebben we een

H.KOOP:

uw thuiswinkel

voor

laag aangeboord met zeer grof zand (bijna
grind) waaruit met gemak 60 m3/uur kan

worden gepompt. Dat is de extra kosten zeker waard.

Tussen Kerst en Nieuwjaar is er een kelder
gemetseld t.b.v. de pomp. Wederom heeft

loonbedrijfA, Booij geheel belangeloos zijn
medewerking verleend met een mobiele
kraan voor het graven van het keldergat. De

stenen voor de kelder zijn gratis beschik-

baar gesteld door de fam. Westgeest aan

het Topweer te Opende. Onze hartelijke

dank voor dit zeer gulle gebaar. Ook loon-

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

*
#

service van deur tot deur
10

bedrijf A. Booij wordt hartelijk bedankt voor

de fantastische hulp, zonder zijn medewer-

king zou alles veel moeilijker zijn geweest.

Toen de kelder gereed was, is er gewacht

tot na Nieuwjaar met het plaatsen van de
pomp. Woensdag 4 januari 1 989 was het
dan zover. Pompbedrijf Remon te Opende
heeft twee pompen geplaatst. Eén grote

pomp met een maximum capaciteit van 75
m3/uur. En een kleine pomp met een capaciteit van 3 m3/uur. De kleine pomp is nodig
om vóór het starten van de grote pomp deze eerst vol te zuigen met water. Bovendien
is de kleine pomp handig en energiezuini-

ger bij periodiek bijvullen van de baan. Bei-

de pompen werken op elektrisch. De grote
pomp werkt op krachtstroom. De elektrici-

teitskast op de baan was hierop berekend

alleen had de e.g.d. er een normale 220 V
meter in geplaatst, omdat er vorig seizoen
nog geen sprake van een dergelijke pomp
was. Dankzij de vlotte medewerking van

het rayonkantoor in Zuidhorn is er toch nog
op tijd een krachtstroommeter in de kast
geplaatst. Toen de pompen geïnstalleerd
waren kon de grote pomp direkt op de hiervoor beschreven manier aangezet worden.

Zes dagen later op dinsdag 10 januari
1989 was het hele land onder water ver-

dwenen, nog geen week pompen.
De pomp heeft constant water gegeven,
dat betekent dat we een zeer goede "bron"
aangeboord hebben zoals te verwachten
viel in dat zeer grove zand. Op 10 januari is
de grote pomp uitgedaan om te besparen
op de stroomkosten. De kleine pomp is
daarna ingeschakeld om e.v.t. verliezen wat

op te vangen. Mocht deze pomp het niet bij
kunnen houden dan wordt zijn grote broer
weer ingeschakeld.

U begrijpt natuurlijk dat voorgaande alleen
mogelijk was indien er voldoende geld was.
De intekenlijst was een succes. Ruim 90%

van de inwoners van Opende heeft een bijdrage gegeven. Dit leverde een bedrag op
van f 3659,-. Namens de vereniging onze

hartelijke dank hiervoor. Ook de bedrijven
en middenstand in Opende is een bijdrage
gevraagd. De volgende bedrijven worden

hartelijk bedankt voor hun bijdrage:

H. Bekkema, Bouwketen en aannemersbe-

drijf; Johnny en Zus, Café Sportzicht; B.

Ykema, Bakkerij; G. de Haan, Groente en
Fruit; M. Tjoelker, Fouragehandel; A. Booij,

Loor bedrijf; F. Nobach, Loonbedrijf; A.

Mui' -?r, Autobedrijf; Eringa, Maatkledingbeci ii; V.d. Hoek en Alting, Autobedrijf; A.
Wijii.a, Bloemen en Planten; Strandheem,
Camping; Jan Bos, Café; Joh. v.d. Heide,
Autosloperij; Marwo, Drukkerij; W. v.d.
Meulen, Centrale Volksbank; D. van Duinen, Houthandel; M. v.d. Velde, Boekenhandel; J. Pama, Textiel en kleding; J. van
Kammen, Timmer- en aannemersbedrijf; S.
Kruizinga, Garage en Autohandel Kornhom; R. Bekkema, Rijwielverhuur en reparatie; Snip, Bouwmarkt en keukens Kornhom; A. Utsma, Meubelhandel; Batstra,

n

ber 1986 met Ykje Bekkema, die geboren
werd op 26 februari 1962 te Opende, als
dochter van Arend en Ateje.
Hilbrand heeft als medewerkster in Opende Renate Stam, die al meer dan 2 jaar in

Voor al uw:

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Opende werkzaam is.

De redaktie wenst Hilbrand en Ykje vele
goede en gezonde jaren toe in Opende.

Georg

naar:
Verstandig
SPAREN - LENEN - BELEGGEN
doet men bij de

Centrale Volksbank

Speciaal aanbevolen:
* Certificaten met 35%
* Rijkspremie
(belastingvrije dividend)
Groei-op-groei spaarbewijzen (tot 91/2°/o)
Beheerder:

W.VANDERMEULEN

drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL

PROGRAMMA
INSTALLATIEBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.),
telefoon 05946 - 58317
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Het Kerstfeest van de vrouwenvereniging
"Het Heidebloempje" samen met de mannenvereniging werd gevierd op 23 december in de Stjelp. De presidente mevr. Emmelkamp sprak een welkomswoord en

M. v.d Hoek
Tevens ruime keuze in

WAND- en VLOERTEGELS en
SIERPLEISTERS.
Scheiding 5, tel. 59849

Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 - 59564

De gasrekening

VROUWENVERENIGING

Timmerbedrijf

Nieuwe beheerder
Rabo bank te Opende
Met ingang van 1 februari 1989 is tot nieuwe beheerder van het bijkantoor van de Ra-

bo bank te Opende aangesteld de heer Hil-

brand de Boer, die tot op heden werkzaam
was als beheerder van het bijkantoor van
de Rabo bank te Kornhorn. Hij volgt Ger-

brant Westra op, die per 1 februari 1989

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

beheerder wordt van het bijkantoor te Kollumerzwaag. Wanneer Gerbrant en Jeanette verhuizen, zullen Hilbrand en zijn vrouw

de dienstwoning naast de Rabo bank
betrekken.

Hilbrand de Boer werd geboren op 21

maart 1961 te Grootegast, in de Zuidpolder, en heeft daar zijn jeugd doorgebracht.

Na de lagere school ging Hilbrand naar de

Mavo in Grootegast en daarna naar de Havo in Leek.

Na zijn indiensttreding op 1 maart 1980 bij

J. Bronsema
Internat, transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

de Rabo bank te Grootegast als commercieel medewerker heeft hij 's avonds nog
diverse bankcursussen gevolgd.

Na 4 jaar in Grootegast gewerkt te hebben,

is Hilbrand een jaar lang plaatsvervanger
geweest op de bijkantoren in de omgeving,
o.a. ook in Opende, zodat hij hiet helemaal
onbekend is.

Op 1 juli 1985 werd Hilbrand beheerder
van het bijkantoor van de Rabo bank in
Kornhorn, waar hij Gerbrant Westra op-

volgde..

Hilbrand de Boer trouwde op 19 septem-

ging voor in gebed. We zongen Gez. 124:1 2-3-4-5. De schriftlezing was uit Genesis
1:1 -5 en Jesaja 8:9 en 9:2. De schriftlezingen werden door de leden gelezen.
Ook zong een koortje van de mannen en
vrouwenvereniging enkele liederen. De
meditatie werd verzorgd door de hr. Pool.
Het kerstverhaal werd gelezen door de hr.
Leenstra, afgewisseld door zang, declama-

tie en gedichten. Nadat de presidente een

ieder bedankt had, ging ze voor in dankgebed en zongen we nog staande het Ere
zij God.

Plattelandsvrouwen
Op 15 december zijn we weer naar de huishoudschool geweest, voor een eenmalige
kookles. Er was een kerstdiner samengesteld door juf Wiersma. Het was weer een
bar gezellige avond net zoals vorig jaar. 20
december hebben we onder leiding van
Jan; i ; Steensma kerststukjes gemaakt. De
anir ) was bijzonder groot, zodat dit ook
een zeer geslaagde morgen was.
Woensdag 21 december hebben we met
elkaar onze kerstavond gevierd, met een

broodmaaltijd.
Het smaakte de dames allemaal bijzonder

goed. Na de maaltijd hebben we nog even

gezellig met elkaar kerstliedjes gezongen,
en er werden nog een paar kerstverhalen
voorgelezen onder het genot van een
glaasje wijn of wat fris. Een gezellige avond.
Het bestuur.

Riet en Rotan; A. Reitsema, Remon installa
tiebedrijf; L. van Dekken, Tegelhandel Sur
huisterveen; Gebr. Koops, Smederij; Stor
teboom bv, Kippenslachterij Kornhorn;
Hoekstra, Sportprijzen Kornhorn; Olthof,
Horlogerie Kornhorn; V.d. Veen, Uitvaartbe
drijf Kornhorn; J. Nijenhuis, Tegelhandel; M.
v.d. Hoek, Timmerbedrijf; 't Centrum, Kof
fieshop Surhuisterveen; K. v.d. Velde, Auto
handel en Garage; Adry, Kapsalon; Freerk
Wijma, Witgoed; H. Koop, SRV-wagen;
Gebr. Koop, Timmerbedrijf; J. Bronsema,
Transportbedrijf; L. de Vries, Loonbedrijf;
W. Kuipers, Betonbekistings- en aanne
mersbedrijf; P. Pama, Loonbedrijf; D. Fop
pema, Poelier Surhuisterveen; T. Schaafs
ma, Accountantskantoor Surhuisterveen;
P. de Haan, hoefsmid; RABO-bank - Spaar
en Voorschotbank, Surhuisterveen.
Deze aktie heeft f 3140,- opgeleverd. To
taal is er dus een bedrag van f 6799,- inge
zameld. Bij het ter presse gaan van deze
Keuvelaar moest er door enkele bedrijven
nog uitslag gegeven warden. We verwach
ten dat we het financiele plaatje net rond
kunnen "breien". We kunnen de !eden nu
mededelen dat we als bestuur water op de
baan kunnen garanderen. Wij hopen dat dit
voor u reden genoeg is om ook lid te blijven
als er geen ijs komt. Vastrecht voor de elc
triciteit en de stroomkosten van de pomp
zullen toch elk jaar betaald moeten warden,
ijs of geen ijs.
Alternatieven in ijsloze winters zullen dan
ook mogelijk zijn. Dit jaar wordt dat moeilijk,
maar dat zult u hopelijk begrijpen gezien de
kosten van dit projekt. Maar 1989 is nog
maar pas begonnen dus wie weet, mis
schien is Koning Winter ons nog gunstig
gezind. Wij zijn er in ieder geval klaar
voor.
lndien er nog mensen zijn die lid willen war
den van "Kaatspoel" Opende of nog een
bijdrage willen geven voor de pompinstal
latie, dan kunt u terecht bij een van onze
bestuursleden.
De bestuursleden zijn:
Eerde Jan v.d. Harst, voorzitter, tel. 051241138; Bram Snip, secretaris, tel. 0594658323; Anko Wobbes, penningmeester,
tel. 05946-58284; Freddie de Vries, alg.
adjunct, tel. 05946-59897; Dinie Wasse
naar, namens Pl. Belang Opende; Henk
Bekkema, namens Pl. Belang Opende; Jan

v.d. Wal, lid, tel. 05946-59603; Aalzen Wil
teveen, lid; Jaldert Elzinga, lid, 0594658266.
Ats laatste wensen wij u allen een zeer ge
lukkig en succesvol 1989 toe.
Het bestuur.

Oliebollen-aktie
Hervormde kerk

Tradilioneel hield de aktiviteitencommissie
ook di! jaar weer haar oliebollen-aktie. He!
begon met het huis aan huis verspreiden
van een formulier, waarop de bestelling kon
warden ingevuld, die dan oudejaarsmor
gen bezorgd zou warden. Vrijdagmorgen
30 december in alle vroegte gingen de
families Bijstra en Hamstra aan he! bakken.
In totaal werden er 14 emmers beslag, wel
ke door onze warme bakker J.A. Ykema ge
maakt waren, tot ± 4000 oliebollen gebak
ken. Het was dan ook al na zessen 's
avonds toen de laatste oliebollen uit de olie
kwamen. Oudejaar 's morgens ging een
groep vrijwilligers op slap om de oliebollen
bij u thuis te bezorgen.
Oat de aklie financieel een succes was
bleek na afloop, toen de penningmeester,
dhr. P. Drost, de balans opmaakte. De
netto-opbrengst welke geheel ten goede
zal komen aan de Hervormde kerk en haar
bijgebouwen, bedroeg ongeveer f 1460,-.
Georg.

1 O Jaar blijde klanken

Graag nodigen wij U uit om op ons verjaar
dagsfeest te komen. Eind februari bestaan
we 10 jaar en ter gelegenheid daarvan is er
op vrijdag 24 februari een zangavond in de
Ger. kerk. Wij willen dan graag voor u zin
gen o.l.v. mevr. R. Plantenga-Huisman - die
dan ook 10 jaar onze dirigente is - en Jan
nie v.d. Scheer die ons op he! orgel bege
leid. We hebben ook kinderkoren uit Harke
ma en Surhuizum uitgenodigd; zij zullen
ook voor u en ons zingen.
Bovendien zal er veel samenzang zijn.
Komt u allemaal? We beginnen 's avonds
om 19.15 uur en verwachten dat he! om
21.30 uur afgelopen zal zijn. De toegang is
gratis, wet word! er een kollekte gehouden.
U bent van harte welkom! Graag tot ziens
op vrijdag 24 februari.
Kinderkoor "de Blijde klanken".
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Gymnastiekvereniging

Ben t u ook blij met een
kapsalon in Opende?

D.A.V.O.
Op donderdag 22 dec. zijn in het gymge-

bouw vaardigheidsproeven afgenomen
van de volgende leden van D.A.V.O.: Janneke v. Schepen, Foekje de Haan, Boukje
Brondsema, Corina Borger, Angela Visser,
Tjarda Emmelkamp, Hennie de Haan, Harmiena de Vries, Pietje Pool, Peter Zuur,
Roelof Frankes, Anneke Hofstede, Dineke

Kom dan ook eens langs . . .•»iM

van Braak, Ria Veenstra, Tineke v.d. Velde,

Kapsalon

Ellis Emmelkamp, Menno Lutter, Trientje
Pool en Lena Henstra.

.ADRY"
n

Judo
Zaterdag 17 december 1 988 was het weer

Provincialeweg 64, Opende,

telefoon 05946 - 58222

Bekkema

Rijwielverhuur
( bij Strandheem )

zover. Het jaarlijkse ,Kersttoernooi' van judodub „De Stjelp" kon weer beginnen. Om
9.30 uur werd met de wedstrijden begonnen. Er deden 63 judoka's mee van 4 verschillende clubs. Als gasten waren de
clubs van Marum, Oldehove en Sportschool Bakker uit Groningen aanwezig.
Vooral de judoka's van 5 en 6 jaar maakten
er een schitterende show van.
Dit toernooi werd gesponsord door de Rabobank en door de Spaar en Voorschotbank.
De volgende judoka's van Opende wonnen
een prijs:

1e prijs:

Berend van der Heide, Feye Boersma, Sippe Hofstede, Hendrik Poelman en Klaas

inkoop en verkoop
verkoop schade-auto's

Kompaan.

gebruikte

auto-onderdelen

autosloperij

joh.ud.heide
Leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724

Te koop:

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfletsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

2e prijs:

Bouke Wassenaar, Martijn van Dellen, Jan
Siebe Gal, Bonne Sake Jagersma, Hannes
van Rijszen en Sjoerd van Kammen.

De proeven varieerden van nr. 1 t/m 6 en de
beoordeling was i.h.v. twee juryleden van
het K.N.C.G.V. De onderdelen die afgewerkt moesten worden waren: ringen, rekstok, brug-ongelijk, evenwichtsbalk, lange
mat en minitramp-springen.

Alle deelnemers zijn geslaagd en hebben

een diploma ontvangen. Een volgende keer
gaan ze proberen weer een graadje hoger
te komen, maar eerst gaan we oefenen voor
de regiowedstrijden in maart, die gehouden
worden in de Tremahal in Oldekerk. De

jaarlijkse uitvoering die u normaal in het

voorjaar van ons gewend bent, is verschoven naar november. Onze vereniging kan
best nog wat leden gebruiken, vandaar dat
we de lestijden hieronder noemen.

Lestijden:

15.45- 16.30
16.30- 17.15
17.15- 18.00
18.00- 18.45
18.45- 19.30
19.30-20.15

uur:
4 en 5 jaar
uur:
6 en 7 jaar
8 en 9 jaar
uur:
uur: 10 en r1 jaar
uur: 12 jr.ien ouder
uur: dames

3e prijs:

Cornelis Overzet, lemke Weening, Peter

Solle, Anneke Jager, Hendrik Jan Hofstede
en Geese Broersma.

Judoclub ,De Stjelp' wenst een ieder een

gezond en sportief 1989 toe.

Is uw/jouw belangstelling gewekt? Kom

gerust eens langs om te kijken of mee te

doen!

Namens het bestuur
van D.A.V.O.
G. v. Braak-Schuurman.

Tel. 59582.
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Toneelvereniging
,,Tot Nut en Vermaak"
De toneelvereniging ,,Tot Nut en Vermaak"
ziet met tevredenheid terug op de uitvoe
ring van 18 november j.l. van het stuk
,Mariandel'.
We hopen dat de belangstelling ook het
volgend seizoen weer net zo groat is.
Verder willen wij u er nog even op attende
ren dat de eenakter ,,Ring...kassa" reeds is in-

gestudeerd, een toneelstuk met veel komi
sche taferelen, dat zeer geschikt is om een
avond op te vullen.
Voor ,Mariandel' zijn al enige boekingen
gedaan o.a. voor de muziekvereniging ,,Uit
Vriendschap" op 4 februari a.s. bij Jan
Bos.
Maar er is voor zowel ,Mariandel' als ,Ring...
kassa' nog wel ruimte voor reservering.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij
A. J. Hazenberg, telefoon 05946-59404.

Kapsalon "Adry"
In 1987 werd door Plaatselijk Belang een
oproep gedaan voor meer middenstand in
Opende, waarop de fam. Homan, eigenaar
van kapsalon "Adry" in Grootegast, rea
geerde en een kapsalon in Opende begon.
Er werd begonnen met 1 gediplomeerde
kapster met het plan om, als het drukker
werd, er nog een bij te plaatsen. Zoiets
moest toch haalbaar zijn in zo'n groot dorp.
Als eerste kapster kwam Annet Visser naar
Opende, maar omdat die inmiddels moe
der is, wordt uw haar nu verzorgd door Pau
la Dykema, die gediplomeerd 1e kapster is
en aan de Drachtsterweg in de voormalige
Gereformeerde school woont. De drukte is
nog niet van dien aard, dat er een kapster
bij moet want Paula kan de drukte tot nu toe
nog wel alleen aan. Zoiets kan loch niet aan
de prijs of de kwaliteit liggen. Misschien
macht der gewoonte.
Toch geld! voor Opende ook de spreuk:
"Wat je eigen dorp je biedt, zoek dat in de
vreemde niet". Als Paula een vrije dag heeft
of anders verhinderd is, word! haar taak
overgenomen door Ellen Teeninga, die in
Opende-oost woont.
Kapsalon "Adry" heeft het pand gehuurd
van de Rabo-bank en zolang die nog geen
konkrete plannen met het pand heeft, gaat
kapsalon "Adry" op dezelfde voe! voort.

Familiekoor Pama

Jongens- en meisjesvereniging Herv. kerk

+ 1933

Bovenste rij v.l.n.r.: Janke Brouwer, Fokje Dijkstra, Wietse Broersma Roelf de Boer Ds.
Dijkstra, Job Top, Anne Kraaijinga, chauffeur Nauta, Froukje de Vrie�, Renskje Eila�der
Top.
Tweede rij v.l.n.r.: Ale Broersma, Hendrikje van der Molen, Piet de Vries, Trien Borger, Hen
drina Eilander.
Derde rij v.l.n.r.: Hessel Buitkamp, Johannes Bolhuis, Roelf Mellema, Feye Bolhuis, Evert
Berga, Marten Gjaltema.
Liggend v.l.n.r.: Bareltje Buitkamp en Klaas de Vries.
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Op zaterdagavond 24 december j.l. werd in
de Geref. kerk alhier een kerstnachtdienst
gehouden m.m.v. het familiekoor Pama.
Maar wie of wat is nu het familiekoor Pama?
Het famili13koor Pama is samengesteld uit
familie van Hendrik Pama en Renskje van
der Meer, die op Topweer gewoond hebben.
Het idee kwam ook van Renskje van der
Meer, die vond dat, als de kinderen met el
kaar thuis waren en er dan ook wel eens ge
zamenlijk gezongen werd, zoiets nog niet
zo slecht klonk.
Dochter T iny liet er geen gras over groeien
en heeft iedereen van de familie gevraagd
en op 13 augustus 1985 zijn ze van start
gegaan. Er werd een dirigent aangetrok
ken, de heer Rein Ferwerda uit Drachten,

Kapsalon "Adry" is gespecialiseerd in al
uw haarverzorging. De openingstijden zijn:
dinsdag t/m vrijdag 8.30-12 en 1-6 uur en
zaterdag 8.30-12 en 1-4 uur. Wilt u meer
weten dan kunt u altijd even bij de kapsalon
aan de Provincialeweg 64 naar binnen
gaan. Maar u kunt natuurlijk ook bellen,
tel. 58222.
Georg.
die directeur van het conservatorium te
Groningen is.
De repetities werden gehouden in het
Hornhuus te Kornhorn. Maar omdat er in
het Hornhuus niet iedere week gerepeteerd
kon worden, zijn ze in april 1987 verhuisd
naar Opende, waar ze iedere dinsdag
avond repeteren in het gebouw Pro Deo.
Naast de kinderen van Hendrik en Renskje,
die zelf trouwens ook meegezongen heeft,
bestaat het koor verder uit kleinkinderen,
neven en nichten en aangetrouwden.
Het koor heeft al verschillende optredens
achter de rug, o.a. in het Talmahuis te Veen
wouden, op de boot van Drachten naar
Grouw, in ,Het Lichtpunt' te Kollumer
zwaag, op een boottocht vanaf de ,Prince
hof' te Eernewoude met ongeveer 80 geno
digden aan boord, in Doezum, in ,De Op
dracht' te Drachten en een van de laatsten
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NATUURVLEES
MAANDAGS:

Saucijzen, per kilo ............. 6.95

DINSDAGSMORGENS:

Gepaneerde schnitzel
100 gram .............................. 1.39

WOENSDAGS:

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

Gehakt h.o.h., kilo
7.95
Rundergehakt, 500 gr. .... 5.95
Boerengehakt, kilo ............ 7.98
Bij ons ook verkrijgbaar:
MAX HAVELAAR-KOFFIE!

DONDERDAGS:

Lamsbout, kilo .................... 14.90
Pizza's!

Uw trouwdag - uw trouwkaart
Gezellig he, <lat uitzoeken
van zoveel dingen ... Een huwelijkskaart hijvoorheeld.
Da's best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
kollektie, dat u ze allemaal we! zult willen kiezen ...
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!

KUIPERS B.V.
Jan Binneslaan 84 {t/o. Lantearne)
SURHUISTERVEEN
Telefoon 05124 - 2005*

EH.JR6lt

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

MAATKOSTUUMS

Zowel modern (oversized) als klassiek,
zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.
Mooie stoffen en kleuren.
_
,•
:;,.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:-:::::::
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terna". Daar kon je het dan mee doen.
Wat mezelf betrett herinner ik me nog een
andere uitspraak. Op een of andere manier
had ik op een wat brutale manier ergens
mijn eigendomsrecht op laten gelden door
een duidelijk: ,,Mient", waarop mijn vader,
die daar niet van gediend was, zei: ,,Mient,
Mient?, dien kont is nog niet van dii, want as
ik d'r een schop teegn aan geevm wil, dan
doe 'k dat!"
Ziedaar een duidelijk antwoord. Het was
natuurlijk een ,,opvoedkundige mokerslag"
die zijn uitwerking niet miste. Entin, jullie
zullen dit soort dingen nog wel met een
aantal kunnen uitbreiden.
Sommige dingen kun je als kind faliekant
verkeerd doen, domweg om het feit dat er
op bepaalde zaken kleine verschillen be
s\aan die je zo gauw niet d66r hebt. Daar
heb je bijvoorbeeld duimstokken.
Mijn vader had altijd metalen duimstokken.
Dat was natuurlijk vanwege het feit dat er
wel eens gemeten moest worden aan hete
ijzeren voorwerpen. Zo'n duimstok kon je
op heel eenvoudige wijze opvouwen; niks
aan. Maar Oom Kees, die toen naast ons
woonde, was timmerman en die werkte met
houten duimstokken. Dat waren nogal
kostbare gevallen met koperen scharnie
ren. lk weet nu hoe ik die dingen moet op
vouwen, maar dat ging indertijd een keer
goed mis. Om iets op te meten vroeg ik
Oom Kees even om zijn duimstok en ik
kreeg die ook. Toen de maat genomen was,
wilde ik hem teruggeven. Onder het !open
zou ik gauw even de duimstok weer in el
kaar vouwen, maar in de haast zou ik dat
doen op dezelfde manier als de metalen
duimstok van mijn vader. Maar dat kon niet.
De scharnieren van de ,,timmermansduim
stok" draaien haaks op elkaar en . . . krak!,
de duimstok in tweeen.
,,Divekater jonge, wat dochst my no?",
schoot Oom Kees uit zijn slot, maar echt
kwaad werd hij er niet om. Vervelend vond
ik het wel, maar het zal wel niemand verba
zen, dat ik later nooit heb overwogen om
voor eigen gebruik zo'n ,,rare" duimstok
aan te schaffen. Een rolmaat is veel gemak
kelijker en daar doen we het dan maar
mee.
Hannes

Toneelnieuws
Ook dit jaar hebben de toneelverenigingen
van Opende weer enige mooie stukken
voor u ingestudeerd.
,,Tot Nut en Vermaak" heett het toneelstuk
,Mariandel' ingestudeerd en ook al een
keer gespeeld en wel op 18 november j.l.,
hetgeen een daverend succes was. Het
stuk zal in februari a.s. nog een keer war
den gespeeld in cafe Jan Bos; zie elders in
De Keuvelaar.
De toneelvereniging ,,De Grensclub" houdt
haar jaarlijkse uitvoering op 24 februari
1989 in ,,De Stjelp" met het toneelstuk ,De
laatste reis van Marjolein'. Het stuk gaat
over een kapitein die zijn dochter uithuwe
lijkt om zijn schip maar niet in vreemde han
den te geven, omdat hijzelf blind wordt. Het
is een stuk in drie bedrijven, gespeeld door
de volgende personen: Peter van der Wou
de, Jelte Kouwenhove-Frankes, Hennie
Scholte, Jouke van der Woude, Jan van der
Wal en T iny van der Woude-Elzinga.
Regisseur is de heer Jappie Rinsma. Er is
bal na, met muziek van de heer R. de
Boer.
De toneelvereniging ,,Amato" heett voor u
het toneelstuk ,Jij bent een vreemde' inge
studeerd. Het stuk gaat over een bouwbe
drijf, hetwelk eigendom is van een weduwe,
maar geleid wordt door een bedrijfsleider.
Het is een ernstig stuk met een levensles,
maar ook de komische scenes zijn niet ver
geten. Het is een stuk in drie bedrijven, ge
schreven door Jan de Beer-van Seiver.
De volgende personen spelen er in mee:
Renskje Jager-Postmus, Jantje Koops
Dijk, Alie Mud-Hoekstra, T iny Visser, Jan
T joelker, Wiebe Frankes, Gerrit Lutter en
Georg Lutter.
Regisseur is de heer Eelke Pool en de souf
fleuse is Liesbeth Terpstra.
Het stuk zal eind maart / begin april voor u
gespeeld warden in het gebouw ,,Eben
Haezer" ten behoeve van de Hervormde
kerk. De juiste datum zal in een volgende
Keuvelaar bekend gemaakt warden.
Georg
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Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

was het optreden in de Geref. kerk alhier.
Tijdens de optredens wordt het koor muzi-

reeks eigen concerten te geven op de zondagavond in de Geref. kerk alhier, beginnende omstreeks april.

Er werd een bestuur gekozen, bestaande
uit: Tiemen Pama - voorzitter, Geeske Aalfs
- penningmeesteresse, Renee Kraayenga secretaresse. Ook werd er een aktiviteitencommissie gevormd, bestaande uit: Froukje van der Heide, Hessel van der Heide,

goeds toe in de toekomst.

kaal begeleid door de pianist/organist
Rinteje te Wier.

Voor Uw spaar- en depositogelden.

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

Een degelyk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim

f200.000.000,00

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

Bertha Bekkema, Renee Pama en Tiny
Ritsma-Pama. Het zijn het meest christelij-

ke liederen, die gezongen worden, maar
ook wel operette en ze hebben zelfs een
leuk Fries repertoire.
De dirigent, de heer Ferwerda, schrijft en
bewerkt veel stukken zelf voor het koor. Het
koor bestaat momenteel uit 18 leden en is
het enige familiekoor in de provincie.

De redaktie wenst het familiekoor nog veel

Georg

Puin
Op deze manier raak je het puin mooi kwijt

en iedereen is tevreden.

Het puin op de foto is afkomstig van het
voormalige café Bakker, dat vorig jaar door
brand werd verwoest.

Het jaar 1988 begon niet zo goed voor het

familiekoor, want in maart overleed Henk
Pama, zoon van Renskje en Hendrik. Alhoewel Henk niet in het koor meezong, was
de verslagenheid groot onder de leden en
werden de repetities enige maanden stilge-

legd. Zuster Tiny heeft het altijd jammer ge-

vonden dat Henk geen deel uitmaakte van
hetfamiliekoor. Volgens haar had Henk een
prachtige tenor-stem, één van de beste
stemmen van de familie.

Het eerstvolgende optreden is in de Goede
Herder-kerk te Grootegast op 1 8 maart a.s..

Verder leeft het idee bij het koor om een
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De vorige keer heb ik het gehad over de
,,koer-rinners" met Sinterklaas-spullen. Dat
waren als het ware gelegenheidslopers.
Een andere broodbezorger die me altijd
is bijgebleven is Mine (Rijpma-Wiersma).

Lente
Bijna elk jaar staat er wel een foto in De
Keuvelaar van dieren, die vroeg in het jaar
zijn geboren.
Op 15 januari van dit jaar kondigden deze
drie jongen geiten de komst van de lente al
Wij hebben de heer Van der Harst bereid
gevonden om weer eens in de geschiede
nis van Opende te duiken.
Hieronder volgt het verhaal over het ont
staan van ,, TOPWEER", in vroeger eeuwen
een bijzonder gedeelte van Opende.

Topweer (1)
Topweer was in vroegere eeuwen een bij
zonder gedeelte van Opende. Toen voor
1100 hier bewoners kwamen, hebben die
29 boerderijen gesticht, alle naast elkaar
van oost naar west. Ten westen van de 29e
boerderij tot aan de Lauwers vonden de
boeren blijkbaar de grond zo onvruchtbaar,
dat zij daar geen boerderijen hebben
gebouwd.
Over het ontstaan van Opende zijn geen
schriftelijke gegevens, als die er al geweest
zijn. Wat men over die tijd kan zeggen, moet
men afleiden uit gegevens van veel latere
tijd, die bewaard gebleven zijn.
Uit 1540 zijn bewaard gebleven de aangif
ten voor de grondbelasting van de Open-
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aan, hoewel we nog midden in de
,winter' zitten.
Moeder geit was duidelijk trots dat zij met
haar kroost op de foto kwam, want zij po
seerde gewillig voor uw prentemaker.
Harry
der boeren van de door hen gebruikte
grond.
Met die gegevens en wat men verder van
Opende weet, moet men dan voorzichtig
proberen een beeld te krijgen van Opende
uit de eerste tijd van het bestaan van het
dorp.
Waarschijnlijk was het er hier toen niet zo
nat als in latere tijden, want de natuurlijke
afwatering was er nog. Ten noorden van de
dorpsweg moest het water naar de inham
van de Lauwerszee tussen Humsterland
(het land van Oldehove en Niehove) en Lan
gewold (nu de gemeenten Grootegast, 01dekerk en Zuidhorn).
Ten zuiden van de dorpsweg moest het wa
ter afstromen naar het Oude Diepje (nu ge
meente Marum), dat in dezelfde inham uit
mondde. De Leidijk was er nog niet. Om
daar een helder beeld van te kunnen schet·
sen, moet men een grote kennis van de wa
terstaatkundige toestand in die tijd hebben.
Dat is dus iets voor vaklui.
De dorpsweg ontstond dus op de plek tus
sen die beide stroomgebieden, op de wa-

Zij ging voor het venten met brood en koek
jederij voor bakker Kloosterman door het
uorp. De ene korf was een nogal groot,
ovaal geval met een hengsel en altijd een
roodgeblokte doek er overheen; de andere
korf was een meer rechthoekige met e0n
rieten klep aan weerszijden van het heng
sel. lk dacht indertijd dat de reden van die
mand waarschijnlijk was, dat brosse koek
jes daarin niet zo gauw kapot gingen als
onder een doek die er steeds weer bij-in ge
stopt moest worden.
Mine kende alle kinderen in de buurt en
was altijd heel aardig tegen ons; ze staat
me nog voor de geest als een altijd glunde
rende vrouw. Zij heeft met haar wagentje
heel wat kilometertjes gelopen en menig
brood en koek aan de deur bezorgd. Om·
dat Mine met de ,gewone' b61ekoer liep zal
ik daar wel niet zo heel vaak op de neus bij
gestaan hebben denk ik. Toch hangen er
nog bepaalde beelden in mijn geheugen.
Zo had Mine een grote knipportemonnee
voor munten en een heel leuk kaftje voor
papiergeld. De biljetten zaten aan de ene
kant achter twee evenwijdige bandjes en
aan de andere kant achter twee gekruiste
bandies. Het was net een klein goochel
trucje, want als je het mapje andersom
open deed dan leek het net of de biljetten
van plaats waren verwisseld. De indruk die
ik er van heb gehouden is dat Mine heel se
cuur was in geldzaken. Dat moest natuurlijk
ook wel, want verlies of verkeerd rekenen

betekende wel dat je voor niks werk had
gedaan.

korven
van
Mine

Soms herinner ik me ineens van die aparte
antwoorden die men wel eens gaf op heel
gewone vragen. Vroeg men bijvoorbeeld
,,Wie is dat?", dan kon het antwoord luiden:
,,'n Kerel met vel over de neus" of ook wel
,,'n Kerel met 'n neus veur de kop".
Een andere, veel voorkomende vraag:
,,Hoe laat is 't eigenlijk?" kon beantwoord
worden met de nietszeggende antwoor
den: ,,Net zo laat als gisteren om deze tijd"
of ,,Een mooie tijd om later te worden".
lk weet niet of dit soort antwoorden nog
steeds in gebruik is of dat ze gewoon hun
tijd gehad hebben; ik hoor ze tenminste
nooit meer.
Een beetje brutale vraag kon wel eens zijn:
,,Waar ga je naar toe?". lngeval dat de
vraagsteller niks aanging kon het antwoord
best wezen: ,,'t Paadje langs de neus ach-
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.

uw warme

bakker

Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

J.lI. lJKEHJlI

Vaste-/ Seizoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

1e week: slagroomcake .............. v. 4.50 v. 3.50
2e week: roombroodjes ............... v. 1.00 v. 0.60

.

3e week: Deense luxe ................. v. 1.10 v. 0.60

tiepark

4e week: stokbrood ...................... v. 1.75 v. 0.98

��
-�
VAKA.

PARK 'T STAANDHIIM • PARKWEG 2 • 9865 VP OPINDI

Synthetische dekbedden

135x200
135x220
200x200
240x200

................................................................ 149................................................................. 169................................................................. 229................................................................. 285.-

Dekbedden dubbel
135x200
135x220
200x200
240x200

Voor elk seizoen!
................................................................ 259................................................................. 295................................................................. 415................................................................. 499.-

Donsdekbedden

65% dons
135x200 ................................................................ 185.200x200 ................................................................ 285.240x200 ................................................................ 369.-

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

Komplete woninginrichting.
± 2000 m2 showruimte.
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Vrijdags koopavond • Maandags gesloten

terscheiding. Daar gingen de boeren wo
nen. Die waterscheiding was niet een
mooie rechte lijn. Dal kunnen we nu nog
zien op de Provincialeweg, die op de vroe
gere dorpsweg ligt, als wij letten op de vele
kronkelingen erin. De boeren gebruikten
voor hun akkers en weilanden de ruimte
tussen de Kaleweg (die er toen niet was) en
de dorpsweg en nog een strook ten zuiden
van de dorpsweg. Daar weer ten zuiden
van lag een wildernis, waarvan de boeren
een heideveld gemaakt hebben.
Voor het eerst horen wij van Topweer in een
akte van 15 juni 1530. Toen aanvaardde het
seniorenconvent van het Gerkesklooster
een zekere Johan ter Schoele (spreek uit:
schole) als ,,een Convents kijnt ende proe
venar (spreek uit: kind, provenaar. Wij zeg
gen nu provenier).
Wat hield dit in? Sommige kloosters namen
mensen op, die blijkbaar vreesden dat zij
op hun oude dag geen verzorging zouden
hebben. Naar gelang hun leeftijd en hun
gezondheidstoestand moesten zij een be
drag betalen, waarvoor het klooster hen tot
hun dood zou verzorgen.
Ook mensen, waarmee de familie ,,zat",
werden op deze manier in een klooster on
dergebracht. Dal was dus een van de mid
delen, waarmee een klooster aan geld kon
komen en ook wel aan land, want daarmee
werd ook wel betaald. Overeenkomsten
met een klooster werden niet gesloten met
de abt alleen, maar met het seniorencon
vent. De senioren waren de voornaamste
monniken, de monniken die de abt bijston
den in het bestuur van het convent, dat is de
kloostergemeenschap, alle monniken
(nonnen) tesamen. Convent betekent: de
samengekomenen. Het woord werd ook
wel voor het klooster gebruikt.
Johan betaalde 200 arendsguldens. Bo
vendien kwam hij met het seniorenconvent
overeen dat hij zou wonen en werken ,,in
dat vuthoff (vu = vuu) des convents vorsz.
(eid) opt fene toe (spreek uit: to) Topweer"
= in het uithof van het genoemde convent
op het veen te Topweer.
Daar moest hij de ,,schaeper" (schaapher
der) en de turfgravers elke dag eten en drin·
ken brengen. Het klooster zou hem dat la
ten bezorgen. Ook moest hij ,,truwelike toe
sicht hebben op de grauers (u = v)" = ge-

trouwelijk toezicht houden op de turf
gravers.
Het staat niet in deze akte, maar als hij niet
meer kon werken, zou hij in het klooster zelf
worden opgenomen en daar een rustige
oude dag hebben. Dit blijkt wel uit andere
van deze akten. Hij werd aangenomen als
conventskind en provenier. Dal woord
,,conventskind" betekent niet dat Johan
toen nog een kind, een opgeschoten jon
gen, was. Het betekent dat hij in de kloos
tergemeenschap werd opgenomen als
huisgenoot, die vanzelfsprekend aan de
abt als aan een vader moest gehoorzamen.
,,Abt" komt van een woord, dat ,,vader" be
tekent. Verg. scheepskinderen = schepe
lingen (schipper de baas).
Het is ook duidelijk dat, als Johan nog een
opgeschoten jongen zou zijn geweest, het
seniorenconvent hem niet het toezicht op
de turfgravers zou hebben toevertrouwd.
Ook zou hij dan geen rechtsgeldige over
eenkomst hebben kunnen aangaan (min
derjarig!).
In de akte word! ook nog vermeld dat Johan
van enige roeden veen onder Surhuizum
de opbrengst genoot.
Die arendsguldens waren munten, die Ka
rel V (in 1500 in Gent geboren), sinds 1526
heer van Friesland, liet slaan. Hij was ook
keizer van Duitsland en op de munten
kwam aan de ene kant zijn borstbeeld als
keizer te staan en op de andere kant de
arend, de rijksadelaar.
Een berekening van wat die 200 arends
guldens in hedendaagse munt zou zijn, is
eigenlijk niet le maken, want de toestanden
van toen en nu !open le ver uiteen.
Maar ik heb gevonden dat 1 arendsgulden
= 10 stuivers = 60 plakken en dat deze
munt ook wel oortdaler genoemd werd = ¼
daalder = 7½ brabantse stuiver = 60 plak
ken. In de 15e en 16e eeuw was 1 gronin
ger plak 1/6 groningse stuiver.
Waar kwam Johan ter Schoele vandaan?
Zijn achternaam Ter Schoele is ontstaan uit
,,to der Schoele" = daar waar de Schoele
staat = de naaste omgeving van de
Schoele.
Die Schoele had een langere naam, maar
werd in de omgeving ,,de Schoele" ge
noemd.
(WORDT VERVOLGD)
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Uit de raad geklapt

TI MME RBE D RIJ F
De redaktie vergadert weer op 8 februari
a.s. om 20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 8 februari inleveren bij An
neke Top, Provincialeweg 154, tel. 0594659763.

DORPSAGENDA
4 FEBRUARI:
Uitvoering muziekver. ,,Uit Vriendschap"
Cafe Jan Bos, m.m.v. de toneelver.
,,Tot Nut en Vermaak"

Meranti geprofileerd
kozijnhout
per meter v.a. .... f 10,·

PROVINCIALEWEG 95
98&5AO OPENDE.
TEL.05946-59980
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8 FEBRUARI:
Bejaardensoos, Groene Kruisgebouw
Spreker: de heer Wouda uit Lutjegast
over het Leger des Heils
Aanvang: 14.00 uur

22 FEBRUARI:
Bejaardensoos, Groene Kruisgebouw
Spelmiddag; aanvang 14.00 uur
24 FEBRUARI:
Zangavond in de Geref. kerk, ter gelegen
heid van het 10-jarig bestaan van het kin
derkoor ,Blijde Klanken'.
Aanvang 19.15 uur.

Bij de raadsvergadering die gehouden is
op dinsdag 1O januari wareri 11 personen
op de publieke tribune aanwezig, waarvan
8 uit Opende. Deze waren daar voor de
agenda punten 5 en 6, en om eens een
raadsvergadering mee te willen maken.
Punt 5: Vaststelling bestemmingsplan Juliana
buurt. Hier waren een drietal bezwaren te
gen ingediend, die ongegrond verklaard
zijn. Het gemeentebestuur ging akkoord
met dit voorstel.
Punt 6: Vaststelling van een bestemmings
plan "Opende" in de omgeving van IJts
ma's Meubelhandel aan de Provinciale
weg. Tegen dit plan wat is opgesteld in
nauw overleg met de dorpsvernieuwings
kommissie, waren drie bezwaarschriften
ingediend.
Het bestemmingsplan is vastgesteld met in
achtneming van wijzigingen in verband met
een bezwaarschrift dat gegrond verklaard
is. De voorzitter van de raad de heer J. Ver
bree sprak van een historisch moment. T ien
jaar is men bezig geweest om het gehele
gebied van de gemeente Grootegast in
plan te brengen, voor Opende is dit nu ge
realiseerd, en hij bedankte namens College
en Raad de Dorpsvernieuwings commissie
dat dit mede door hen tot stand gebracht is.
In deze vergadering heeft de heer J.C.
Boonstra (PvdA) zich nogal boos gemaakt,
dat hij een besluit moest nemen om
f 26.000,- beschikbaar te stellen voor de
vervanging van een traktor voor de plant
soenendienst, terwijl deze al een maand in
gebruik is. De schrijver dezer vraagt zich af:
of men deze gang van zaken ook gebrui
ken kan voor een multifunctioneel centrum
in Opende. Eerst bouwen, en na de feeste
lijke opening de nodige gelden door het ge
meentebestuur beschikbaar laten stellen.
W.v.B.

1

autobedrijf H

tel. 05946-59U2 (| y.d. hOCk 80 alting
b.g.g. 58324

openderweg 6-8, opende
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Molenweg 2

NIEBERT

Tel. 05945-49104

^

Gaat u wel eens uit dineren?
Ga het eens in Nieberï proberen.
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^es schuurtjes vakantiehuisjes paar^,

houtbouw

erpstra

openderweg l.
986Sxd opende.
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Tevens zaalruimte voor bruiloften en
partijen lot 350 personen.

w

u»

n

^:^———p^
tel. 05946 - 59192/59471

Ook voor grote groepen.

Café Restaurant

„In de klaver"

J. v.d. Velde en Zonen

Onderling de auto verzekeren,
het blijft de voordeligste weg!

Verschijnt 10 keer per jaar
13e jaargang
nr. 5
januari 1989
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Waar de reis ook n.w toe gaaL uilemde•
h1k is efke atrtomoh,1,sl na.ir hetzettde
doe! ondCl'NCff Ee<i 10 laag mogelijke
autovenekenngsprem,e.
Ervaren automob,hslen kennen de
voordeltgste weg naar dal doe/. Zi/ weten
dat een onder1,nge verzekeraar goed·
koper is. Omdal WI/ als Onderhnge geen
w,nsloogmerk hebhen atewel, omdat de
Onder1inge en de NOVO, w;iarb11 wi1 als
Onder1inge zijn aangcslolen, maar e€!l
belang kennen en dal ,s het belang van
de leden-verzekerden.

Oat betekenl veel dekk,ng voor IN/
geld. En heel aantrekkel11kc prem1es. Want
"1/ IC11eren u een autoverzekenng tegen
kostpnis. N,et alleen kan de bonuskort1ng
voor schadevn1 n!<lrn oplopcn lot 70%
u belaatt ook mindr, �rerrne voor een All
Rtsk-verzekenng n;iarmale de auto ouder
word! (Bouw)aarko"1"g)

VOORBEELOCN.
Renault 5L urlgaande v;m pnvc-gebruk
en maximale bonus
WA-premie vanaf
f 152,00
Opel Ascona 16S, llftgaande van�
gebruik, max. bonus en boUW)ilarkorting.
All Risk-premre vanaf
f 437 ,00

EN OOK NOG MAX. 15% EXTRA KORTING MET HET PREM IE VOORDEEL PUN.

'Mj als Onder1inge, aangesJoten bij de
NOJO, hebben nog meer te bieden Een �;fremie�Plan ��
regeling waarmee u over hel totale pre
miebedrag een hogere korting kriJgt naar·
mate u meer verzekeringen afslurt. Deze
korting varieert van 3 tot 15%. De pre Het premir.bedrag waarover u maXJmaal
korting kri)gl is maar l1efst f 2.000,-.
ciere kortingen vindt u in de tabel.

�l��l��l��I�

lnteressan17 l..'lJI al dat prcmievoordeef niel aan II voorbij gaan.
Vraag vandaag nog meer vn1bfrjvende 1nfol"Tlilt1e aan b11 ons,
IN/ Onder11nge tn de bwrt:

ONDELRINGE
• ,,GROOTEGAST"
,

Prov. weg 73 • 9865 AC Grootegast
Tel. 05946 - 59250

Vind! u een jaarbedrag voor ane premies
teveet ineens, dan kunt u ook in vaste
terTTl!Jnbedragen betalen
U hebt de keuze Lit maand•, kwartaal· of
halfJaarbetahng.

Rabobank�

"Orootegut-Oldekerk" B.A .

0 0

NOVOOO
elkaar.
elkaar.
Met

Voor

I,

de
keuvelaar

