Verschijnt 1 O keer per jaar

Echt sparen doe je
hij de Rahohank
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Sparen om altijd geld achte
de hand te hebben voor
onverwachte grote
uitgaven. Of voor een eigen
huis, of andere zaken. De
juiste spaarvorm vindt u bij
de Rabobank.
Korn even langs voor
meer informatie.

13e jaargang
nr. 6
februari 1989

Rabobank
geld en goede , ;iad

Brandvenekering?
Vergelijkde prernie die u nu
betaalt met die van ons!
lnboedel 50.000,-.
Woonhuis 150.000,-.
Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
62,50
82,50 verzekering
• 1e klas flSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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Met elkaar. Voor elkaar

AlsOnderlingeaangesloten bij de Novo.

de
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autobedrijf H

~j| v.d.hoekenalting

tel.05946-59142
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openderweg 6-8, opende
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fft WEGRESTAURANT

Mofenweg 2

NIEBERT
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Tel. 05945-49104

Gaat u wel eens uit d 'meren?
Ga hel eens m Niebert proberen.
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schuurtjes vakantiehuisjes paar^

houtbouw

erpstra

^

Tevens zaalruinue voor bruiloften en
partijen tot 350 personen.

w

openderweg l.
9865xd opende.

tel. 05946 - 59192/59471

Ook voor grote groepen.
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Café Restaurant

,,In de klaver"

J. v,d. Velde en Zonen

W-^ n

Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair
�

�

�

naar

GROOTHANDEL & TEGELZETBEDRIJF

L. VAN DEKKEN
Munnikestraat 4, Surhuisterveen, tel. 05124 - 2703
Verder specialisatie in:
MARMER, KEUKENS, VOOR- en INZETHAARDEN
en HARD NATUURSTEEN!

GEBR.

m.p

Tl MME RBE D RIJ F
Prov.weg 95 • OPENDE
Telefoon 05946 • 59980

Spaanplaat, 12 mm., per plaat ................ 18,50
Buitendeuren v.a. .................................... 150,·
Geprofileerd meranti
1e soort per mtr. .................................... 15,95
2e soort per mtr. .................................... 10,00
Raamhout, per mtr. ................................. 6,00

Wij houden ons aanbevolen voor elke klus
in en random het huis!
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Voor u ligt het februari-nummer van de 13e
jaargang. Geregeld krijgen we kopy binnen
van verenigingen e.d. Toch zouden we
graag willen dat nog meer mensen stukjes
nieuwtjes, enz. inleveren. Hieronder volgen
de namen van de redaktieleden waarbij u
uw stukjes in kunt leveren.
A.T. Top-Gerritsma, Prov. weg 154, 9865
AM, tel. 59763, eindredaktrice.
J.M. v.d. Harst, Drachtsterweg 5, 9865 AS,
tel. 59153, secretaris.
R. Huisman, Prov. weg 4, 9865 AH, tel.
59095, administrateur.
G. Lutter, Prov. weg 54, 9865 AJ, tel.
59818, redaktielid.
H. Veenstra, Centrumweg 13, 9865 BA, tel.
59599, fotograaf.
K. Kraaijinga, Prov. weg 119, 9865 AE, tel.
59585, advertenties.
De redaktie vergadert weer op 14 maart bij
Anneke Top.
Kopy kunt u voor die datum inleveren.

RI aalsel ijli
Belang
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde op 26 januari. De
volgende vergadering is op 20 februari.
Ledenvergadering
Deze zal gehouden worden op 6 april 1989
in het Gebouw Pro Deo. Alie !eden ontvan
gen een uitnodiging. Wie nog niet lid is, kan
zich aanmelden bij de secretaris, de heer H.
Bekkema, Provincialeweg 1 5, tel. 59293.
Culturele Raad
De toneelvereniging "De Grensclub" te
Opende zal op vrijdag 17 maart 1989 op
treden in het Hornhuus te Kornhorn met het

toneelstuk in drie bedrijven "De laatste reis
van de Marjolein" van de schrijver Anton
Beuving. Aktiviteiten melden: Gemeente
secretarie afd. Welzijn (dhr. Loijenga) tel.
14000.
Gemeentegids
Deze komt aan het eind van februari of in
het begin van maart bij u.
Dan kunt u die een goed plekje geven, zo
dat u hem kunt vinden, als u wat wilt opzoe
ken erin.

Gegevens maand december 1988
Geboren: Pietje, d.v. G. van der Wal en L.F.
Bijzet, Opende, 13 december; Arjen Fokke,
z.v. S.J. Veenstra en J.F. Huitema, Opende,
25 december.
Overleden: Cornelio, Wikke, oud 91 jaar,
gehuwd geweest met Bijstra, Jan, wonen
de te Opende, overleden op 20 december.
Gehuwd: Bijstra, Jan, oud 22 jaar, wonen
de te Opende en Stokroos, Connie, oud 21
jaar, wonende te Grootegast; Marinus,
Arend, oud 27 jaar, wonende te Marum en
Veenstra, Alberdina, oud 24 jaar, wonende
te Opende; Eelsing, Marinus Aiko, oud 24
jaar, wonende te Oude pekela en Luimstra,
Auktje Elizabeth, oud 21 jaar, wonende te
Opende; Tjoelker, Meindert, oud 30 jaar,
wonende te Opende en Jager, Jantje Be
rendina, oud 21 jaar, wonende te Opende;
Gall, Jan, oud 38 jaar, wonende te Opende
en Matusiak, Jolanta, oud 29 jaar, wonende
te Opende.
Gegevens maand januari 1989
Geboren: geen.
Overladen: geen.
Gehuwd: geen.

Kamperen in rust en ruimte,^
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

uw warme

bakker J.K IJWÏBK

Vaste-/Seizoen-/Deeltijd-/Hoogseizoenplaatsen

Provincialeweg ?1

9865AE Opende

tel. 05946-59180

Uw stacaravan wordt door ons

gratis gehaald (uit geheel Nederland)

en aangesloten op elektra, water en
riolering.

heeft vnor u
1e week: Slagroomtaart ..„„„....„. v. 4,95 v. 3,95
2e week: Rijstevlaai .................... v, 7,50 v. 5,95
3e week: Tompoezen .................... v. 4,00 v. 2,95

4e week: Gevulde croissants .... v. 1,10 v. 0,60

Gospelgroep

"Real Future"

(De ware toekomst)

Deze gospelgroep die onder leiding staat

2+3 zits
met grijs leer ..................... 2149,"

2+3 zits met
grijze dralonstol .................. 1595,"

2+3 zits
leatherlook ......................... 1349,-

Losse draaifauteuils
in div. kleuren .................... 585,-

VIDEOKASTJES
vanaf ............................................. 189,-

BLOEMTAFELTJES

vanaf ............................................. 39,-

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

Komplete woninginrichting. Vrijdags koopavond 9

± 2000 m2 showruimte.

van Anko Drent is opgericht in januari '88.
We zijn begonnen met een groep van 8 leden en de groep telt momenteel 26 leden.
We repeteren elke zondagavond van

TOPWEER (2)
Vergelijk: het Veen. Dit kan zijn: Surhuisterveen, Heerenveen of een andere plaats, die
een naam op -veen heeft.

Johan was dus lid van een familie, die bij

zo'n Schoele woonde.
S. J. van der Molen heeft in zijn boekje
Feanster Flucht 1576-1976, Surhuister-

veen, 1976, aangetoond dat dit niet de

Schole te Surhuisterveen geweest kan zijn.
Die heette ook Rode School. Ten onrechte
is er in Surhuisterveen een straat naar Johan genoemd. Men kan natuurlijk geen
straat naar iemand noemen, die daar enige
roeden veen heeft bezeten.

Rodeschool bij Uithuizermeeden is het ook

niet. Dat is pas later ontstaan. Er is nog een
Rode School, tussen Bedum en Middelstum. Daar had het Sint Bernhardsconvent
te Aduard een school gesticht, waar jonge
mannen in de wijsbegeerte en de godgeleerdheid konden studeren. Bij deze school

19.30 tot 21.45 uur in de Gereformeerde
kerk te Opende.
We treden regelmatig op zowel in eigen
kerk als in andere gemeenten. Nieuwe le-

den zijn altijd welkom dus: ben je 15 jaar of
ouder en heb je belangstelling? Kom dan
gerust eens langs.
Gospelgroep Real Future.
Secr.: L Piersma,
tel.: 05946-59507.

had het klooster een uithof en boerderijen,
die verhuurd werden. De school schijnt al

voor 1530 niet meer voor dit doel gebruikt
te zijn. Op 3 maart 1658 heeft de Provincie

het gebouw voor de sloop verkocht. Maar
de naam bleef voor de boerderijen bewaard. In Middelstum is een Oude Schoolsterweg. Meer rode scholen heb ik niet
kunnen vinden. Dit is geen bewijs dat Jo-

han uit Rodeschool onder Middelstum

kwam, maar het is een aannemelijk maken
dat hij daar vandaan zou hebben kunnen
komen. Hij is de eerste inwoner van Open-

de, die met name bekend is (al was hij dan

maar „import").
Topweer was dus een uithof van het Gerkesklooster. Eigenlijk heette hetJerusalem.

Dit was omstreeks 1240 gesticht op Wige-

rathorp door de landeigenaar Gerke.
Gerkesklooster werd de naam van het
klooster en is het nu nog van het dorp dat er

bij ontstond.

Wordt vervolgd.
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men, en bedankte het Opende-team met
een ovationeel applaus voor de geleverde
prestaties. Langs deze weg nogmaals een
pluim aan de spelers en begeleiding voor

het vertoonde kijkgenot.
Tijdens de prijsuitreiking werd naast een

grote bokaal een prachtige team-foto aan
aanvoerder Sake v.d. Wal overhandigd, welke is te aanschouwen in de kantine van
v.v. Opende.

Bovendien werd Bonne Bekkema gehuldigd als de topscorer van het groots opgezette toernooi, vergezeld van een fraai aandenken. Bonne, langs deze weg nogmaals
de gelukwensen voor deze opmerkelijke
prestatie. H. Kraaijinga.

Pas gehoord
Opende-Bensmastraat.
Op korte termijn zal hier worden begonnen
met de bouw van een dierentuin. De gemeente heeft al een Haan, een Snip en een
Mud ingehuurd. Ook zal er nog een Bever
komen. Deze zal een eigen hok krijgen.
Verder zullen de heren G. de Vries en G.
Tjoelker de boel schoon houden. Als opzichter zal de voormalige veehouder dhr. A.
Nobach worden aangesteld. Op de 1 e zaterdag van april zal minister Braks van landbouw de 1 e paal slaan.
Een bewoonster.

Dorpsagenda
21 maart:

O.B.S. Het Kompas
Musical "Raadsels rond het ruime sop"
en andere toneelstukjes door leerlingen uit groep 5 t/m 8.
Voor oud-leerlingen, buren, familie,

P^ets vepfeëen

kennissen en andere belangstellenden. Aanvang 19.00 uur.

23 maart:

O.B.S. Het Kompas
Musical "Raadsels rond het ruime sop"
en andere toneelstukjes door leer-

lin gen uit groep 5 t/m 8.

Voor ouders van leerlingen van Het
Kompas. Aanvang 20.00 uur.

•••••

Afscheidswedstrijd
Jappie Rinsma
Jappie korfbalde vroeger in Gerkesklooster bij S.D.O., een zondagsploeg. Jappie
had deze vereniging zelf mee opgericht in
1946, en speelde tot 1955 in deze ploeg.
De korfbalclub werd een zaterdagsvereniging en de naam werd veranderd in
G.S.K. V.. Dat werd voor Jappie ook een ver-

andering, want hij kon toen niet meespelen,
omdat hij in de .Polder' werkte en moest zodoende het korfballen opgeven. Zo goed

als ik weet is hij een jaar of wat later bij

O.K.O. komen korfballen. Sietske, zijn
vrouw, was altijd een trouwe supportster,
maar wegens haar gezondheid kon ze dat
niet volhouden.

O.L. School Opende-oost

Zondag 30 oktober speelde Jappie zijn afscheidswedstrijd. De laatste paar wedstrij-

Bovenste rij v.l.n.r.: Sjoerd v.d. Heide, Geeske Bouma, Annie Veenstra, Ymie Hofstee,
Bouwlientje Bergsma, Juf Riekje v.d. Meulen, Tjitske Eilander, levy v. Veen, Reina v.d. Heide,
daaronder Hillie v.d. Heide, Aaltje Wouda, Janke Alserda, Aukje Ausma.

den speelde Jappie al niet meer mee, om-

dat hij met zijn rugklachten het niet meer

kon volbrengen. „Ja, zo gaat dat dan,ouderdom komt met gebreken", wordt er dan
wel eens gezegd. Maar ja, op die leeftijd

Tweede rij v.l.n.r.: Willem de Kleine, Frits v.d. Molen, Jan Bouma, Reinder Dijk, Wouter de
Vries, Wobbe Mellema, Gerrit de Vries, Pieter Postma, Mr. v. Veen, mevr. v. Veen, Douwe Stavasius, Jacob Boetje, Popke Eilander, Piet de Kleine, Pier Alserda, Freerk de Vries.

van bijna 57 jaar was hij nog altijd vlug,
soms was hij de tegenstander nog te vlug
af. Als hij speelde, zette hij zich dan ook volledig in; ik zou zeggen, daar mogen wij ons
petje voor afnemen. Hij had ook wel eens

commentaar, of was het niet met de
scheidsrechter eens. Maar zo heeft iedereen wel eens wat. We hadden eerst ook een
veteranen 8-tal in de zaal, daar heeft Jappie
ook in al die jaren in meegespeeld. Dat was
een gezellige tijd.
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15-10-1946

Derde rij v.l.n.r.: lepe Hofstee, Lubbe Dalmolen, leke Gjaltema, Trijntje de Vries, Pieter Gjal-

tema, Sjirk Jager, Jantje Gjaltema, Oelkje Bergsma, Johannes Alserda, Hepke Gjaltema
Tjaakje Boetje, ?, Gerrit Snip.
In de afscheidswedstrijd O.K.O. tegen W.K.
kreeg Jappie voor de rust de ,rode kaart'.
Hierdoor kreeg Sake de kans om Jappie
het afscheidscadeau en bloemen aan te
bieden.
Een speler van O.K.O. 3

Voorste rij v.l.n.r.: Marten de Vries, Ebe Kloosterman, Teo de Vries, Geert Gjaltema, Ruurd
Nijboer, Anne Frankes, Anko de Vries, Bertus Abbink, Geerd Alserda, Gerrit Veenstra, ?, Appie Postma, Jetske Beetje, Anneke v. Veen.
Wilt u een foto nabestellen neemt u dan kontakt op met: Georg Lutter, Prov. weg 54, Opende, tel. 05946-59818.

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

woestende uithaal van "Rambo" Rudie
Huizinga.
Doch de Opende-Boys waren op hun hoede, en speelden het spelletje tot ongenoegen van de tegenstander koelbloedig mee.
Het werd zelfs 1 -O voor Opende door een
gaaf doelpunt van Bonne Bekkema. Hierna
moest men in de kwartfinales spelen tegen
V.E.V. '67 uit Leek. Dit leek wederom een
zware opgave te worden, doch weer kwam
het team uit Opende uitermate verrassend
goed voor de dag met technisch zeer verzorgd spel. De Nienoord-bewoners werden
van het veld gespeeld, hetgeen resulteerde
in een verdiende 7-2 overwinning voor
Opende. Daarna kwam de halve finale aan
bod, waarin Hoogkerk de opponent was.
Dit werd een spannende wedstrijd, waaruit
bleek, dat beide teams, gezien het zware
programma, aan het einde van hun krachten kwamen. Dit werd dan ook een gelijke
stand zonder doelpunten. Hierna moesten
er strafschoppen worden genomen, die
tenslotte door Opende in winst werden omgezet, zodat tot grote verbazing van vriend
en vijand de finale zou bestaan uit de teams
van Leek veld, Roden zaal en Opende ...

De media besteedde ruim aandacht aan dit

huzarenstuk. Nadat reeds meer dan 100
kaarten in de voorverkoop bij bakker Ykema te Opende aan de man (vrouw) waren
gebracht, en ook in de sporthal ca. 50 kaarten aan het Opende-legioen waren verkocht, leek voor het Opende team niets
meer kapot te kunnen gaan. De finale was
bereikt en alles wat daarin gewonnen zou
kunnen worden was meegenomen.
De finale-avond
Dit werd een grandioze happening door dR

vele supporters(sters), waarvan sommige
sfeervol waren uitgedost met toeters en
"lubsjaals. De Opende-tribune was dermate afgeladen, dat er bij de organisatie vrees
bestond voor bezwijking van het bouwsel.
Gelukkig gebeurden er geen ongelukken.

De 1e wedstrijd was tegen het veldteam

van Leek. In deze wedstrijd bleek, dat de
Opende-boys uitermate gespannen in het

veld stonden, hetgeen het spelpeil helaas

niet ten goede kwam. Het werd dan ook vrij
spoedig 1 -O voor Leek door een doelpunt
vanaf de zijflank.
Het Opende-legioen begreep, dat "hun
boys" vast zaten, en begon massaal aan te
moedigen. Na een cross-pass van Wietse
van Duinen kopte Sake v.d. Wal uiterst fraai
in, waarna de stand weer gelijk was getrokken. Hierna speelden beide teams voluit
voor de overwinning, doch gescoord werd
er niet meer. Nadat Roden zaal het team
van Leek met 3-1 had verslagen, moest
Opende winnen van Roden. Dit leek een

moeilijke opgave, gezien het feit, dat Roden

veruit was bestempeld ais toernooiwinnaar.

Ook in deze wedstrijd leek het Opende-

team niet vrij te zijn van zenuwen, hetgeen
in het spel overduidelijk was waar te nemen. De ervaren zaalvoetballers van Roden
wisten deze wedstrijd dan ook - hoewel
enigszins geflatteerd - te winnen met 6-0,
waarna het sprookje van Opende uit was.
De eindstand werd dan ook:
1. Roden - zaal
2. Leek
3. Opende - zeer verdienstelijk
Het Opende-legioen - fanatiek maar sportief - was unaniem van mening, dat het beste team als winnaar uit de bus was geko-
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NIEUWS UIT DE
NATUUR . . .

1e WEEK:
Heerlijk gekruide

VARKENSROLLADE
per kilo .................................................. 8,95

2e WEEK:

SCHOUDERKARBONADE
per kilo .................................................. 7,95

3e WEEK:

HAMLAPPEN
per kilo .................................................. 9,95

4e WEEK:

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN

Telefoon 05946 - 59917

SPEKLAPPEN
per kilo .................................................. 6,95

Advertentie uitknippen en meenemen
om per week te laten afstempelen.

Het Groene Kruis organiseert drie bijeenkomsten voor ouders van jonge kinderen.
9 maart: 'Nee, ik wil niet' omgaan met

koppigheid.

16 maart: 'Kan opvoeden zonder straf?'
toegeven en streng zijn, straffen en belonen.

23 maart: Onderwerp naar keuze.

Waar en wanneer:
Data: 9, 16 en 23 maart.

Plaats: het wijkgebouw, Provincialeweg
146, Opende.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Opgave en inlichtingen: dagelijks tussen
12.30 en 13.30 uur bij de wijkverpleegkundige,tel. 05946-59081.

Sjmimmngm uan
i^atinpfi uan ÓP €>mió
=: (33):

Deze aanbiedingen gelden alleen bij

inlevering van advertentie.

Uwtrouwdag - uwtrouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken

van zoveel dingen... Een huwelijkskaart bijvoorbeeld. KUIPERS B«Va
Da's best moeilijk. Want Mercard heeft^.o'n grandioze ^ einneslaan 84 (t/o. Lantearne)

kollektie, dat u xe allemaal wel zult willen kiezen. .. SURHUISTERVEEN
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard! Telefoon 05124 - 2005*

herenmodes en maatkiedingbedrijf

ERJR(5?Ï

Provincialeweg 196. 98B5TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

MAATKOSTUUMS

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

Zowel modern (oversized) als klassiek,

zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.

Mooie stoffen en kleuren. Ook verhuur feestkleding
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Het Groene Kruis

Hoewel het tegenwoordig langs de Provincialeweg heel wat drukker is, dan het was in

de dertiger jaren, toch gebeurden er wel

ongelukken. Dat overkwam mezelf tenminste op zekere dag en wel op een vrijdagmiddag op weg naar school. Omdat er
geen trottoirs waren liep je gewoon op de
straat; in noodgevallen week je dan wel
eventjes uit naar de berm. Zo liep ik op die

bewuste vrijdagmiddag richting school

(Rehoboth), toen ik van achteren werd aangereden door Hilbrand Hamstra. Als ik me

wel herinner, dan had hij zijn broer Hendrik
bij zich op de fiets. Och, het gebeurde wel
eens vaker dat je een zetje van een voorbijgaande fietser kreeg.
Het deed ook wel knap zeer, maar er werd
helemaal niet zo veel aandacht aan besteed. 's Middags op school werd mijn linkerarm trouwens wel erg moe, maar dat
kon natuurlijk een gevolg zijn van de dreun
en ik dacht dat het wel weer zou "overbeteren", 's Avonds thuis was het toch maar
knap lastig en ik begon er wat over te
klagen.
En nu komt het feit waarom ik nog zo precies weet dat het op een vrijdag gebeurde.

Zaterdags moest ik altijd de smederij oprui-

men. Gereedschap moest allemaal op zijn
plaats, materiaal evenzo en alles moest

aangeveegd worden. Om heel eerlijk te zijn
had ik daar nooit zoveel zin in en mijn vader

dacht op die avond dan ook dat ik de volgende dag wel geen zin in dat klusje zou
hebben,vandaar...

Nou, zo raakte ik naar bed met nogal wat
last, maar breng anderen nu maar eens aan
het verstand dat het echt is. De volgende
morgen wél de smederij opruimen natuurlijk. Daar herinner ik me op zich niet zoveel
meer van. Met één hand kun je natuurlijk
ook best wat doen, hoewel een kruiwagen
met afval in de sloot achter Kloosterman's
daar zal wel iemand anders voor gezorgd

hebben. Dat heb ik beslist niet kunnen

doen. Zaterdagsmiddags kregen we thuis
togé's; twee ooms en tantes op de fiets uit
Vries gekomen. Ze zouden tot zondagmiddag blijven, 's Avonds na het eten moest ik
een schoon hemd aantrekken, maar dat

kon ik met de beste wil van de wereld niet

voor elkaar krijgen. Toen kwamen de beide
tantes me te hulp. Ze zeiden: "Daar moet je
mee naar de dokter; dat is vast niet in
orde.

Nu hadden wij toendertijd dokter Collet in

Kornhorn als huisarts en die had 's avonds
(ook zaterdags!) spreekuur van zeven tot

acht. Ik raakte bij mijn vader achter op de

fiets en we kwamen nog net op tijd binnen.

Vlak achter ons aan kwam ook Jacob van

Zweitse de Boer (postbode) nog de wacht-

kamer binnen. In de wachtkamer hingen

twee platen. Eén met het bekende gedicht:

Een mens lijdt dikwijls 't meest... en een

plaatje van een dokter die net een kies heeft
getrokken met daaronder het rijmpje:
Die de mens van pijn bevrijdt,
Verdient daarvoor aller dankbaarheid.

Kennelijk pogingen om de patiënten een
beetje op hun gemak te stellen.

Eindelijk was ik aan de beurt; mijn vader

ging mee in de spreekkamer. "Het hemd
moest over de kop" en ik moest vóór dokter
gaan staan die erbij op een stoel zat. Hij betaste mijn acmen en mijn schouders en zei:
"Ja, sleutelbeen gebroken". Op dat moment zag ik in het instrumentenkastje een
kleedje hangen met zo'n slang om een bekertje. De wereld eromheen werd zwart en
"Hannes! Wakker worden!"

Ik was flauw gevallen en lag languit op de

vloer van de spreekkamer. Toen ik bijkwam
moest ik rustig blijven liggen. Ineens zei
dokter Collet: "Hé, waar komt dat bloed
vandaan?". Bij nader onderzoek bleek ik

een gat in mijn hoofd te hebben omdat ik

met mijn achterhoofd op een flens van de
centrale verwarmingsradiateur was gevallen. Daarna gebeurde er ineens een heleboel.

Terwijl de dokter met mij bezig was, keek hij

achterom en riep tegen mijn vader: "Wat
doe jij nou?". Die was bij het zien van zoveel
bloed ook maarflauwgevallen en lag eveneens languit over de vloer. Dokter trok een
deur open en riep naar zijn vrouw: "Truus
help je hier even?". Samen hebben ze mijn
vader eerst in de wachtkamer op de lange
bank gelegd. Daarna werd een gedeelte

van mijn kruin geknipt en kreeg ik zeven

hechtingen met daaroverheen een fraai
"hoedje". De arm kwam in een mitella en
dokter bracht ons ver over tienen met de

auto naar huis; hij durfde mijn vader niet op

de fiets laten gaan. Vader's fiets kon mooi in
de stander van de doktersauto. De familie
zal wel vreemd opgekeken hebben van die

terugtocht. Nu konden ze ook duidelijk zien

dat me wat mankeerde.
Jacob van Zweitse de Boer was vanzelfsprekend die avond ook niet vroeg thuis.
Hannes.

DE TIENER-INSTUIF
Op elke dinsdag van half vier tot vijf uur en

elke donderdag van drie tot vijf uur is er voor
jongeren van 11 tot 18 uur instuif. Op de instuif kun je van alles doen, zoals: schaken,
dammen, biljarten, tafeltennissen, kaarten
of gewoon gezellig kletsen en luisteren
naar muziek.

Ook als je zelf nog ideeën hebt voor de instuif, kun je deze doorgeven aan Gré, Menno of Alberta.

De entree is gratis en je krijgt ook nog een

kop koffie of thee. Dus verveel je je na
schooltijd, kom dan eens langs.
Tot ziens bij de instuif.
De leiding.

DE TIENERSOOS

In september 1988 is de tienersoos gestart
en dat hebben we geweten; zo'n 50 tieners
kwamen erop af. De belangstelling is ook
nu nog groot, want er komen nog steeds 35
tot 50 tieners, iedere vrijdag.
De tienersoos is er voor jongeren van 12 tot
en met 18 jaar; dus hou je van muziek en
dansen of gewoon van gezelligheid, kom
dan naar de tienersoos. Het is elke vrijdag
en begint om 20.00 uur. De entree is
f 1,50.
Je bent van harte welkom.
Gré, Alberta, Anneke,
Menno en Theo

PAASSPELWEEK IN ,DE STJELP'
Dinsdag 28 maart:

's middags van 2 tot 4 uur beschuit versieren en kaarten maken.

Uitvoering muziekvereniging,, Uit Vriendschap" met medewerking
van toneelvereniging „Tot Nut en Vermaak"
Op zaterdag 4 febr. j.l. hield de muziekver.

"Uit Vriendschap" haar jaarlijkse uitvoering

in café Jan Bos. Het talrijk aanwezige publiek kon genieten van de door de muziekver. gespeelde stukken.
De toneelver. "Tot Nut en Vermaak" ver-

leende haar medewerking met het Friestalige toneelstuk "Mariandel".
Het stuk ging over de verhouding tussen
een blinde man en een vrouw die elkaar
kwijt waren geraakt maar jaren later weer
bij elkaar kwamen. Uit die toenmalige

Woensdag 29 maart:
weer een spannende film, van 2 tot 4
uur.

Donderdag 30 maart:

spelenkermis, waarbij weer leuke prijsjes te
winnen zijn.

Vrijdag 31 maart:

de playback-show; deelnemers hieraan
opgeven vóór 24 maart.

^

voetbal

i^aiope.niie

Leekster Voetbalgala
Onlangs nam een Opende 1 team deel aan
het 3e Leekster Voetbalgala. In de voorron-

des was men ingedeeld bij Grijpskerk,

CSVH, Hoogkerk en Pelikaan S. De resultaten van dit team, bestaande uit: A.G.J.
Bootsma, trainer; H. Gaikema, leider; G.
Wassenaar, verzorger en de spelers: Sipke
v.d. Ploeg, Gerke Helder, Sake v.d. Wal,
Wietse van Duinen, Eelco v.d. Heide, Bonne Bekkema en Wiebe v.d. Velde in de
voorronde was:
Opende - Grijpskerk 3-2
Pelikaan S - Opende 1 -7
Opende - CSVH 5-1
Hoogkerk -Opende 1-1
Door deze positieve resultaten was men
doorgedrongen tot de 2e ronde, die werd
gehouden op zaterdag 14 januari j.l.

In deze 2e ronde was Opende ingedeeld bij

Marum, Leek zaal en Surhuisterveen, hetgeen een zware opgave leek te worden. Het
werden dan ook enerverende krachtmetingen met een spannend scoreverloop. de 1 e
wedstrijd tegen Surhuisterveen werd terecht met 5-3 door Opende gewonnen.
Hierna moest in het strijdperk worden getreden tegen Marum, een team met technisch begaafde spelers.
Opende ging verrassend sterk uit de startblokken, hetgeen resulteerde in een onverwachte, doch verdiende voorsprong. Het
Opende-legioen zag hun favorieten vlot
naar een 3-0 voorsprong spelen, waarna
Marum tegenscoorde. Vlot hieropvolgend
werd het 4-1 voor Opende, waarna Marum
dooreen spelersmeerderheid (2-minutenstraf
voor een Opende speler) wel terugkwam
naar 4-3, maar de overwinning was tenslotte verrassend, doch zeer verdiend voor het
team uit het grensdorp.

De laatste wedstrijd ging tegen het zaal-

team van Leek, dat zeer behoudend speelde, en duidelijk uit was op een remise (hetgeen plaatsing in de volgende ronde voor
Leek zou betekenen), en gokte op een ver-
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Ben t u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Kom dan ook eens langs . . ^

vriendschap is een dochter geboren, waarvan de man niets wist, want voor het kind
werd geboren moest de man naar Nederlands Indlë, waar hij blind werd. Toen de
blinde man na jaren weer in Nederland terug kwam wou hij er een paar weekjes tussenuit en besloot om in een pension te
gaan logeren.

liedje weer van haar geliefde van vroeger
geleerd, kwamen de blinde man en vrouw
erachter dat zij vroeger geliefden van elkaar
waren en eigenlijk nog steeds van elkaar
hielden. Leuke kanttekening is, dat degene

die de blinde man speelde, de gehele
avond zijn ogen heeft dichtgehouden, om

zich op deze manier geheel in zijn rol in te
kunnen leven.

Kapsalon

Het toeval wilde dat het pension toebehoorde aan zijn geliefde van vroeger, hetgeen
de man natuurlijk niet wist. Omdat de doch-

De pauzes werden gevuld door de muziekvereniging "Uit Vriendschap". Na afloop
was er gelegenheid voor een dansje. Een
avond om niet snel te vergeten.

haar moeder had geleerd, en die had het

Harry.

ter regelmatig een liedje zong wat zij van

..ADRY"

n

Provincialeweg 64, Opende,

telefoon 05946 - 58222

Bekkema

Rijwielverhuur
( bij Strandheem )

inkoop en verkoop
verkoop schade-auto's

gebruikte

Te koop:

auto-onderdelen

autosloperij

joh.v.d.heide
Leidijkreed Z. 9865VS Opende

tel. 05946-59724
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gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

Plattelandsvrouwen
afd. Opende-Kornhorn

ziektes als M.S., Aids, Dementie en Psoriasis.

Het bestuur.

Op 8 februari is Alida de Vries uit Zevenhui-

zen bij ons geweest met een boekbespreking over: "Er is veel veranderd in 100 jaar".
Ze vertelde op boeiende wijze over het leven van haar ouders en grootouders op en
om de boerderij. Er werd met veel aandacht
geluisterd.
Onze volgende bijeenkomst is op 22 maart.
Dit wordt een avond met voorlichting over

Langs deze weg wil ik allen, ook namens
mijn vrouw, hartelijk bedanken voor de vele

blijken van belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Fam. D. Top,

Prov.weg 151,
Opende.

7

Café Restaurant Snackbar

Sportzicht

Nu ook nasien eierbalten

•fy-.^

s-maandags

-ï^

beleefd aanbevolen:

gesloten

Garage Mulder

digde reparaties aan de auto verricht kun-

breidt uit

Johnny en Zus

nen worden.

Sinds ongeveer zes weken is aan de Provincialeweg, daar waar voorheen café Bakker was gevestigd, een grote autoshowroom van garage Mulder gekomen.
Nadat in zeer korte tijd de resten van het af-

provincialeweg 66
9865 AK Opende, tel. 05946-59954

gebrande café zijn opgeruimd (dit tot grote

tevredenheid van de buurtbewoners) staan
er nu in een keurige rij auto's van verschillende merken te koop. „Zeer fraaie auto's,
die ik tegen bijzonder scherpe prijzen aanbied", aldus de heer Anne Mulder.
Voor de Opendenaren zal de heer Mulder
geen onbekende zijn, want sinds begin

felKept nebaeh

1985 heeft hij een garagebedrijf aan de

loonbedrijf

Drachtsterweg, waar alle eventueel beno-

^G?

Provincialeweg 101

^Ss^
^

9865 AD Opende

Weekprogramma
„De Stjelp"
MAANDAG:

judo

mannen/vrouwenvereniging

1 in de 2 week

DINSDAG:

naaicursus
instuif voor tieners
volksdansen

sjoelclub

WOENSDAG:
klaverjassen

Op mijn vraag wat de specialisaties binnen

het bedrijf zijn, antwoordde de heer Mulder,
dat vooral het spuiten van auto's hun specialisme is.
Voor het laten uitlijnen en balanceren van
de banden van de auto kan men binnenkort
ook bij garage Mulder terecht, want alle benodigde apparatuur die voor deze werkzaamheden nodig is, zijn besteld en worden binnenkort verwacht.
Tevens gaat garagebedrijf Mulder een volledig assortiment aan merkbanden voeren.

Ook voor accu's kan men bij dit bedrijf

terecht.

Alle reparaties worden onder volledige

.garantie uitgevoerd.

kinder-doemiddag
haarknipcursus

DONDERDAG:
's middags
's avonds

's middags
's middags
's avonds
's avonds
's

's middags

(1x in de 2 week)

bloemschikcursus
instuif voor tieners
toneelvereniging

VRIJDAG:

schildercursus
schildercursus
tienersoos/disco

's avonds

's middags
's middags
's avonds
's morgens

's middags

's avonds

ZATERDAG:

dansclub elke 3e zaterdag v.d. maand

ZONDAG: zondagsschool
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Voor al uw:

· Verstandig
SPAREN - LENEN - BELEGGEN
doet men bij de

Centrale Volksbank

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

W. VAN DER MEULEN

naar:

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

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
drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL
PROGRAMMA
INSTALLATIEBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.),
telefoon 05946 - 58317
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Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

l\!fevrouw Bruinewoud voor de fiuulamenten van het nieuw aan le leggen zwembad bij de
camping ,,Strandheem".

Strandheemnieuws
Bij de camping "Strandheem" zijn de eer
ste werkzaamheden begonnen voor een
overdekt zwembad, zodat de gasten het
komende seizoen ook bij slecht weer hun
baantjes kunnen zwemmen. Het nieuwe
zwembad wordt 6 bij 1 2 meter en wordt
overdekt door een grote hal van 14 bij 25
meter van kunststof, welke geheel door
zichtig is. Het dak is inschuifbaar, zodat bij
mooi weer er een openluchtbad van ge
maakt kan worden. Het bad wordt 1.50 me
ter diep en is vooral gericht op het ver
maak van kinderen. Er komen o.a. een
stroomversnelling, een onderwater verlich
ting en een fontein in.
Door de lichte konstruktie van de kunststof
hal is het niet mogelijk om het zwembad het
hele jaar door open te houden.
Volgens de eigenaar, dhr. Herman Bruine
woud, is dat ook niet nodig. "In de winter is
de concurrentie van de overdekte zwemba
den in de regio te groot en die hebben trou
wens ook veel meer te bieden". Daarom zal
de openingstijd beperkt blijven van pasen
t/m de herfstvakantie. Het bad is in eerste
instantie bedoeld voor mensen die op de
camping kamperen, en is voor diegenen
ook gratis. Mensen van buiten de camping

moeten f 2,50 betalen. Het zwembad
maakt deel uit van een planning op langere
termijn. Zo wil dhr. Bruinewoud t.zt. er nog
een sauna en een tennisbaan bij bouwen.
Herman en Joke Bruinewoud hebben al
heel wat jaren ervaring als campingbeheer
der, zo'n 15 jaar lang, waarvan de laatste 3
jaar als eigenaar van "Strandheem".
De heer Bruinewoud is momenteel druk
doende met stands op beursen, om de
mensen de mogelijkheden van de camping
en de schoonheid van de omgeving te laten
ontdekken. Daarom heeft hij als speciale
aktie: Enkele dagen gratis kamperen op
Georg.
"Strandheem".

De raadsvergadering die gehouden is op 7
februari was van korte duur. Er waren 15
agendapunten te behandelen. Om kwart
voor negen was de vergadering afgelopen
en kon men al naar huis. De voorzitter, de
heer Verbree, had de stemming op de pu
blieke tribune goed begrepen, daar ver
wonderde men zich dat het allemaal zo snel
ging, en hij verklaarde naar het publiek toe
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dat de agenda geen aanleiding gaf tot enig

vuurwerk of discussie. De meeste punten
handelden over gemeenschappelijke regelingen, en daar is weinig aan te veran-

BEKKEMA

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRUF

Voor nieuw- en verbouw
Klusjes e.d.

Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen

ven bij de voor Opende beoogde plaats en
funktie. In een gesprek na de raadsverga-

dering met wethouder S. Helmholt (CDA)

Inbraakpreventie

hierover, merkte hij op dat in Opende ver-

schillende mogelijkheden zijn in de particu-

Voor de grote
Bekkema dus

In een raadsvergadering is het besluit genomen om een onderzoek in te stellen naar
de reden van het teruglopen van het inwonertal. Voor Opende is dit ook van belang.
Op 1-1-1989 woonden er 2221 inwoners
in Opende, dat is 15 minder dan op 1-11988. Daarbij is geconstateerd dat de laatste twee jaar de nieuwbouw is achtergeble-

Nieuwe kozijnen

of de kleine klus

deren.

liere sector een woning te bouwen. Voor het
jaar 1989 zijn aan de gemeente Grootegast
15 premie A-woningen en twee woningen
met een éénmalige bijdrage toegewezen.

Provincialeweg 15

9865 AA Opende

Tel. 05946 - 59293

De heer Helmholt sprak de wens uit dat

men hiervan in Opende goed gebruik van
zal maken. Voor inlichtingen over het bouwen van een woning kan men in het gemeentehuis terecht.
In de laatstgehouden Welzijn Commissievergadering waar de subsidie-aanvraag
voor de derde groep van de peuterspeelzaal in Opende werd besproken, meende

H.KOOP:

uw thuiswinkel

voor

-# —^—^

melkenmelkprodukten
dagelijkse levensmiddelen
verse groenten en fruit
vers brood en banket

de heer Swieringa (CDA) dat de ouderbij-

dragen ƒ 3,50 bedragen, terwijl er f 3,- was
afgesproken. De voorzitter stelde dat het /
3,- was. De heer Swieringa liet zich niet het
bos insturen, haalde uit zijn tas een Keuvelaar, zwaaide hiermee en zei: „De Keuvelaar, daar heb ik het in gelezen".
Dat zelfs hierin een foutje kan sluipen,
merkte Carla Helleman, voorzitster Stichting Peuterspeelzaalwerk Opende, vanaf
de publieke tribune op.
De subsidie is door de Welzijnscommissie toegewezen.

Wijkverpleegkundige

Sinds enige tijd is in Opende mej. Nelleke

Bouwman werkzaam als wijkverpleegkundige, wonende te Leek en sinds 1 augustus

1988 in dienst bij het Groene Kruis, afd.

Grootegast, als wijkverpleegkundige voor
Opende en Kornhorn.
Nelleke Bouwman werd geboren op 18-61965 te Wagenborgen, verhuisde met haar
ouders in 1972 naar Lelystad, alwaar ze de
lagere school bezocht.
Na de lagere school ging ze naar het atheneum in Zwolle en daarna naar de Hogere
Beroepsopleiding voor verpleegkundigen,
eveneens in Zwolle. In juni 1988, toen ze
klaar was met haar studie, kon ze deze
baan krijgen en verhuisde ze naar Leek.

De dagindeling van Nelleke ziet er als volgt

uit: 's morgens van 8.00 tot 12.00 uur worden de patiënten thuis bezocht' Van 12.30
tot 13.30 uur spreekuur (meestal telefo-

nisch) in het Groene Kruisgebouw te

kwaliteit in uw straatje
¥^¥

service van deur tot deur o o <
10

tSRV

Volkstuintjes
Ga dit seizoen ook eens uw eigen groente
verbouwen. Op het volkstuincomplex zijn
nog enige tuintjes vrij.

Hebt u belangstelling? Dan kunt u kontakt

opnemen met de heer J. van der Woude,
Sjallemastraat 11, tel. 59546.

Opende-oost. De middag is nogal afwisselend met o.a. vier keer per maand consultatie-bureau, zuigelingenbezoek thuis,
verder huisbezoek, vergaderingen e.d.
Wilt u verder nog inlichtingen over de wijkverpleegkunde, dan kunt u van maandags
t/m. vrijdags bellen tussen 1 2.30 en 13.30
uur, telefoon 59081.

Georg
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dat de agenda geen aanleiding gaf tot enig
vuurwerk of discussie. De meeste punten
handelden over gemeenschappelijke rege
lingen, en daar is weinig aan te veran
deren.
In een raadsvergadering is het besluit ge
nomen om een onderzoek in te stellen naar
de reden van het teruglopen van het inwo
nertal. Voor Opende is dit ook van belang.
Op 1-1-1989 woonden er 2221 inwoners
in Opende, dat is 15 minder dan op 1-11988. Daarbij is geconstateerd dat de laat
ste twee jaar de nieuwbouw is achtergeble
ven bij de voor Opende beoogde plaats en
funktie. In een gesprek na de raadsverga
dering met wethouder S. Helmholt (CDA)
hierover, merkte hij op dat in Opende ver
schillende mogelijkheden zijn in de particu
liere sector een woning te bouwen. Voor het
jaar 1989 zijn aan de gemeente Grootegast
15 premie A-woningen en twee woningen
met een eenmalige bijdrage toegewezen.
De heer Helmholt sprak de wens uit dat
men hiervan in Opende goed gebruik van
zal maken. Voor inlichtingen over het bou
wen van een woning kan men in het ge
meentehuis terecht.
In de laatstgehouden Welzijn Commissie
vergadering waar de subsidie-aanvraag
voor de derde groep van de peuterspeel
zaal in Opende werd besproken, meende
de heer Swieringa (CDA) dat de ouderbij
dragen f 3,50 bedragen, terwijl er f 3,- was
afgesproken. De voorzitter stelde dat het f
3,- was. De heer Swieringa liet zich niet het
bos insturen, haalde uit zijn tas een Keuve
laar, zwaaide hiermee en zei: ,,De Keuve
laar, daar heb ik het in gelezen".
Dat zelfs hierin een foutje kan sluipen,
merkte Carla Heileman, voorzitster Stich
ting Peuterspeelzaalwerk Opende, vanaf
de publieke tribune op.
De subsidie is door de Welzijnscomrnissie toegewezen.
W.v.B.

Volkstuintjes
Ga dit seizoen ook eens uw eigen groente
verbouwen. Op het volkstuincomplex zijn
nog enige tuintjes vrij.
Hebt u belangstelling? Dan kunt u kontakt
opnemen met de heer J. van der Woude,
Sjallemastraat 11, tel. 59546.

Wijkverpleegkundige

Sinds enige tijd is in Opende mej. Nelleke
Bouwman werkzaam als wijkverpleegkun
dige, wonende te Leek en sinds 1 augustus
1988 in dienst bij het Groene Kruis, afd.
Grootegast, als wijkverpleegkundige voor
Opende en Kornhorn.
Nelleke Bouwman werd geboren op 18-61965 te Wagenborgen, verhuisde met haar
ouders in 1972 naar Lelystad, alwaar ze de
lagere school bezocht.
Na de lagere school ging ze naar het athe
neum in Zwolle en daarna naar de Hogere
Beroepsopleiding voor verpleegkundigen,
eveneens in Zwolle. In juni 1988, toen ze
klaar was met haar studie, kon ze deze
baan krijgen en verhuisde ze naar Leek.
De dagindeling van Nelleke ziet er als volgt
uit: 's morgens van 8.00 tot 12.00 uur wor
den de patienten thuis bezocht' Van 12.30
tot 13.30 uur spreekuur (meestal telefo
nisch) in het Groene Kruisgebouw te
Opende-oost. De middag is nogal afwisse
lend met o.a. vier keer per maand con
sultatie-bureau, zuigelingenbezoek thuis,
verder huisbezoek, vergaderingen e.d.
Wilt u verder nog inlichtingen over de wijk
verpleegkunde, dan kunt u van maandags
t/m. vrijdags bellen tussen 12.30 en 13.30
uur, telefoon 59081.
Georg
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Voor al uw
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Speciaal

KIPPERTRANSPORT
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Tel. 05946 - 58277

l\!fevrouw Bruinewoud voor de fiuulamenten van het nieuw aan le leggen zwembad bij de
camping ,,Strandheem".

Strandheemnieuws
Bij de camping "Strandheem" zijn de eer
ste werkzaamheden begonnen voor een
overdekt zwembad, zodat de gasten het
komende seizoen ook bij slecht weer hun
baantjes kunnen zwemmen. Het nieuwe
zwembad wordt 6 bij 1 2 meter en wordt
overdekt door een grote hal van 14 bij 25
meter van kunststof, welke geheel door
zichtig is. Het dak is inschuifbaar, zodat bij
mooi weer er een openluchtbad van ge
maakt kan worden. Het bad wordt 1.50 me
ter diep en is vooral gericht op het ver
maak van kinderen. Er komen o.a. een
stroomversnelling, een onderwater verlich
ting en een fontein in.
Door de lichte konstruktie van de kunststof
hal is het niet mogelijk om het zwembad het
hele jaar door open te houden.
Volgens de eigenaar, dhr. Herman Bruine
woud, is dat ook niet nodig. "In de winter is
de concurrentie van de overdekte zwemba
den in de regio te groot en die hebben trou
wens ook veel meer te bieden". Daarom zal
de openingstijd beperkt blijven van pasen
t/m de herfstvakantie. Het bad is in eerste
instantie bedoeld voor mensen die op de
camping kamperen, en is voor diegenen
ook gratis. Mensen van buiten de camping

moeten f 2,50 betalen. Het zwembad
maakt deel uit van een planning op langere
termijn. Zo wil dhr. Bruinewoud t.zt. er nog
een sauna en een tennisbaan bij bouwen.
Herman en Joke Bruinewoud hebben al
heel wat jaren ervaring als campingbeheer
der, zo'n 15 jaar lang, waarvan de laatste 3
jaar als eigenaar van "Strandheem".
De heer Bruinewoud is momenteel druk
doende met stands op beursen, om de
mensen de mogelijkheden van de camping
en de schoonheid van de omgeving te laten
ontdekken. Daarom heeft hij als speciale
aktie: Enkele dagen gratis kamperen op
Georg.
"Strandheem".

De raadsvergadering die gehouden is op 7
februari was van korte duur. Er waren 15
agendapunten te behandelen. Om kwart
voor negen was de vergadering afgelopen
en kon men al naar huis. De voorzitter, de
heer Verbree, had de stemming op de pu
blieke tribune goed begrepen, daar ver
wonderde men zich dat het allemaal zo snel
ging, en hij verklaarde naar het publiek toe
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Garage Mulder
breidt uit
Sinds ongeveer zes weken is aan de Pro
vincialeweg, daar waar voorheen cafe Bak
ker was gevestigd, een grote autoshow
room van garage Mulder gekomen.
Nadat in zeer korte tijd de resten van het af
gebrande cafe zijn opgeruimd (dit tot grote
tevredenheid van de buurtbewoners) staan
er nu in een keurige rij auto's van verschil
lende merken te koop. ,,Zeer fraaie auto's,
die ik tegen bijzonder scherpe prijzen aan
bied", aldus de heer Anne Mulder.
Voor de Opendenaren zal de heer Mulder
geen onbekende zijn, want sinds begin
1985 heeft hij een garagebedrijf aan de
Drachtsterweg, waar alle eventueel beno-

Weekprogramma
,,De Stjelp"
MAANDAG:

judo
mannen/Vrouwenvereniging
1 in de 2 week

DINSDAG:

naaicursus
instuif voor tieners
volksdansen
sjoelclub

WOENSDAG:
klaverjassen

digde reparaties aan de auto verricht kun
nen warden.
Op mijn vraag wat de specialisaties binnen
het bedrijf zijn, antwoordde de heer Mulder,
dat vooral het spuiten van auto's hun spe
cialisme is.
Voor het laten uitlijnen en balanceren van
de banden van de auto kan men binnenkort
ook bij garage Mulder terecht, want alle be
nodigde apparatuur die voor deze werk
zaamheden nodig is, zijn besteld en war
den binnenkort verwacht.
Tevens gaat garagebedrijf Mulder een vol
ledig assortiment aan merkbanden voeren.
Ook voor accu's kan men bij dit bedrijf
terecht.
Alie reparaties warden onder volledige
.garantie uitgevoerd.
Harry
kinder-doemiddag
haarknipcursus

's middags
(1 x in de 2 week)
's avonds

DONDERDAG:
's middags
's avonds
's middags
's middags
's avonds
's avonds
's middags

bloemschikcursus
instuif voor tieners
toneelvereniging

VRIJDAG:

schildercursus
schildercursus
tienersoos/disco

ZATERDAG:

dansclub

's middags
's middags
's avonds
's morgens
's middags
's avonds

elke 3e zaterdag v.d. maand

ZONDAG: zondagsschool
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens Ian gs ...�··.

Kapsa/on

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

Bekkema
Rijwielverhuur
( bij Strandheem)

verkoop
gebruikte
auto-onderdelen

inkoop en verkoop
schade-auto•s

autosloperij

joh.lld.heide

Leidijkreed Z. 9865VS Opende

tel. 05946-59724
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Te koop:
gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 -59438

Vlak achter ons aan kwam ook Jacob van

Zweitse de Boer (postbode) nog de wacht-

kamer binnen. In de wachtkamer hingen

twee platen. Eén met het bekende gedicht:

Een mens lijdt dikwijls 't meest... en een

plaatje van een dokter die net een kies heeft
getrokken met daaronder het rijmpje:
Die de mens van pijn bevrijdt,
Verdient daarvoor aller dankbaarheid.

Kennelijk pogingen om de patiënten een
beetje op hun gemak te stellen.

Eindelijk was ik aan de beurt; mijn vader

ging mee in de spreekkamer. "Het hemd
moest over de kop" en ik moest vóór dokter
gaan staan die erbij op een stoel zat. Hij betaste mijn acmen en mijn schouders en zei:
"Ja, sleutelbeen gebroken". Op dat moment zag ik in het instrumentenkastje een
kleedje hangen met zo'n slang om een bekertje. De wereld eromheen werd zwart en
"Hannes! Wakker worden!"

Ik was flauw gevallen en lag languit op de

vloer van de spreekkamer. Toen ik bijkwam
moest ik rustig blijven liggen. Ineens zei
dokter Collet: "Hé, waar komt dat bloed
vandaan?". Bij nader onderzoek bleek ik

een gat in mijn hoofd te hebben omdat ik

met mijn achterhoofd op een flens van de
centrale verwarmingsradiateur was gevallen. Daarna gebeurde er ineens een heleboel.

Terwijl de dokter met mij bezig was, keek hij

achterom en riep tegen mijn vader: "Wat
doe jij nou?". Die was bij het zien van zoveel
bloed ook maarflauwgevallen en lag eveneens languit over de vloer. Dokter trok een
deur open en riep naar zijn vrouw: "Truus
help je hier even?". Samen hebben ze mijn
vader eerst in de wachtkamer op de lange
bank gelegd. Daarna werd een gedeelte

van mijn kruin geknipt en kreeg ik zeven

hechtingen met daaroverheen een fraai
"hoedje". De arm kwam in een mitella en
dokter bracht ons ver over tienen met de

auto naar huis; hij durfde mijn vader niet op

de fiets laten gaan. Vader's fiets kon mooi in
de stander van de doktersauto. De familie
zal wel vreemd opgekeken hebben van die

terugtocht. Nu konden ze ook duidelijk zien

dat me wat mankeerde.
Jacob van Zweitse de Boer was vanzelfsprekend die avond ook niet vroeg thuis.
Hannes.

DE TIENER-INSTUIF
Op elke dinsdag van half vier tot vijf uur en

elke donderdag van drie tot vijf uur is er voor
jongeren van 11 tot 18 uur instuif. Op de instuif kun je van alles doen, zoals: schaken,
dammen, biljarten, tafeltennissen, kaarten
of gewoon gezellig kletsen en luisteren
naar muziek.

Ook als je zelf nog ideeën hebt voor de instuif, kun je deze doorgeven aan Gré, Menno of Alberta.

De entree is gratis en je krijgt ook nog een

kop koffie of thee. Dus verveel je je na
schooltijd, kom dan eens langs.
Tot ziens bij de instuif.
De leiding.

DE TIENERSOOS

In september 1988 is de tienersoos gestart
en dat hebben we geweten; zo'n 50 tieners
kwamen erop af. De belangstelling is ook
nu nog groot, want er komen nog steeds 35
tot 50 tieners, iedere vrijdag.
De tienersoos is er voor jongeren van 12 tot
en met 18 jaar; dus hou je van muziek en
dansen of gewoon van gezelligheid, kom
dan naar de tienersoos. Het is elke vrijdag
en begint om 20.00 uur. De entree is
f 1,50.
Je bent van harte welkom.
Gré, Alberta, Anneke,
Menno en Theo

PAASSPELWEEK IN ,DE STJELP'
Dinsdag 28 maart:

's middags van 2 tot 4 uur beschuit versieren en kaarten maken.

Uitvoering muziekvereniging,, Uit Vriendschap" met medewerking
van toneelvereniging „Tot Nut en Vermaak"
Op zaterdag 4 febr. j.l. hield de muziekver.

"Uit Vriendschap" haar jaarlijkse uitvoering

in café Jan Bos. Het talrijk aanwezige publiek kon genieten van de door de muziekver. gespeelde stukken.
De toneelver. "Tot Nut en Vermaak" ver-

leende haar medewerking met het Friestalige toneelstuk "Mariandel".
Het stuk ging over de verhouding tussen
een blinde man en een vrouw die elkaar
kwijt waren geraakt maar jaren later weer
bij elkaar kwamen. Uit die toenmalige

Woensdag 29 maart:
weer een spannende film, van 2 tot 4
uur.

Donderdag 30 maart:

spelenkermis, waarbij weer leuke prijsjes te
winnen zijn.

Vrijdag 31 maart:

de playback-show; deelnemers hieraan
opgeven vóór 24 maart.

^

voetbal

i^aiope.niie

Leekster Voetbalgala
Onlangs nam een Opende 1 team deel aan
het 3e Leekster Voetbalgala. In de voorron-

des was men ingedeeld bij Grijpskerk,

CSVH, Hoogkerk en Pelikaan S. De resultaten van dit team, bestaande uit: A.G.J.
Bootsma, trainer; H. Gaikema, leider; G.
Wassenaar, verzorger en de spelers: Sipke
v.d. Ploeg, Gerke Helder, Sake v.d. Wal,
Wietse van Duinen, Eelco v.d. Heide, Bonne Bekkema en Wiebe v.d. Velde in de
voorronde was:
Opende - Grijpskerk 3-2
Pelikaan S - Opende 1 -7
Opende - CSVH 5-1
Hoogkerk -Opende 1-1
Door deze positieve resultaten was men
doorgedrongen tot de 2e ronde, die werd
gehouden op zaterdag 14 januari j.l.

In deze 2e ronde was Opende ingedeeld bij

Marum, Leek zaal en Surhuisterveen, hetgeen een zware opgave leek te worden. Het
werden dan ook enerverende krachtmetingen met een spannend scoreverloop. de 1 e
wedstrijd tegen Surhuisterveen werd terecht met 5-3 door Opende gewonnen.
Hierna moest in het strijdperk worden getreden tegen Marum, een team met technisch begaafde spelers.
Opende ging verrassend sterk uit de startblokken, hetgeen resulteerde in een onverwachte, doch verdiende voorsprong. Het
Opende-legioen zag hun favorieten vlot
naar een 3-0 voorsprong spelen, waarna
Marum tegenscoorde. Vlot hieropvolgend
werd het 4-1 voor Opende, waarna Marum
dooreen spelersmeerderheid (2-minutenstraf
voor een Opende speler) wel terugkwam
naar 4-3, maar de overwinning was tenslotte verrassend, doch zeer verdiend voor het
team uit het grensdorp.

De laatste wedstrijd ging tegen het zaal-

team van Leek, dat zeer behoudend speelde, en duidelijk uit was op een remise (hetgeen plaatsing in de volgende ronde voor
Leek zou betekenen), en gokte op een ver-
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NIEUWS UIT DE
NATUUR . . .

1e WEEK:
Heerlijk gekruide

VARKENSROLLADE
per kilo .................................................. 8,95

2e WEEK:

SCHOUDERKARBONADE
per kilo .................................................. 7,95

3e WEEK:

HAMLAPPEN
per kilo .................................................. 9,95

4e WEEK:

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN

Telefoon 05946 - 59917

SPEKLAPPEN
per kilo .................................................. 6,95

Advertentie uitknippen en meenemen
om per week te laten afstempelen.

Het Groene Kruis organiseert drie bijeenkomsten voor ouders van jonge kinderen.
9 maart: 'Nee, ik wil niet' omgaan met

koppigheid.

16 maart: 'Kan opvoeden zonder straf?'
toegeven en streng zijn, straffen en belonen.

23 maart: Onderwerp naar keuze.

Waar en wanneer:
Data: 9, 16 en 23 maart.

Plaats: het wijkgebouw, Provincialeweg
146, Opende.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur.

Opgave en inlichtingen: dagelijks tussen
12.30 en 13.30 uur bij de wijkverpleegkundige,tel. 05946-59081.

Sjmimmngm uan
i^atinpfi uan ÓP €>mió
=: (33):

Deze aanbiedingen gelden alleen bij

inlevering van advertentie.

Uwtrouwdag - uwtrouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken

van zoveel dingen... Een huwelijkskaart bijvoorbeeld. KUIPERS B«Va
Da's best moeilijk. Want Mercard heeft^.o'n grandioze ^ einneslaan 84 (t/o. Lantearne)

kollektie, dat u xe allemaal wel zult willen kiezen. .. SURHUISTERVEEN
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard! Telefoon 05124 - 2005*

herenmodes en maatkiedingbedrijf

ERJR(5?Ï

Provincialeweg 196. 98B5TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

MAATKOSTUUMS

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

Zowel modern (oversized) als klassiek,

zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.

Mooie stoffen en kleuren. Ook verhuur feestkleding
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Het Groene Kruis

Hoewel het tegenwoordig langs de Provincialeweg heel wat drukker is, dan het was in

de dertiger jaren, toch gebeurden er wel

ongelukken. Dat overkwam mezelf tenminste op zekere dag en wel op een vrijdagmiddag op weg naar school. Omdat er
geen trottoirs waren liep je gewoon op de
straat; in noodgevallen week je dan wel
eventjes uit naar de berm. Zo liep ik op die

bewuste vrijdagmiddag richting school

(Rehoboth), toen ik van achteren werd aangereden door Hilbrand Hamstra. Als ik me

wel herinner, dan had hij zijn broer Hendrik
bij zich op de fiets. Och, het gebeurde wel
eens vaker dat je een zetje van een voorbijgaande fietser kreeg.
Het deed ook wel knap zeer, maar er werd
helemaal niet zo veel aandacht aan besteed. 's Middags op school werd mijn linkerarm trouwens wel erg moe, maar dat
kon natuurlijk een gevolg zijn van de dreun
en ik dacht dat het wel weer zou "overbeteren", 's Avonds thuis was het toch maar
knap lastig en ik begon er wat over te
klagen.
En nu komt het feit waarom ik nog zo precies weet dat het op een vrijdag gebeurde.

Zaterdags moest ik altijd de smederij oprui-

men. Gereedschap moest allemaal op zijn
plaats, materiaal evenzo en alles moest

aangeveegd worden. Om heel eerlijk te zijn
had ik daar nooit zoveel zin in en mijn vader

dacht op die avond dan ook dat ik de volgende dag wel geen zin in dat klusje zou
hebben,vandaar...

Nou, zo raakte ik naar bed met nogal wat
last, maar breng anderen nu maar eens aan
het verstand dat het echt is. De volgende
morgen wél de smederij opruimen natuurlijk. Daar herinner ik me op zich niet zoveel
meer van. Met één hand kun je natuurlijk
ook best wat doen, hoewel een kruiwagen
met afval in de sloot achter Kloosterman's
daar zal wel iemand anders voor gezorgd

hebben. Dat heb ik beslist niet kunnen

doen. Zaterdagsmiddags kregen we thuis
togé's; twee ooms en tantes op de fiets uit
Vries gekomen. Ze zouden tot zondagmiddag blijven, 's Avonds na het eten moest ik
een schoon hemd aantrekken, maar dat

kon ik met de beste wil van de wereld niet

voor elkaar krijgen. Toen kwamen de beide
tantes me te hulp. Ze zeiden: "Daar moet je
mee naar de dokter; dat is vast niet in
orde.

Nu hadden wij toendertijd dokter Collet in

Kornhorn als huisarts en die had 's avonds
(ook zaterdags!) spreekuur van zeven tot

acht. Ik raakte bij mijn vader achter op de

fiets en we kwamen nog net op tijd binnen.

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

woestende uithaal van "Rambo" Rudie
Huizinga.
Doch de Opende-Boys waren op hun hoede, en speelden het spelletje tot ongenoegen van de tegenstander koelbloedig mee.
Het werd zelfs 1 -O voor Opende door een
gaaf doelpunt van Bonne Bekkema. Hierna
moest men in de kwartfinales spelen tegen
V.E.V. '67 uit Leek. Dit leek wederom een
zware opgave te worden, doch weer kwam
het team uit Opende uitermate verrassend
goed voor de dag met technisch zeer verzorgd spel. De Nienoord-bewoners werden
van het veld gespeeld, hetgeen resulteerde
in een verdiende 7-2 overwinning voor
Opende. Daarna kwam de halve finale aan
bod, waarin Hoogkerk de opponent was.
Dit werd een spannende wedstrijd, waaruit
bleek, dat beide teams, gezien het zware
programma, aan het einde van hun krachten kwamen. Dit werd dan ook een gelijke
stand zonder doelpunten. Hierna moesten
er strafschoppen worden genomen, die
tenslotte door Opende in winst werden omgezet, zodat tot grote verbazing van vriend
en vijand de finale zou bestaan uit de teams
van Leek veld, Roden zaal en Opende ...

De media besteedde ruim aandacht aan dit

huzarenstuk. Nadat reeds meer dan 100
kaarten in de voorverkoop bij bakker Ykema te Opende aan de man (vrouw) waren
gebracht, en ook in de sporthal ca. 50 kaarten aan het Opende-legioen waren verkocht, leek voor het Opende team niets
meer kapot te kunnen gaan. De finale was
bereikt en alles wat daarin gewonnen zou
kunnen worden was meegenomen.
De finale-avond
Dit werd een grandioze happening door dR

vele supporters(sters), waarvan sommige
sfeervol waren uitgedost met toeters en
"lubsjaals. De Opende-tribune was dermate afgeladen, dat er bij de organisatie vrees
bestond voor bezwijking van het bouwsel.
Gelukkig gebeurden er geen ongelukken.

De 1e wedstrijd was tegen het veldteam

van Leek. In deze wedstrijd bleek, dat de
Opende-boys uitermate gespannen in het

veld stonden, hetgeen het spelpeil helaas

niet ten goede kwam. Het werd dan ook vrij
spoedig 1 -O voor Leek door een doelpunt
vanaf de zijflank.
Het Opende-legioen begreep, dat "hun
boys" vast zaten, en begon massaal aan te
moedigen. Na een cross-pass van Wietse
van Duinen kopte Sake v.d. Wal uiterst fraai
in, waarna de stand weer gelijk was getrokken. Hierna speelden beide teams voluit
voor de overwinning, doch gescoord werd
er niet meer. Nadat Roden zaal het team
van Leek met 3-1 had verslagen, moest
Opende winnen van Roden. Dit leek een

moeilijke opgave, gezien het feit, dat Roden

veruit was bestempeld ais toernooiwinnaar.

Ook in deze wedstrijd leek het Opende-

team niet vrij te zijn van zenuwen, hetgeen
in het spel overduidelijk was waar te nemen. De ervaren zaalvoetballers van Roden
wisten deze wedstrijd dan ook - hoewel
enigszins geflatteerd - te winnen met 6-0,
waarna het sprookje van Opende uit was.
De eindstand werd dan ook:
1. Roden - zaal
2. Leek
3. Opende - zeer verdienstelijk
Het Opende-legioen - fanatiek maar sportief - was unaniem van mening, dat het beste team als winnaar uit de bus was geko-
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men, en bedankte het Opende-team met
een ovationeel applaus voor de geleverde
prestaties. Langs deze weg nogmaals een
pluim aan de spelers en begeleiding voor
het vertoonde kijkgenot.
Tijdens de prijsuitreiking werd naast een
grote bokaal een prachtige team-foto aan
aanvoerder Sake v.d. Wal overhandigd, wel
ke is te aanschouwen in de kantine van
v.v. Opende.
Bovendien werd Bonne Bekkema gehul
digd als de topscorer van het groots opge
zette toernooi, vergezeld van een fraai aan
denken. Bonne, langs deze weg nogmaals
de gelukwensen voor deze opmerkelijke
prestatie.
H. Kraaijinga.

Pas gehoord
Opende-Bensmastraat.
Op korte termijn zal hier worden begonnen
met de bouw van een dierentuin. De ge
meente heeft al een Haan, een Snip en een
Mud ingehuurd. Ook zal er nog een Bever
komen. Deze zal een eigen hok krijqen.
Verder zullen de heren G. de Vries en G.
Tjoelker de boel schoon houden. Als op
zichter zal de voormalige veehouder dhr. A.
Nobach worden aangesteld. Op de 1 e za
terdag van april zal minister Braks van land
bouw de 1 e paal slaan.
Een bewoonster.

Afscheidswedstrijd
Jappie Rinsma
Jappie korfbalde vroeger in Gerkeskloos
ter bij S.D.O., een zondagsploeg. Jappie
had deze vereniging zelf mee opgericht in
1946, en speelde tot 1955 in deze ploeg.
De korfbalclub werd een zaterdagsvereni
ging en de naam werd veranderd in
G.S.K.V .. Oat werd voor Jappie ook een ver
andering, want hij kon toen niet meespelen,
omdat hij in de ,Polder' werkte en moest zo
doende het korfballen opgeven. Zo goed
als ik weet is hij een jaar of wat later bij
O.K.O. komen korfballen. Sietske, zijn
vrouw, was altijd een trouwe supportster,
maar wegens haar gezondheid kon ze dat
niet volhouden.
Zondag 30 oktober speelde Jappie zijn af
scheidswedstrijd. De laatste paar wedstrij
den speelde Jappie al niet meer mee, om
dat hij met zijn rugklachten het niet meer
kon volbrengen. ,,Ja, zo gaat dat dan, ou
derdom komt met gebreken", wordt er dan
wel eens gezegd. Maar ja, op die leeftijd
van bijna 57 jaar was hij nog altijd vlug,
soms was hij de tegenstander nog te vlug
af. Als hij speelde, zette hij zich dan ook vol
ledig in; ik zou zeggen, daar mogen wij ons
petje voor afnemen. Hij had ook wel eens
commentaar, of was het niet met de
scheidsrechter eens. Maar zo heeft ieder
een wel eens wat. We hadden eerst ook een
veteranen 8-tal in de zaal, daar heeft Jappie
ook in al die jaren in meegespeeld. Dal was
een gezellige tijd.
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In de afscheidswedstrijd O.K.O. tegen W.K.
kreeg Jappie voor de rust de ,rode kaart'.
Hierdoor kreeg Sake de kans om Jappie
het afscheidscadeau en bloemen aan te
bieden.
Een speler van O.K.O. 3

Gospelgroep
"Real Future"
(De ware toekomst)

Deze gospelgroep die onder leiding staat
van Anko Drent is opgericht in januari '88.
We zijn begonnen met een groep van 8 le
den en de groep tell momenteel 26 !eden.
We repeteren elke zondagavond van

TOPWEER(2)
Vergelijk: het Veen. Dit kan zijn: Surhuister
veen, Heerenveen of een andere plaats, die
een naam op -veen heeft.
Johan was dus lid van een familie, die bij
zo'n Schoele woonde.
S. J. van der Molen heeft in zijn boekje
Feanster Flucht 1576-1976, Surhuister
veen, 1976, aangetoond dat dit niet de
Schole te Surhuisterveen geweest kan zijn.
Die heette ook Rode School. Ten onrechte
is er in Surhuisterveen een straat naar Jo
han genoemd. Men kan natuurlijk geen
straat naar iemand noemen, die daar enige
roeden veen heeft bezeten.
Rodeschool bij Uithuizermeeden is het ook
niet. Oat is pas later ontstaan. Er is nog een
Rode School, tussen Bedum en Middel
stum. Daar had het Sint Bernhardsconvent
te Aduard een school gesticht, waar jonge
mannen in de wijsbegeerte en de godge
leerdheid konden studeren. Bij deze school

19.30 tot 21.45 uur in de Gereformeerde
kerk te Opende.
We treden regelmatig op zowel in eigen
kerk als in andere gemeenten. Nieuwe le
den zijn altijd welkom dus: ben je 15 jaar of
ouder en heb je belangstelling? Korn dan
gerust eens langs.
Gospelgroep Real Future.
Seer.: L. Piersma,
tel.: 05946-59507.
had het klooster een uithot en boerderijen,
die verhuurd werden. De school schijnt al
voor 1530 niet meer voor dit doel gebruikt
te zijn. Op 3 maart 1658 heeft de Provincie
het gebouw voor de sloop verkocht. Maar
de naam bleef voor de boerderijen be
waard. In Middelstum is een Oude School
sterweg. Meer rode scholen heb ik niet
kunnen vinden. Dit is geen bewijs dat Jo
han uit Rodeschool onder Middelstum
kwam, maar het is een aannemelijk maken
dat hij daar vandaan zou hebben kunnen
komen. Hij is de eerste inwoner van Open
de, die met name bekend is (al was hij dan
maar ,,import").
Topweer was dus een uithof van het Ger
kesklooster. Eigenlijk heette het Jerusalem.
Dit was omstreeks 1240 gesticht op Wige
rathorp door de landeigenaar Gerke.
Gerkesklooster werd de naam van het
klooster en is het nu nog van het dorp dater
bij ontstond.
Wordt vervolgd.
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Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair
�

�

�

naar

GROOTHANDEL & TEGELZETBEDRIJF

L. VAN DEKKEN
Munnikestraat 4, Surhuisterveen, tel. 05124 - 2703
Verder specialisatie in:
MARMER, KEUKENS, VOOR- en INZETHAARDEN
en HARD NATUURSTEEN!

GEBR.

m.p

Tl MME RBE D RIJ F
Prov.weg 95 • OPENDE
Telefoon 05946 • 59980

Spaanplaat, 12 mm., per plaat ................ 18,50
Buitendeuren v.a. .................................... 150,·
Geprofileerd meranti
1e soort per mtr. .................................... 15,95
2e soort per mtr. .................................... 10,00
Raamhout, per mtr. ................................. 6,00

Wij houden ons aanbevolen voor elke klus
in en random het huis!
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Voor u ligt het februari-nummer van de 13e
jaargang. Geregeld krijgen we kopy binnen
van verenigingen e.d. Toch zouden we
graag willen dat nog meer mensen stukjes
nieuwtjes, enz. inleveren. Hieronder volgen
de namen van de redaktieleden waarbij u
uw stukjes in kunt leveren.
A.T. Top-Gerritsma, Prov. weg 154, 9865
AM, tel. 59763, eindredaktrice.
J.M. v.d. Harst, Drachtsterweg 5, 9865 AS,
tel. 59153, secretaris.
R. Huisman, Prov. weg 4, 9865 AH, tel.
59095, administrateur.
G. Lutter, Prov. weg 54, 9865 AJ, tel.
59818, redaktielid.
H. Veenstra, Centrumweg 13, 9865 BA, tel.
59599, fotograaf.
K. Kraaijinga, Prov. weg 119, 9865 AE, tel.
59585, advertenties.
De redaktie vergadert weer op 14 maart bij
Anneke Top.
Kopy kunt u voor die datum inleveren.

RI aalsel ijli
Belang
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde op 26 januari. De
volgende vergadering is op 20 februari.
Ledenvergadering
Deze zal gehouden worden op 6 april 1989
in het Gebouw Pro Deo. Alie !eden ontvan
gen een uitnodiging. Wie nog niet lid is, kan
zich aanmelden bij de secretaris, de heer H.
Bekkema, Provincialeweg 1 5, tel. 59293.
Culturele Raad
De toneelvereniging "De Grensclub" te
Opende zal op vrijdag 17 maart 1989 op
treden in het Hornhuus te Kornhorn met het

toneelstuk in drie bedrijven "De laatste reis
van de Marjolein" van de schrijver Anton
Beuving. Aktiviteiten melden: Gemeente
secretarie afd. Welzijn (dhr. Loijenga) tel.
14000.
Gemeentegids
Deze komt aan het eind van februari of in
het begin van maart bij u.
Dan kunt u die een goed plekje geven, zo
dat u hem kunt vinden, als u wat wilt opzoe
ken erin.

Gegevens maand december 1988
Geboren: Pietje, d.v. G. van der Wal en L.F.
Bijzet, Opende, 13 december; Arjen Fokke,
z.v. S.J. Veenstra en J.F. Huitema, Opende,
25 december.
Overleden: Cornelio, Wikke, oud 91 jaar,
gehuwd geweest met Bijstra, Jan, wonen
de te Opende, overleden op 20 december.
Gehuwd: Bijstra, Jan, oud 22 jaar, wonen
de te Opende en Stokroos, Connie, oud 21
jaar, wonende te Grootegast; Marinus,
Arend, oud 27 jaar, wonende te Marum en
Veenstra, Alberdina, oud 24 jaar, wonende
te Opende; Eelsing, Marinus Aiko, oud 24
jaar, wonende te Oude pekela en Luimstra,
Auktje Elizabeth, oud 21 jaar, wonende te
Opende; Tjoelker, Meindert, oud 30 jaar,
wonende te Opende en Jager, Jantje Be
rendina, oud 21 jaar, wonende te Opende;
Gall, Jan, oud 38 jaar, wonende te Opende
en Matusiak, Jolanta, oud 29 jaar, wonende
te Opende.
Gegevens maand januari 1989
Geboren: geen.
Overladen: geen.
Gehuwd: geen.

autobedrijf H

~j| v.d.hoekenalting

tel.05946-59142

b.g.g. 58324
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openderweg 6-8, opende
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fft WEGRESTAURANT

Mofenweg 2

NIEBERT
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Tel. 05945-49104

Gaat u wel eens uit d 'meren?
Ga hel eens m Niebert proberen.
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schuurtjes vakantiehuisjes paar^

houtbouw

erpstra
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Tevens zaalruinue voor bruiloften en
partijen tot 350 personen.

w

openderweg l.
9865xd opende.

tel. 05946 - 59192/59471

Ook voor grote groepen.
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Café Restaurant

,,In de klaver"

J. v,d. Velde en Zonen

W-^ n

Verschijnt 1 O keer per jaar

Echt sparen doe je
hij de Rahohank

��\

.

\

Sparen om altijd geld achte
de hand te hebben voor
onverwachte grote
uitgaven. Of voor een eigen
huis, of andere zaken. De
juiste spaarvorm vindt u bij
de Rabobank.
Korn even langs voor
meer informatie.

13e jaargang
nr. 6
februari 1989

Rabobank
geld en goede , ;iad

Brandvenekering?
Vergelijkde prernie die u nu
betaalt met die van ons!
lnboedel 50.000,-.
Woonhuis 150.000,-.
Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
62,50
82,50 verzekering
• 1e klas flSICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast
Tel. 05946-12220
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Met elkaar. Voor elkaar

AlsOnderlingeaangesloten bij de Novo.

de
keuvelaar

