Verschijnt 10 keer per jaar

Echt sparen doe je
hij de Rahohank

13e jaargang
nr. 7
maart 1989

Sparen om altijd geld achter
de hand le 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.

Rabobank
geld en goede raad

Brandverzekering?
Vergelijkde premie die u nu
betaalt met die van ons!
Woonhuis 150.000,-.

lnboedel 50.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
82,50 verzekering
62,50
• 1e klas risioo.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegast·
Tel. 05946-12220
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NIEBERT

Tel. 05945-49104

Gaat u wel eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.
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Ook voor grote groepen.
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Tevens zaalruimte voor bruiloften en
partijen tot 350 personen.

Café Restaurant
99

In de klaver"

J. v.d. Velde en Zonen

GROENTEN & FRUIT
• SPECIAALZAAI( e
Voor een pracht assortiment GROENTEN & FRUIT , een mooie kollek·
tie panklare groenten, vele soorten rauwkost-salades, soepgroenten,
groat assortiment losse peulvruchten.
Puikbeste aardappelen.
Onze specialiteit:

HET OPMAKEN VAN FRUITSCHALEN EN FRU/TMANDEN.

GEBR.

Jm.P

In deze Keuvelaar a.a. een interview van de
heer Van Beelen met de heer Verbree, die is
benoemd tot burgemeester van Capelle a/
d IJssel.
Oak kunt u het vervolg lezen over het ant·
staan van ,,Topweer".

Tl MM ERBEDRIJF

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 ans aanbevolen voor elke klus
in en random het huis!
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De redaktie vergadert weer op 11 april om
20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 11 april inleveren bij An·
neke Top, Provincialeweg 154, 9865 AM
Opende, tel. 05946-59763.

Prov.weg 95 • OPENDE
Tel. 05946-59980, b.g.g. 58352
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DE KEUVELAAR �
:::•
�
UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEU VELAAR
::::
· 7or 1'
::::
\ 1:1 1/
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
m
::: :
Contact-adres:
Anneke Top-Gerritsma, Provincialeweg 154, ::::
:
:::::
Opende, telefoon 05946 - 59763
::::
_
::•::

Bestuursvergadering
Het bestuur vergaderde op 16 maart.
Ledenvergadering
Deze zal warden gehouden op 6 april in ge
bouw ,Pro Dea'.
De leden krijgen een uitnodiging.
Wie zich nog niet als lid aangemeld heeft,
kan dit doen bij de secretaris, de heer H.
Bekkema, Provincialeweg 15, tel. 59293.
Dorpsvernieuwingscommissie
Orie leden hebben zich teruggetrokken, nl.
de heren D. Renkema, R. Swieringa en K.
Witteveen.
Culturele Raad
Muziekavond op 29 april 1989 te Sebalde
buren, gebouw 't Spectrum.
Aktiviteiten melden: gemeentesecretarie,
afd. Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.

MAAND FEBRUARI
GEBOREN:
Nagekomen januari:
Johan Martin, z.v. A. de Haan en G. Fran
kes, Opende, 27 januari.
Februari:
Jan, z.v. A. J. Elzinga en W. v.d. Wier, Open
de, 7 februari; Raymond Stefan, z.v. H. M.
van Holland en E. T. A. Elzinga, Opende, 18
februari; Jantje Elske, d.v. R. G. Bruining en
M. Nijenhuis, Opende, 28 februari; Marcel
Susantha, z.v. M. Janae en C. C. M. v.d.
Brink, Opende, 24 augustus 1988.
OVERLEDEN:
Geertje Haijema (81), gehuwd met Jelke
Nijboer, Opende, 11 februari; Roelf de
Vries (85), gehuwd geweest met Jantje
Bolt, Grootegast, eerder te Opende, 25
februari.
GEHUWD:
Johannes Broersma (26), Opende en
Klaasje Boonstra (24), Grootegast.

Dorpsagenda

1 april: toneeluitvoering ,,Tot Nut en Ver
maak" met het friestalige stuk ,,Mariandel",
in Vrijzinnig Gebouw. Aanvang 20.00 uur.
5 april: Bejaardensoos, Groene Kruisge·
bouw, spelmiddag, 14.00 uur.
6 april: Ledenvergadering Plaatselijk Be·
lang, Pro Dea.
14 april: Toneeluitvoering ,,Amato" t.b.v.
Ned. Herv. kerk, in Eben Haezer, aanvang
19.45 uur.
29 april: Gezamenlijke bejaardensoos in
Doezum, aanvang 14.00 uur.

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

uw warme

bakke r

J. ll. lJKErHll

Vaste-/ Seizoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

.

tiepark
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VAKA,

1e week: Slagroomcake..... v. 4.50 voor 3.50
2e week: Appeltaart ....... v. 5.95 voor 4.50
3e week: Roombroodjes .... v. 1.00 voor 0.65
4e week: Kwarktaart ...... v. 7.50 voor 5.50

PARK 'T STftANDHEEM • PAftKWEG 2 • 9865 VP DPENDE

Losse draaifauteuils
nu .......................................... 585.2 + 3 zits, grijze dralon
stof nu .................................... 1599.4 eetkamerstoelen ................... 396.Secretaire ............................... 525.Videokastjes v.a. ..................... 189.Toogkast ................................. 895.Overgordijnstoffen
per meter v.a. .......................... 7.95
Grote kollektie tapijt!

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

Komplete woninginrichling.
± 2000 m 2 showruimte.
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Vrijdags koopavond • Maandags ges/oten

naam "Topweer" bestaat uit twee delen: top
en weer.
Het is een "weer" en het bepalende woord
daarbij is "top". Het woord "weer" komt in
verschillende betekenissen voor in aard
rijkskundige namen. Men kan ook zeggen,
dat er verschillende woorden "weer" zijn,
elk van verschillende afkomst, die er in de
loop der tijden eender zijn gaan uitzien. In
de provincie Groningen is een aantal na
men op-weer, waarin dit "grondbezit" bete
kent. Het lijkt mij de meest geschikte bete
kenis om deze naam le verklaren. Bij de be
doelde namen op-weer (grondbezit) is het
eerste deel van de naam vaak een mans
naam of familienaam.
De betekenis is dan: het grondbezit van die
of die man of van die of die familie.
"Top, Toppe" is inderdaad een friese mans
naam. Het is een verkorte vorm uit de kin
dertaal van de mansnaam Folker!". In Fries
land en ook in Groningen, waar in een groot
deel in vroegere eeuwen Fries gesproken
werd, bleven vele mannen hun levenlang
hun kindernaam dragen. Van vele van die
korte namen is, omdat zij zo vervormd zijn,
niet meer bekend bij welke onverkorte
naam zij behoren. Zij werden dus niet meer
als kinderwoorden beschouwd. "Topweer"
kan dus betekenen: grondbezit van Top,
Toppe. Nu is het mogelijk een antwoord te
geven op de eerste vraag. Er is dus een ei
genaar van deze strook grond geweest, die
Top, Toppe genoemd werd. lk heb al ge
zegd dat op de strook tussen de 29e boer
derij en de Lauwers geen boerderijen ge
bouwd werden. Die grond behoorde aan
het karspel Opende. Toen de boeren, die
Opende gesticht hebben, hier kwamen, be
hoorde de grond formeel aan de keizer. De
eerste bewoners moesten dus toestem·
ming vragen aan de vertegenwoordiger
van de keizer, een graaf, om zich hier te
vestigen.
Wat later Topweer genoemd werd, zal daar
niet van uitgezonderd zijn geweest en ook
aan de Opendenaren zijn toegewezen.
Toen iemand deze strook wou gaan gebrui
ken, zeer waarschijnlijk voor zijn schapen,
verkocht het karspel hem de grond. Dit was
Top, Toppe of iemand, van wie hij afstamde.
Top, Toppe kan het ook gekocht hebben.
Toen Top, Toppe eigenaar was, werd deze
strook Topweer genoemd, uit Toppeweer.

Top, Toppe heeft het verkocht aan het con
vent van Gerkesklooster, dat turf en wol no
dig had. Of Top, Toppe die geen opvolger
had, heeft het geschonken aan het convent.
Zo moet de naam Topweer voorgoed aan
deze strook land verbonden zijn gebleven.
lk vindt dit een aanvaardbare verklaring van
de naam Topweer. lk sluit niet uit dat een
ander een andere verklaring vindt. Dan zou
Top geen mansnaam zijn, maar iets anders
moeten betekenen. Maar dat moet aan
vaard zijn. Aan duimzuigerij hebben wij
niets.

lang
zullen vve
leven?

nationale hartweek 3 t/m 9 april
Dit jaar bestaat de Nederlandse Hartstichting 25 jaar.
'n Kwart eeuw strijd tegen volksvijand nummer I: hart- en
vaatziekten. Die strijd moet doorgaan. Nag steeds warden
jaarlijks 60.000 mensen het slachtoffer van een hartinfarct
of een beroerte. In ans jubileumjaar willen we daarom meer
dan ooit een beroep op u doen.
Tijdens de hartweek zullen er weer 80.000 collectanten
langs alle deuren van Nederland gaan. In uw woonplaats zoe
ken we nag enkele vrijwilligers. Magen we op u rekenen'
Laat uw hart spreken en collecteer mee. Bel vandaag
nag om u aa,1 te melden:

� 4'
\Jl
111111.,

25 ja�

05946 · 59325

nederlandse hartstichting
vrienderivan de hartstlchHng - Sophialaan 10.2514JR 's-Gravenhage, Tele!oon 070-924292

19

Enige jaren geleden dreigde er bij de mu
ziekvereniging ,,Uit Vriendschap" een on
derbezetting te ontstaan, maar mede dank
zij de aanmelding van enige oud-leden van
Crescendo zijn er momenteel 22 aktieve le
den. Die oud-leden van Crescendo hadden
bij het 60-jarig jubileum van Crescendo
meegedaan met de oud-ledenband en de
smaak weer te pakken gekregen. De kop
pen werden bijelkaar gestoken en besloten
werd om weer te gaan spelen, maar dan al
leen rekreatief, geen wedstrijden of mar
sen. Na een gesprek tussen de voorzitter
van ,,Uit Vriendschap", de heer Gerrit Snip
en een van de oud-leden, de heer Luitzen
van Dekken, werd besloten om lid te war
den van ,,Uit Vriendschap". Dit in overleg
met ,,Crescendo".
Die oud-leden zijn: Hilbrand de Boer, Hiel
ke Claus, Luitzen van Dekken, Tjeerd Hen
stra, Joop van der Meer, Thijs Reidsma,
Dirk van der Veen en de enige dame Lutske
Oost-Gaikema.
Tjeerd Henstra moest wegens werkzaam
heden afzeggen en Lutske Oost-Gaikema
wegens gezondheidsredenen. Er moesten
ook nieuwe instrumenten bijkomen. Daar
om werd vorig jaar mei, al spelend door het
dorp, een huis-aan-huis kollekte gehou
den, hetgeen niet tegen viel. De opbrengst
was ruim f 6.000,-, zodat tot aanschaf van
nieuwe instrumenten kon warden over
gegaan.
De muziekvereniging ,,Uit Vriendschap" is
ingeschreven als fanfarekorps, maar ze
spelen steeds meer boerenkapelmuziek,
stemmingsmuziek, dat bij een ieder goed in
het gehoor ligt.
Er wordt iedere maandavond gerepeteerd
in het Vrijzinnig Gebouw, onder leiding van
dirigent Theo Helmus uit Kornhorn. De uit
voeringen warden vooral gehouden voor
de ongeveer 200 donateurs, maar natuur
lijk is een ieder welkom. Wilt u ook donateur
warden, dan kan dat natuurlijk. De kosten
bedragen maar f 5,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de voorzitter, de heer Gerrit
Snip, Prov.weg 92, tel. 58321 of bij de se
kretaris, de heer W. K. van der Veen,
Prov.weg 191, tel. 59282.
Georg
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Topweer (3)
Een uithof was een boerderij, die door het
klooster zelf beheerd werd.
Een van de monniken was daar de bedrijfs
leider, toen hoevemeester (spreek uit: ho
vemeester), Hoofmeester of zoals hij in het
Latijn, dat toen in de kerk, door regeringen
en in universiteiten gebruikt werd en nogal
afweek van het Latijn van de Romeinen en
daarom nu Middeleeuws-Latijn genoemd
wordt, "grangiarius" genoemd. De "gran
gia" was de uithof.
In sommige kloosterorden hadden de con
venten lekebroeders of conversen. Zij
woonden in het klooster of op een uithof. Bij
hun intrede moesten zij een gelofte van ge
hoorzaamheid aan de abt afleggen. Zij ver
richtten het werk op het land van het con
vent vlak bij het klooster, het zogenoemde
corpusland. (Denkt u maar aan het Corpus
Den Hoorn in Groningen, een wijk, ontstaan
op het corpusland van het klooster Maria
ten Hoorne, ten zuiden van de Stad), op de
uithoven (bijv. Topweer) en in de bedrijven
in het klooster. Bij sommige kloosters lie
pen zij zelfs de kans te moeten vechten als
hun klooster op gespannen voet stand met
een andere macht in de buurt.
Een voorbeeld is het Sint Bernhardscon
vent en de Stad (de stad Groningen). Uit het
verdrag tussen dit convent en de Stad van
1378 blijkt dat de abdij 200 man op de
been kon brengen. De stad natuurlijk ook.
Dit keer was het om elkaar te helpen. De
abt, waar Johan mee te maken had, was de
37e abt van Jerusalem, Reynerus van Doe
tinchem. Hij had zijn naam Reinier verla
tijnst tot Reijnerus, zodat zijn naam ook in
strekken in het Latijn kon gebruikt en ver
bogen warden. Hij stand 27 jaar aan het
hoofd van het convent, van 1504 tot 1531.
Men kan vragen: Hoe kwam het Ger
kesklooster aan Topweer? Er zal daarover
wel een akte bestaan hebben. Maar een
groat deel van het archief is in 1 580 wegge
raakt en deze akte ook. Het is dus niet be
kend.
Maar men kan wel proberen te schetsen
hoe het gebeurd kan zijn. Een vraag, die er
dan meteen bij gesteld moet worden is: Wat
betekent Topweer?
Het lijkt mij het beste eerst te proberen een
antwoord op de tweede vraag te geven. De

Vrouwenvereniging Opende West, 31 juli 1946
Bovenste rij v.l.n.r.: Sijke de Haan-Venema, Renskje van der Hoek-de Vries, Tieke van
Duinen-Jakobs, Etje Wouda-Wouda, Miene Krist-van Zwol, Blijke van der Heide-Helmus,
Aulje van der Velde-Snip, Dina Wassenaar-Wieringa.
Tweede rij v.l.n.r.: Teatske Bekkema-Wassenaar, Tjitske W itteveen-Postma, Hinke
Gjaltema-Gall, Fokje de Haan-van der Kooy, Rienje Bekkema-Wouda, Jitske Gjaltema-van
der Hoek, juf Van Swoll, Sjoukje Hoving-Westerlaan.
Derde rij v.l.n.r.: Hiltje Mijnheer-van der Heide, Sjoukje Windstra-Heidsma, Aaltje Drost
Venema, Sientje Pama-Gjaltema, Sjoukje van Dellen-van der Hoek, Janke Dijkstra-van der
Meer, Jacoba Gjaltema-Boersma, Anna Wassenaar-van der Hoek.
Wilt u een foto nabestellen, neemt u dan kontakt op met:
Georg Lutter, Provincialeweg 54, Opende, tel. 05946 - 59818.

Toneelvereniging ,,Tot Nut en Vermaak"
Op 1 april houdt de toneelvereniging ,,Tot
Nut en Vermaak", wegens enorm succes
en op veler verzoek, wederom een uitvoe
ring van het Friestalige stuk ,,Mariandel".

Aanvang 20.00 uur in het Vrijzinnig Ge
bouw. Er is natuurlijk weer bal na m.m.v. het
duo Jan en Rienus.
Het bestuur

3

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

17

i!;.erinn.ering.en uan
i;ann.es
uan
ht
@,mih
=

(34)-===============================

Het was zo ongeveer rond 1938, toen mijn
Oom Kees (Eilander) samen met Douwe
Top het timmerbedrijf ging overbrengen
van wat nu Provincialeweg 131 is naar de
omgebouwde boerderij tegenover de oprit
naar de molen; nu Provincialeweg 149/
151.
Het vooreinde van de boerderij werd hele·
maal verbouwd tot een dubbele woning zo·
als die er nu nog staat. Van binnen werden
muren gesloopt en de stenen die daarbij
vrijkwamen moesten opnieuw gebruikt
worden voor de muren in de nieuwe inde
ling. Daarvoor moesten ze wel worden vrij
gemaakt van de oude cementresten. Daar
mee heb ik toen nog een ,,mooie cent" ver
diend. lk herinner me dat ik vijf en twintig
stenen moest schoonbikken voor een cent.
Oat lijkt nu misschien belachelijk weinig,
maar ik wilde het er wel voor doen. Het le·
verde een paar centen per uur op en voor
een cent kon je in die tijd toch vijf en twintig
knikkers kopen bij Jan van Houten in de
winkel. De motorbril van mijn vader had ik
bii dat karweitje wel steeds op, want anders
had je zo maar een stukje van het afsprin
gende cement in een van beide ogen.
Nadal het huis helemaal klaar was, moest
het bedrijf zelf worden overgebracht. Alie
details weet ik daar niet meer van; eigenlijk
maar een. Achter het ,,oude" huis (toen nog
maar een jaar of zes oud) stond een groot
,,houtstek". Oat was een bouwwerk van
balken en palen, bedekt met roodstenen
dakpannen. Er was besloten om het ge
wicht van het geheel te verminderen door
alle pannen er af te halen en vervolgens het
resterende karkas in zijn geheel te verplaat·
sen. Daarvoor moest dan met man en
macht meegeholpen worden. De hele buurt
werd daartoe uitgenodigd.
De draden voor de luidspreker van Oom

Kees en Tante Kinge moesten verwijderd
worden, want die waren tussen de huizen
door gespannen. Ze zouden immers ook
niet weer worden gebruikt. De politie was
aanwezig op de avond dat he! karwei ge
klaard zou worden en de hele buurt was op
de been; hetzij om te helpen dan wel om ge
tuige te zijn. Alles wat mee kon tillen stond
aan een van de draagbalken en na wat ge
schreeuw en gekreun rees het gevaarte
van de stenen ,,stiepen" omhoog en be
woog het geheel langzaam richting Provin
cialeweg. Het kon maar net tussen beide
huizen door, maar het gelukte. Toen moest
er nog een paar honderd meter over de weg
gedragen worden met af en toe een rust
pauze. Helaas kan ik me niet veel meer her
inneren van dat laatste stukje. De opmer
kingen van de medewerkers onderweg wa
ren vast wel vermeldenswaard geweest;
daar ken ik de bevolking van ,,het Oost" wel
voor. Er zal na afloop ook wel een traktatie
geweest zijn, maar daarvan kan ik me niks
herinneren.
Het houtstek heeft nog jaren achier het be
drijf gestaan en dienst gedaan als opslag
plaats voor houtmaterialen. De timmer
werkplaats was aanvankelijk in de ruimte
waar vroeger de koestallen waren geweest
en het ,,huuske" (met prachtige blauwe an
tieke tegeltjes) deed daar ook nog een aan
tal jaren dienst.
Douwe Top had in het begin ook nog wat
vee en ik herinner me ook nog het brave
paard Tony dat er was. In de grote schuur
zat lange tijd nog een blokje hooi. Later is
de ruimte van de schuur voor een deel bij
de werkplaats getrokken, terwijl toen het
hout ook in die ruimte werd opgeslagen.
lk mocht altijd graag wat in de timmerwerk
plaats rondscharrelen. Marcus Graanstra
was er jarenlang knecht en hij kon best kin5

deren verdragen. Marcus maakte wel on
derdelen voor boerewagens; dat was een
specialiteit van hem kreeg ik vaak de in
druk. In de werkplaats was een boormachi
ne, waarmee mechanisch gaten konden
warden geboord. Op die machine heb ik in
mijn jonge jaren nog eens een toestel ge
maakt waarmee op eenvoudige wijze gaten
konden warden geboord in tuiten van
wagen- en kruiwagenwielen. De gaten
kwamen daarmee altijd goed op de omtrek
verdeeld zonder veel meet- en rekenwerk.
Marcus was er indertijd nogal verguld
mee.
Op het dak van de grate schuur staat nog
altijd de windwijzer die ik indertijd maakte.
Hij is draaibaar opgesteld op de naaf van

een fietswiel. Er zit een klein plaatje op om
inregenen tegen te gaan. lk geloof dat hij er
een poosje geleden voor 't eerst afgeweest
is om er opnieuw vet in te doen. Maar hij
heeft er dan ook bijna een halve eeuw op
gestaan. Nu moet ik wel zeggen dat wind
wijzers eigenlijk wel een vervelende bij
komstigheid hebben. De eigenaar ervan
moet altijd naar buiten om te kijken hoe de
wind waait, terwijl de buren vanuit hun hui
zen er steeds plezier van kunnen hebben.

Het interview

beerd om met erkenning van de verschil
lende verantwoordelijkheden de relaties in
het dorp, maar ook de v oorzieningen in het
dorp onderwerp van diskussie te maken.
Tegelijkertijd is geprobeerd om aan de
wens tot voorzieningen gevolg te geven
wat weer mogelijk werd door het aanvra
gen en toekennen van subsidies.
Overigens, het dorp Opende heeft gezegd
,,we liggen aan het voeteneinde", daarmee
aangevend dat zij naar het oordeel van de
inwoners van Opende niet op gelijke ma
nier werden behandeld dan de inwoners
van de andere dorpen. Het is tekenend dat
alle dorpen hetzelfde geluid laten horen. De
een zegt: we !even aan het voeteneinde en
de andere zegt: we zijn maar een bij-dorp
van het hoofddorp, enz. Gedurende de ja
ren dat ik hier heb mogen werken heb ik
kunnen konstateren dat in het beleid van
het gemeentebestuur in feite geen onder
scheid werd gemaakt tussen het ene dorp
en het andere. Oat neemt niet weg dat ten
gevolge van infrastrukturele voorzieningen
en tegelijkertijd ook het draagvlak-situaties,
meer voorzieningen in het ene dorp dan in
het andere dorp tot stand konden warden
gebracht. Maar dat heeft niets te maken
met een kwestie van het ene dorp voortrek
ken boven het andere.

Interview van de heer Van Beelen met
de heer Verbree.
Mijnheer Verbree,
Naar aanleiding van uw vertrek als burge
meester van de gemeente Grootegast naar
Capelle a/d IJssel wil ik u wat vragen stellen
over zaken die de afgelopen dertien jaar
voor Opende van belang waren.
1. In 1975 werd u burgemeester van de
gemeente Grootegast, waar oak het dorp
Opende bij hoort. Vee/ inwoners waren, en
zijn nag, van mening dat Opende aan het
voeteneind van de gemeente ligt en dat er
door het gemeentebestuur geen rekening
gehouden word/ met de wensen uit Open
de. Vindt u dat uw funktioneren daar enige
verbeteringen in gebracht heeft?
Laat ik uw vraag als volgt beantwoorden.
Gekonstateerd moet warden dat geduren
de de laatste 13 jaar door het gemeentebe
stuur, want het gaat niet om mij, het gaat om
het totale kollege van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad, in het ka
der van de dorpsvernieuwing, maar ook
daarvoor, reeds op een andere manier is
gewerkt, nl. in veel meer direkt overleg tus
sen de vertegenwoordigers van de diverse
dorpen in onze gemeente en het gemeen
tebestuur. In dat overleg hebben we gepro6

Degene die er dus prijs op stelt geregeld de
windrichting te kunnen controleren, die zou
er verstandig aan doen er een aan de buren
kado te doen. Misschien een idee?
Hannes

2. In uw beginperiode heeft u zich sterk ge
maakt voor de realisering van Strandheem.

Gymnastiekvereniging
D.A.V.O.
Gymnastiekvereniging DAVO uit Opende
was tijdens regio-wedstrijden in Oldekerk
zeer succesvol. Er werden maar liefst elf
medailles behaald.
De winnaars waren:
Meisjes groep 6/7 jaar:
1 e prijs: Annemarie Pater
Jongens groep 6/7 jaar:
2e prijs: Gert van Braak
3e prijs: Jitze Hofstede
Meisjes groep 8/9 jaar:
1e prijs: Marijke van Braak
2e prijs: Auktje Hofstede
��e prijs: Hendrika Weening
Jongens groep 8/9 jaar:
1 e prijs: Michie! Weening

Meisjes groep 10/11 jaar (3A-graad):
2e prijs: Dineke van Braak
Meisjes groep 10/11 jaar (3e graad):
1 e prijs: Pietje Pool
Jongensgroep 10/11 jaar:
3e prijs: Roelof Frankes
Meisjes 12/13 jaar (3e graad):
1 e prijs: Trientje Pool
De leiding van DAVO is in handen van mej.
Aafke de Vries uit Marum.
Op de foto: achterste rij v.l.n.r.: Trientje Pool,
Pietje Pool, Dieneke van Braak, Roe/of
Frankes.
Midde/ste rij v.l.n.r.: Marijke van Braak, Auk
tje Hofstede, Hendrika Weening, Michie/
Weening, Annemarie Pater.
Leidster: Afke de Vries.
Voorste rij v.l.n.r.: Jitze Hofstede en Gert
van Braak.
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ...

Kapsalon

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

Bekkema
Rijwielverhuur
( bij Strandheem)

Te koop:

autosloperij

job.1ld.heide

Leidijkreed 2. 9865VS Opende

tel. 05946-59724

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946-59438

Er wordt nog steeds aan gewerkt. Is het tot
nu toe geworden wat u zich bij de planning
hiervan voorgesteld heeft?
In de eerste kennismaking met het kollege
van burgemeester en wethouders na mijn
benoeming in 1975 tot burgemeester van
de gemeente Grootegast werd - en ik herin
ner mij dat nog erg goed - door de wethou
ders Mellema en Hoeksma een struktuur
schets meegenomen naar Huurlo, waar wij
toen nag woonden en waarin werd aange
geven hoe de ontwikkeling van de diep
zandwinning zoals dat heet zou moeten
plaatsvinden.
In de afgelopen 13 jaar is daar op verschil
lend nivo erg hard aan gewerkt. En voor
een groat deel is inderdaad gerealiseerd
wat in die eerste struktuurschets als wen
selijkheid werd genoemd. Aan de andere
kant moet oak warden gekonstateerd, dat
de ontwikkelingen zich niet altijd precies
bewegen zoals een plan dat aangeeft.
En een periode van dertien jaar voor een zo
omvangrijk projekt is op zichzelf vrij kart. lk
denk dat we met elkaar moeten konstate
ren, dat de rekreatieve ontwikkeling van het
Strandheem aan de ene kant veel sneller is
gegaan dan we hadden verwacht, zie het
aantal bezoekers, zie de toch zeer interes
sante camping, maar aan de andere kant
dat voor wat betreft de zandwinning en het
beschikbaar komen van wateroppervlakte
tengevolge van een teruggelopen vraag
naar zand dat die zandwinning zich veel
langzamer heeft ontwikkeld dan toen
werd verondersteld.
3. Als er in de raad of door B. en W. beslui
ten werden genomen, waar groeperingen
of personen het niet mee eens waren en u
naar Opende kwam om die zaken te be
spreken, had u de kapaciteiten het besluit
van het gemeentebestuur zo naar voren te
brengen dat het niet anders kon en het niet
moge/ijk was daar nog iets aan te verande
ren. Men had dan ook de grootste moeite
om met u de diskussie aan te gaan. U had
een uitstra/ing of dat u het zelf bedacht had.
Vandaar het gezegde: ,,Daar zal Verbree
we/ achter zitten". Wat is uw mening
hierover?
lk denk niet dat ik in eerste aanleg een
beoordeling moet geven over mijn eigen
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uitstraling. Oat laat ik graag aan anderen
over. Wei is het zo, en daar bent u ook altijd
bij betrokken geweest, dat in dien het ge
meentebestuur, en dat is de ene keer de ge
meenteraad en de andere keer het kollege
van burgemeester en wethouders, in het al
gemeen na goed overleg met de desbetref
fende bevolking van het dorp, danwel groe
peringen daarin, of soms wel in individuele
gevallen dat naar goed overleg tot een be
slissing werd gekomen en die beslissing
natuurlijk niet altijd overeenkomstig de eer
ste wensen zijn geweest. Oat kan gebeu
ren en gebeurt ook. De vraag is dan in hoe
verre zo'n beslissing daarna opnieuw ter
diskussie moet warden gesteld. Daar waar
in het algemeen bij de voorbereiding van
besluiten voldoende overlegmogelijkhe
den zijn gekreeerd is mijn standpunt altijd
geweest een beslissing van het gemeente
bestuur kan ik dan verder uitleggen en toe
lichten, maar ik heb geen ruimte meer om
opnieuw de diskussie over datzelfde be
sluit te gaan openen. lk heb getracht in die
informatie altijd zoveel mogelijk de argu
menten naar voren te brengen waarom het
gemeentebestuur de desbetreffende be
slissing had genomen. En het is natuurlijk
zo, dat beslissingen binnen een gemeente
bestuur nooit door een man of vrouw ge
nomen worden, maar altijd in gemeen
schappelijk overleg. En dat is maar goed
ook.
4. De laatste jaren is er door de Opendena
ren vee/ gebruik gemaakt van het vrage
nuurtje na de raadsvergaderingen. Men is
regelmatig bij de kommissie-vergaderin
gen aanwezig. In de periode dat u hier bur
gemeester bent geweest zijn er vanuit
Opende verschillende akties geweest.
Vindt u het een goede of een slechte zaak,
dat men op deze wijze laat merken hoe
men over de besluiten van de gemeente
raad denkt?
Niet voor niets zijn de kommissie-ver
gaderingen openbaar en is er tijdens de
raadsvergadering gelegenheid opmerkin
gen te maken. Door de gemeenteraad en
door het kollege van burgemeester en wet
houders is voor deze mogelijkheid geko
zen opzettelijk. Waarom? Juist om mensen
de gelegenheid te geven hun oordeel, hun
7

schip voor zijn gezin te behouden. De
dochter, die al jaren een diepe genegenheid voelt voor haar jeugdvriend, kan niet
zien dat haar vader zo'n verdriet heeft en

Café Restaurant Snackbar

Sportzicht

gaat akkoord met een verloving. Maar ge-

lukkig voor haar komt haar vader tijdig tot

Nu ook nasien eierballen

^<ï" ^
beleefd aanbevolen:

's-maandags

T^

gesloten

inkeer en laat haar de verloving verbreken,
zodat ze alsnog haar jeugdvriend krijgt.
In de pauze was er gelegenheid om een
natje of een droogje te bestellen en tevens
werd er een verloting gehouden.
Na de toneeluitvoering was er nog gelegenheid voor een dansje op de muziek van de
akkordeonist Rienk de Boer, die ook al in
de pauzes zijn beste kunnen ten gehore
had gebracht. Er werd dan ook dankbaar
gebruik van gemaakt en het was al in de
kleine uurtjes dat een ieder voldaan naar
huis ging.
Georg.

Johnny en Zus

Volleybalnieuws VVDSO

provincialeweg 66

DAMES 1
HEREN 1

9865 AK Opende, tel. 05946 - 59954 .'

Nu de volleybalcompetitie al weer over de
helft is, blikken we even terug.
Met het eerste damesteam gaat het momenteel vrij goed, kunnen redelijk meekomen in de competitie. De dames staan momenteel op de tweede plaats in de derde
klas Nevobo-competitie, afd. Drachten. De
dames kunnen best wat nieuwe leden gebruiken. De trainingsavond is op maan-

f®lKept n®baeh

dag.

Het eerste herenteam speelt in de tweede
klas Nevobo. Voor de heren is het een

moeilijk jaar. Wat spelers betreft is dit elke

60

week weer met het minimum aantal heren
naar de wedstrijd toe. Toch houden de heren de moed erin en spelen elke week in
een heel gezellige sfeer.
Om dit team volgend jaar weer voor de

competitie te kunnen laten inschrijven zijn

er dringend nieuwe leden nodig.

^

tel. 05946 - 59495 ^ .^<V^XV

Provincialeweg 101

>.^e

9865 AD Opende

Ook bij het meisjesteam zijn dringend nieu-

we leden nodig. Dus heren en dames uit
Opende en omgeving: laat je van je sportieve kant zien en kom de volleybalvereniging versterken!

Informatie bij: Theo Snip (bestuurslid),

Bensmastraat 1, Opende, tel. 0594659797.

Jaarvergadering

Hervormde Vrouwen-

vereniging en kerkkoor
Vrijdagavond 10 maart werd er een gecombineerde jaarvergadering gehouden van
het Hervormd kerkkoor en de Hervormde
vrouwenvereniging „Maria Martha" in Eben
Haëzer.

Mevrouw Kraayenga, presidente van de
vrouwenvereniging, heet de aanwezigen
hartelijk welkom, waarna de opening volgt.

Psalm 113 is als bijbelgedeelte genomen.

Daarin lezen we dat de naam des Heren
wordt geprezen van nu tot in eeuwigheid,
wat ook in de meditatie naar voren wordt
gehaald.
Hierna neemt de heer T. Wiersma, voorzitter van het koor, de leiding over en geeft het
woord aan mevr. Van der Tuin, die een jaarverslag en een jaaroverzicht voorleest van
het koor.
Ook wordt een jaaroverzicht van de Hervormde vrouwenvereniging voorgelezen
door de secretaresse van die groep. Omdat
mevr. Lutter 10 jaar lid is van het koor,

wordt ze gehuldigd door middel van het op-

spelden van een vioolsleutel door de
heer Wiersma.

De klok en de tijd hebben veel met elkaar te

maken in het leven van een mens, hebben
we kunnen horen uit gedichten die werden

voorgedragen door leden van de H.V.G.
Na de pauze werden spelletjes gedaan.
Zes spelen waren opgesteld.
Iedereen heeft zich vermaakt en ze hebben
flink hun best gedaan om heel veel punten
binnen te halen.
Mevr. Kruisenga vertelt nog van de katten
en katers die in deze maand weer flink aktief zijn.
Aan het eind van de avond vindt nog een
trekking plaats van gekochte loten. Er worden velen met een prijsje verblijd.
Mevr. Kraayenga krijgt nog een bloemetje
aangeboden door de dames van de H.V.G.
De heerWiersma bedankt het kostersechtpaar Hamstra en zij krijgen een bos
bloemen.
Na een dankwoord door de heer Wiersma

wordt als slotlied gezongen Lied 387:„O

Heer, mijn God, ook deze nacht zij lof en eer
U toegebracht".
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Voor al uw:

naar:
Aan· en verkoop onroerend goed
Hypotheken Postbank C.V.B.,
Bouwfonds Ned. Gemeenten
(gunstige voorwaarden)
Persoonlijke leningen
(konkurrerend)
Bankzaken
(eventueel service aan huis)
Alie verzekeringen

W. VANDERMEULEN
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 · 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

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

(ook een middenstander uit eigen dorp!)

De gasrekening
drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL
PROGRAMMA
INSTALL ATIEBEDRIJF

REMON

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

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONT A INERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

wensen, maar ook hun kritiek naar de be
sluitvormende en adviserende organen te
spuien.
En het hoeft niet altijd negatief te zijn. lk kan
me ook voorstellen dat er besluiten worden
genomen waar men blij mee is. Nu, de bij
eenkomsten van de gemeenteraad en de
vergaderingen van de kommissie zijn bij
uitstek gelegenheden om aan de gekozen
vertegenwoordigers van de bevolking mee
te delen hoe men vanuit een bepaalde visie
denkt over een bepaald voorstel danwel
over een genomen besluit. De wijze waarop
vanuit Opende is gereageerd, heb ik altijd
bijzonder gewaardeerd. Juist omdat men
zeer nadrukkelijk aanwezig was; duidelijk
wist aan te geven wat men wilde en dat
soms op een manier deed die zeer indrin
gend was. En ik denk dat je als gemeente
bestuurder alleen maar blij kunt zijn dat op
deze manier door de bevolking wordt ge
participeerd, wordt deelgenomen in het be
sturen van de gemeente.
Van deze gelegenheid wil ik tegelijkertijd
gebruik maken om met name de bevolking
van Opende te bedanken voor de wijze
waarop we met elkaar gedurende de afge
lopen jaren konden omgaan. U hebt, heel
nadrukkelijk, iedere keer opnieuw, laten
weten hoe u over bepaalde zaken dacht. En
dat is goed; dat hebben we ook gevraagd.
Daarvoor zijn de gesprekken ook. Tegelij
kertijd hebt u, indien er besluiten waren, die
u niet plezierig vond, daar heel nadrukkelijk
tegen geprotesteerd. Maar u hebt dat altijd
op een manier gedaan die akseptabel was.
Ja, zelfs bijzonder op prijs werd gesteld.
Het is in de tijd dat ik hier heb mogen
werken niet voorgekomen dat we met be
trekking tot de reakties vanuit Opende in
problemen raakten. Nogmaals, de wijze
waarop dat is gebeurd, heb ik altijd zelf als
uitermate plezierig ervaren en ik hoop dat u
zo door gaat met het vertegenwoordigen
van uw belangen en tegelijkertijd de wijze
waarop u stijlvol inhoudt wist te geven aan
uw eventuele akties.
5. Op dit moment maakt men zich in Open
de sterk voor een gebouw waar a/gemeen
sociaal werk verricht kan warden (aan
bouw gymnastieklokaal). Hoe ziet u de toe
komstplannen hiervoor?

Kijk, dat is nu een hele moeilijke vraag. Op
het moment dat je benoemd bent in een an
dere gemeente, betekent dat tegelijkertijd
dat het werk in de gemeente Grootegast
voor mij ophoudt. Want, immers al datgene,
dat je afspreekt, al datgene waarover je ver
wachtingen uitspreekt en al die dingen die
mensen aan je komen vragen daarvan weet
iedereen dat je na een paar weken vertrok
ken bent. En dat maakt het erg moeilijk om
nog uitspraken te doen of verwachtingen te
wekken, omdat je zelf niet meer in de gele
genheid bent op welke manier danook daar
nog enige hu Ip danwel uitvoering aan te ge
ven. En ik denk dat u deze vraag, die u na
tuurlijk best mag stellen, niet van mij heel
konkreet beantwoord mag zien. lk wil wel in
herinnering roepen dat het kollege van bur
gemeester en wethouders heel nadrukke
lijk aan het dorp Opende heeft gezegd, la
ten we met elkaar heel serieus zien in hoe
verre we de gewenste uitbreiding van de
akkommodatie in Opende kunnen rea
liseren.
lk weet uit ervaring dat we binnen het kolle
ge alle mogelijke moeite doen om op korte
termijn duidelijkheid te krijgen voor wat be
treft de financiele konsekwenties. Want im
mers, dat zal voor een heel groot gedeelte
bepalend zijn of al of niet tot de bouw kan
worden overgegaan. lk weet, en het hele
kollege weet dat, dat de inwoners van het
dorp Opende in grote mate bereid zijn, een
bijdrage daaraan te verlenen. Het zal afhan
gen, denk ik, van hoe groot de bereidheid
van anderen is en ,,anderen" daar versta ik
hier dan onder fondsen en subsidieregelin
gen van buiten de gemeente om het thans
voorliggende plan te realiseren.
Samen met het dorp Opende zal het kolle
ge van burgemeester en wethouders, en
daar ben ik zeker van, enthousiast en met
kracht hieraan verder werken. En ik hoop
voor u, maar ook voor de gemeente, dat
het lukt.
Tot slot nog dit! lk heb u al eerder gezegd:
de relatie naar de gemeente Grootegast
van ons gezin en van mij is er een gewor
den die meer is dan een van een toevallige
werkkring. Daarbinnen neemt de relatie
naar het dorp Opende een heel bijzondere
betekenis in. Neemt u van mij aan, dat het
afscheid nemen van de gemeente Groote-
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T IMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

Voor nieuw- en verbouw
Nieuwe kozijnen
Klusjes e.d.
Dakreparaties met 5 jaar garantie
Levering materialen
Inbraakpreventie

Voor de grate
of de kleine klus
Bekkema dus

m

BEKKEMA

Provincialeweg 15
9865 AA Opende
Tel. 05946 - 59293

H.KOOP:

uw thuiswinkel
voor
*

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

**
**

kwa1iteit in uwstraatje
•

service van deur tot deur
10

0 0 0

gast, speciaal van het dorp Opende, ons
ongetwijfeld nog erg veel moeite zal
kosten.
Voor uw relatie en de kontakten die ik met u
heb gehad, wil ik u nog heel vriendelijk be
danken, en ik hoop ooit nog eens: tot
ziens!!!
Meneer Verbree, ik wil u bedanken voor de
moeite en de tijd die u genomen hebt voor
de beantwoording van mijn vragen.
lk wens u vanuit Opende met uw vrouw en
kinderen vee/ sukses toe in Cape/le aid.
/Jssel.
W. van Beelen

Kinderkoor
,,De Blijde Klanken"
Op vrijdagavond 24 februari 1989 werd in
de Gereformeerde kerk een jubileum
zangavond gehouden. Dit in verband met
het feit, dat het kinderkoor ,,De Blijde Klan
ken" haar 10-jarig jubileum vierde. Tevens
werd het feit herdacht dat de dirigente, me
vrouw Renny Plantenga-Huisman al die 1 o
jaar dirigente is geweest. Zij is tevens de
oprichtster van het koor.
In februari 1979 werd begonnen met kinde
ren van 7 tot 15 jaar. Maar al snel bleek, dat
het leeftijdsverschil te groot was. Daarom
werd in september 1979 besloten om de
zaak op te splitsen in een kinderkoor, leef
tijd 7 tot 12 jaar en een jeugdkoor van 12
jaar en ouder. Het kinderkoor bleef haar ei
gen naam behouden en het jeugdkoor
kreeg de naam ,,De You Singers". Mevrouw
Plantenga bleef dirigente, ook van ,,de You
Singers". De organiste van toen was Matty
van der Tuin. Een drukke tijd voor mevrouw
Plantenga en als haar gezin er niet volledig
had achter gestaan en haar niet gesteund
had, was het voor haar onmogelijk ge
weest.
Het jeugdkoor is inmiddels opgeheven. In
1982 en 1983 werden er zangavonden
georganiseerd met als doe! een eigen orgel
en drumstel. Organisator van het gebeuren
was de heer Poul Delhaas, die op die
avonden ook de leiding op zich nam. Het
geheel was een succes en men kon dan
ook tot aanschaf overgaan.

Op de jubileum-zangavond werd er mede
werking verleend door de kinderkoren uit
Harkema en Surhuizum. Het geheel stond
onder leiding van ds. E. A. Broekema en het
orgel werd bespeeld door Arjen Sijtsma. De
tekst van het welkoms- en slotlied werd ge
schreven door de heer R. Huisman.
Ter afsluiting werden door de drie koren
nog enige liederen gezongen onder leiding
van mevr. Plantenga. Tevens werd alle kin
deren van ,,De Blijde Klanken" een zang
map aangeboden. Het kinderkoor heeft nu
ook een bestuur. Momenteel hebben hierin
zitting: mevrouw Matty de Boer-van Dek
ken, mevrouw Giny van Braak-Schuurman,
mevrouw T hea Veenstra-Frankes, me
vrouw Egberdina de Vries-Hoekstra.
De vaste organiste van het kinderkoor is
Janny van der Scheer. De repetities worden
gehouden op maandagmiddag van 15.15
tot 16.15 uur in ,Pro Deo'.
Er zingen zowel jongens als meisjes in
mee. De leeftijd is van 5 tot 12 jaar. Mede
werking wordt verleend aan jeugddien
sten e.d.
De redaktie feliciteert het jeugdkoor met dit
heugelijke feit.
Georg

Toneeluitvoering
,,De Grensclub"
Op vrijdagavond 24 februari j.l. hield de to
neelvereniging ,,De Grensclub" haar jaar
lijkse uitvoering, ditmaal niet zoals gewoon
lijk in cafe Bakker in Opende-Oost, maar nu
in ,,De Stjelp" aan de Drachtsterweg.
Om ongeveer acht uur opende de voorzit
ter, de heer G. Bakker, de avond met een ie
der welkom te heten. De zaal was goed be
zet, ongeveer 80 personen waren er op
at gekomen.
Nadat een ieder voorzien was van een kop
je koffie was het de beurt aan de toneelver
eniging met het stuk ,,De laatste reis van de
Marjolein". Het stuk gaat over een gezin,
waarvan de man kapitein/eigenaar is van
het schip de Marjolein. Als blijkt, dat zijn
ogen steeds minder worden en dat hij later
zelfs blind wordt, wil hij zijn dochter, die
enigst kind is, uithuwelijken aan een vriend
van hem, die stuurman is, om zodoende het
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sten e.d.
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Nadat een ieder voorzien was van een kop
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eniging met het stuk ,,De laatste reis van de
Marjolein". Het stuk gaat over een gezin,
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Voor al uw:

naar:
Aan· en verkoop onroerend goed
Hypotheken Postbank C.V.B.,
Bouwfonds Ned. Gemeenten
(gunstige voorwaarden)
Persoonlijke leningen
(konkurrerend)
Bankzaken
(eventueel service aan huis)
Alie verzekeringen

W. VANDERMEULEN
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 · 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

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

(ook een middenstander uit eigen dorp!)

De gasrekening
drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL
PROGRAMMA
INSTALL ATIEBEDRIJF

REMON

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

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONT A INERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

wensen, maar ook hun kritiek naar de be
sluitvormende en adviserende organen te
spuien.
En het hoeft niet altijd negatief te zijn. lk kan
me ook voorstellen dat er besluiten worden
genomen waar men blij mee is. Nu, de bij
eenkomsten van de gemeenteraad en de
vergaderingen van de kommissie zijn bij
uitstek gelegenheden om aan de gekozen
vertegenwoordigers van de bevolking mee
te delen hoe men vanuit een bepaalde visie
denkt over een bepaald voorstel danwel
over een genomen besluit. De wijze waarop
vanuit Opende is gereageerd, heb ik altijd
bijzonder gewaardeerd. Juist omdat men
zeer nadrukkelijk aanwezig was; duidelijk
wist aan te geven wat men wilde en dat
soms op een manier deed die zeer indrin
gend was. En ik denk dat je als gemeente
bestuurder alleen maar blij kunt zijn dat op
deze manier door de bevolking wordt ge
participeerd, wordt deelgenomen in het be
sturen van de gemeente.
Van deze gelegenheid wil ik tegelijkertijd
gebruik maken om met name de bevolking
van Opende te bedanken voor de wijze
waarop we met elkaar gedurende de afge
lopen jaren konden omgaan. U hebt, heel
nadrukkelijk, iedere keer opnieuw, laten
weten hoe u over bepaalde zaken dacht. En
dat is goed; dat hebben we ook gevraagd.
Daarvoor zijn de gesprekken ook. Tegelij
kertijd hebt u, indien er besluiten waren, die
u niet plezierig vond, daar heel nadrukkelijk
tegen geprotesteerd. Maar u hebt dat altijd
op een manier gedaan die akseptabel was.
Ja, zelfs bijzonder op prijs werd gesteld.
Het is in de tijd dat ik hier heb mogen
werken niet voorgekomen dat we met be
trekking tot de reakties vanuit Opende in
problemen raakten. Nogmaals, de wijze
waarop dat is gebeurd, heb ik altijd zelf als
uitermate plezierig ervaren en ik hoop dat u
zo door gaat met het vertegenwoordigen
van uw belangen en tegelijkertijd de wijze
waarop u stijlvol inhoudt wist te geven aan
uw eventuele akties.
5. Op dit moment maakt men zich in Open
de sterk voor een gebouw waar a/gemeen
sociaal werk verricht kan warden (aan
bouw gymnastieklokaal). Hoe ziet u de toe
komstplannen hiervoor?

Kijk, dat is nu een hele moeilijke vraag. Op
het moment dat je benoemd bent in een an
dere gemeente, betekent dat tegelijkertijd
dat het werk in de gemeente Grootegast
voor mij ophoudt. Want, immers al datgene,
dat je afspreekt, al datgene waarover je ver
wachtingen uitspreekt en al die dingen die
mensen aan je komen vragen daarvan weet
iedereen dat je na een paar weken vertrok
ken bent. En dat maakt het erg moeilijk om
nog uitspraken te doen of verwachtingen te
wekken, omdat je zelf niet meer in de gele
genheid bent op welke manier danook daar
nog enige hu Ip danwel uitvoering aan te ge
ven. En ik denk dat u deze vraag, die u na
tuurlijk best mag stellen, niet van mij heel
konkreet beantwoord mag zien. lk wil wel in
herinnering roepen dat het kollege van bur
gemeester en wethouders heel nadrukke
lijk aan het dorp Opende heeft gezegd, la
ten we met elkaar heel serieus zien in hoe
verre we de gewenste uitbreiding van de
akkommodatie in Opende kunnen rea
liseren.
lk weet uit ervaring dat we binnen het kolle
ge alle mogelijke moeite doen om op korte
termijn duidelijkheid te krijgen voor wat be
treft de financiele konsekwenties. Want im
mers, dat zal voor een heel groot gedeelte
bepalend zijn of al of niet tot de bouw kan
worden overgegaan. lk weet, en het hele
kollege weet dat, dat de inwoners van het
dorp Opende in grote mate bereid zijn, een
bijdrage daaraan te verlenen. Het zal afhan
gen, denk ik, van hoe groot de bereidheid
van anderen is en ,,anderen" daar versta ik
hier dan onder fondsen en subsidieregelin
gen van buiten de gemeente om het thans
voorliggende plan te realiseren.
Samen met het dorp Opende zal het kolle
ge van burgemeester en wethouders, en
daar ben ik zeker van, enthousiast en met
kracht hieraan verder werken. En ik hoop
voor u, maar ook voor de gemeente, dat
het lukt.
Tot slot nog dit! lk heb u al eerder gezegd:
de relatie naar de gemeente Grootegast
van ons gezin en van mij is er een gewor
den die meer is dan een van een toevallige
werkkring. Daarbinnen neemt de relatie
naar het dorp Opende een heel bijzondere
betekenis in. Neemt u van mij aan, dat het
afscheid nemen van de gemeente Groote-
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schip voor zijn gezin te behouden. De
dochter, die al jaren een diepe genegenheid voelt voor haar jeugdvriend, kan niet
zien dat haar vader zo'n verdriet heeft en

Café Restaurant Snackbar

Sportzicht

gaat akkoord met een verloving. Maar ge-

lukkig voor haar komt haar vader tijdig tot

Nu ook nasien eierballen

^<ï" ^
beleefd aanbevolen:

's-maandags

T^

gesloten

inkeer en laat haar de verloving verbreken,
zodat ze alsnog haar jeugdvriend krijgt.
In de pauze was er gelegenheid om een
natje of een droogje te bestellen en tevens
werd er een verloting gehouden.
Na de toneeluitvoering was er nog gelegenheid voor een dansje op de muziek van de
akkordeonist Rienk de Boer, die ook al in
de pauzes zijn beste kunnen ten gehore
had gebracht. Er werd dan ook dankbaar
gebruik van gemaakt en het was al in de
kleine uurtjes dat een ieder voldaan naar
huis ging.
Georg.

Johnny en Zus

Volleybalnieuws VVDSO

provincialeweg 66

DAMES 1
HEREN 1

9865 AK Opende, tel. 05946 - 59954 .'

Nu de volleybalcompetitie al weer over de
helft is, blikken we even terug.
Met het eerste damesteam gaat het momenteel vrij goed, kunnen redelijk meekomen in de competitie. De dames staan momenteel op de tweede plaats in de derde
klas Nevobo-competitie, afd. Drachten. De
dames kunnen best wat nieuwe leden gebruiken. De trainingsavond is op maan-

f®lKept n®baeh

dag.

Het eerste herenteam speelt in de tweede
klas Nevobo. Voor de heren is het een

moeilijk jaar. Wat spelers betreft is dit elke

60

week weer met het minimum aantal heren
naar de wedstrijd toe. Toch houden de heren de moed erin en spelen elke week in
een heel gezellige sfeer.
Om dit team volgend jaar weer voor de

competitie te kunnen laten inschrijven zijn

er dringend nieuwe leden nodig.

^

tel. 05946 - 59495 ^ .^<V^XV

Provincialeweg 101

>.^e

9865 AD Opende

Ook bij het meisjesteam zijn dringend nieu-

we leden nodig. Dus heren en dames uit
Opende en omgeving: laat je van je sportieve kant zien en kom de volleybalvereniging versterken!

Informatie bij: Theo Snip (bestuurslid),

Bensmastraat 1, Opende, tel. 0594659797.

Jaarvergadering

Hervormde Vrouwen-

vereniging en kerkkoor
Vrijdagavond 10 maart werd er een gecombineerde jaarvergadering gehouden van
het Hervormd kerkkoor en de Hervormde
vrouwenvereniging „Maria Martha" in Eben
Haëzer.

Mevrouw Kraayenga, presidente van de
vrouwenvereniging, heet de aanwezigen
hartelijk welkom, waarna de opening volgt.

Psalm 113 is als bijbelgedeelte genomen.

Daarin lezen we dat de naam des Heren
wordt geprezen van nu tot in eeuwigheid,
wat ook in de meditatie naar voren wordt
gehaald.
Hierna neemt de heer T. Wiersma, voorzitter van het koor, de leiding over en geeft het
woord aan mevr. Van der Tuin, die een jaarverslag en een jaaroverzicht voorleest van
het koor.
Ook wordt een jaaroverzicht van de Hervormde vrouwenvereniging voorgelezen
door de secretaresse van die groep. Omdat
mevr. Lutter 10 jaar lid is van het koor,

wordt ze gehuldigd door middel van het op-

spelden van een vioolsleutel door de
heer Wiersma.

De klok en de tijd hebben veel met elkaar te

maken in het leven van een mens, hebben
we kunnen horen uit gedichten die werden

voorgedragen door leden van de H.V.G.
Na de pauze werden spelletjes gedaan.
Zes spelen waren opgesteld.
Iedereen heeft zich vermaakt en ze hebben
flink hun best gedaan om heel veel punten
binnen te halen.
Mevr. Kruisenga vertelt nog van de katten
en katers die in deze maand weer flink aktief zijn.
Aan het eind van de avond vindt nog een
trekking plaats van gekochte loten. Er worden velen met een prijsje verblijd.
Mevr. Kraayenga krijgt nog een bloemetje
aangeboden door de dames van de H.V.G.
De heerWiersma bedankt het kostersechtpaar Hamstra en zij krijgen een bos
bloemen.
Na een dankwoord door de heer Wiersma

wordt als slotlied gezongen Lied 387:„O

Heer, mijn God, ook deze nacht zij lof en eer
U toegebracht".
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Bent u ook blij met een
kapsalon in Opende?
Korn dan ook eens langs ...

Kapsalon

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

Bekkema
Rijwielverhuur
( bij Strandheem)

Te koop:

autosloperij

job.1ld.heide

Leidijkreed 2. 9865VS Opende

tel. 05946-59724

gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946-59438

Er wordt nog steeds aan gewerkt. Is het tot
nu toe geworden wat u zich bij de planning
hiervan voorgesteld heeft?
In de eerste kennismaking met het kollege
van burgemeester en wethouders na mijn
benoeming in 1975 tot burgemeester van
de gemeente Grootegast werd - en ik herin
ner mij dat nog erg goed - door de wethou
ders Mellema en Hoeksma een struktuur
schets meegenomen naar Huurlo, waar wij
toen nag woonden en waarin werd aange
geven hoe de ontwikkeling van de diep
zandwinning zoals dat heet zou moeten
plaatsvinden.
In de afgelopen 13 jaar is daar op verschil
lend nivo erg hard aan gewerkt. En voor
een groat deel is inderdaad gerealiseerd
wat in die eerste struktuurschets als wen
selijkheid werd genoemd. Aan de andere
kant moet oak warden gekonstateerd, dat
de ontwikkelingen zich niet altijd precies
bewegen zoals een plan dat aangeeft.
En een periode van dertien jaar voor een zo
omvangrijk projekt is op zichzelf vrij kart. lk
denk dat we met elkaar moeten konstate
ren, dat de rekreatieve ontwikkeling van het
Strandheem aan de ene kant veel sneller is
gegaan dan we hadden verwacht, zie het
aantal bezoekers, zie de toch zeer interes
sante camping, maar aan de andere kant
dat voor wat betreft de zandwinning en het
beschikbaar komen van wateroppervlakte
tengevolge van een teruggelopen vraag
naar zand dat die zandwinning zich veel
langzamer heeft ontwikkeld dan toen
werd verondersteld.
3. Als er in de raad of door B. en W. beslui
ten werden genomen, waar groeperingen
of personen het niet mee eens waren en u
naar Opende kwam om die zaken te be
spreken, had u de kapaciteiten het besluit
van het gemeentebestuur zo naar voren te
brengen dat het niet anders kon en het niet
moge/ijk was daar nog iets aan te verande
ren. Men had dan ook de grootste moeite
om met u de diskussie aan te gaan. U had
een uitstra/ing of dat u het zelf bedacht had.
Vandaar het gezegde: ,,Daar zal Verbree
we/ achter zitten". Wat is uw mening
hierover?
lk denk niet dat ik in eerste aanleg een
beoordeling moet geven over mijn eigen
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uitstraling. Oat laat ik graag aan anderen
over. Wei is het zo, en daar bent u ook altijd
bij betrokken geweest, dat in dien het ge
meentebestuur, en dat is de ene keer de ge
meenteraad en de andere keer het kollege
van burgemeester en wethouders, in het al
gemeen na goed overleg met de desbetref
fende bevolking van het dorp, danwel groe
peringen daarin, of soms wel in individuele
gevallen dat naar goed overleg tot een be
slissing werd gekomen en die beslissing
natuurlijk niet altijd overeenkomstig de eer
ste wensen zijn geweest. Oat kan gebeu
ren en gebeurt ook. De vraag is dan in hoe
verre zo'n beslissing daarna opnieuw ter
diskussie moet warden gesteld. Daar waar
in het algemeen bij de voorbereiding van
besluiten voldoende overlegmogelijkhe
den zijn gekreeerd is mijn standpunt altijd
geweest een beslissing van het gemeente
bestuur kan ik dan verder uitleggen en toe
lichten, maar ik heb geen ruimte meer om
opnieuw de diskussie over datzelfde be
sluit te gaan openen. lk heb getracht in die
informatie altijd zoveel mogelijk de argu
menten naar voren te brengen waarom het
gemeentebestuur de desbetreffende be
slissing had genomen. En het is natuurlijk
zo, dat beslissingen binnen een gemeente
bestuur nooit door een man of vrouw ge
nomen worden, maar altijd in gemeen
schappelijk overleg. En dat is maar goed
ook.
4. De laatste jaren is er door de Opendena
ren vee/ gebruik gemaakt van het vrage
nuurtje na de raadsvergaderingen. Men is
regelmatig bij de kommissie-vergaderin
gen aanwezig. In de periode dat u hier bur
gemeester bent geweest zijn er vanuit
Opende verschillende akties geweest.
Vindt u het een goede of een slechte zaak,
dat men op deze wijze laat merken hoe
men over de besluiten van de gemeente
raad denkt?
Niet voor niets zijn de kommissie-ver
gaderingen openbaar en is er tijdens de
raadsvergadering gelegenheid opmerkin
gen te maken. Door de gemeenteraad en
door het kollege van burgemeester en wet
houders is voor deze mogelijkheid geko
zen opzettelijk. Waarom? Juist om mensen
de gelegenheid te geven hun oordeel, hun
7

deren verdragen. Marcus maakte wel on
derdelen voor boerewagens; dat was een
specialiteit van hem kreeg ik vaak de in
druk. In de werkplaats was een boormachi
ne, waarmee mechanisch gaten konden
warden geboord. Op die machine heb ik in
mijn jonge jaren nog eens een toestel ge
maakt waarmee op eenvoudige wijze gaten
konden warden geboord in tuiten van
wagen- en kruiwagenwielen. De gaten
kwamen daarmee altijd goed op de omtrek
verdeeld zonder veel meet- en rekenwerk.
Marcus was er indertijd nogal verguld
mee.
Op het dak van de grate schuur staat nog
altijd de windwijzer die ik indertijd maakte.
Hij is draaibaar opgesteld op de naaf van

een fietswiel. Er zit een klein plaatje op om
inregenen tegen te gaan. lk geloof dat hij er
een poosje geleden voor 't eerst afgeweest
is om er opnieuw vet in te doen. Maar hij
heeft er dan ook bijna een halve eeuw op
gestaan. Nu moet ik wel zeggen dat wind
wijzers eigenlijk wel een vervelende bij
komstigheid hebben. De eigenaar ervan
moet altijd naar buiten om te kijken hoe de
wind waait, terwijl de buren vanuit hun hui
zen er steeds plezier van kunnen hebben.

Het interview

beerd om met erkenning van de verschil
lende verantwoordelijkheden de relaties in
het dorp, maar ook de v oorzieningen in het
dorp onderwerp van diskussie te maken.
Tegelijkertijd is geprobeerd om aan de
wens tot voorzieningen gevolg te geven
wat weer mogelijk werd door het aanvra
gen en toekennen van subsidies.
Overigens, het dorp Opende heeft gezegd
,,we liggen aan het voeteneinde", daarmee
aangevend dat zij naar het oordeel van de
inwoners van Opende niet op gelijke ma
nier werden behandeld dan de inwoners
van de andere dorpen. Het is tekenend dat
alle dorpen hetzelfde geluid laten horen. De
een zegt: we !even aan het voeteneinde en
de andere zegt: we zijn maar een bij-dorp
van het hoofddorp, enz. Gedurende de ja
ren dat ik hier heb mogen werken heb ik
kunnen konstateren dat in het beleid van
het gemeentebestuur in feite geen onder
scheid werd gemaakt tussen het ene dorp
en het andere. Oat neemt niet weg dat ten
gevolge van infrastrukturele voorzieningen
en tegelijkertijd ook het draagvlak-situaties,
meer voorzieningen in het ene dorp dan in
het andere dorp tot stand konden warden
gebracht. Maar dat heeft niets te maken
met een kwestie van het ene dorp voortrek
ken boven het andere.

Interview van de heer Van Beelen met
de heer Verbree.
Mijnheer Verbree,
Naar aanleiding van uw vertrek als burge
meester van de gemeente Grootegast naar
Capelle a/d IJssel wil ik u wat vragen stellen
over zaken die de afgelopen dertien jaar
voor Opende van belang waren.
1. In 1975 werd u burgemeester van de
gemeente Grootegast, waar oak het dorp
Opende bij hoort. Vee/ inwoners waren, en
zijn nag, van mening dat Opende aan het
voeteneind van de gemeente ligt en dat er
door het gemeentebestuur geen rekening
gehouden word/ met de wensen uit Open
de. Vindt u dat uw funktioneren daar enige
verbeteringen in gebracht heeft?
Laat ik uw vraag als volgt beantwoorden.
Gekonstateerd moet warden dat geduren
de de laatste 13 jaar door het gemeentebe
stuur, want het gaat niet om mij, het gaat om
het totale kollege van burgemeester en
wethouders en de gemeenteraad, in het ka
der van de dorpsvernieuwing, maar ook
daarvoor, reeds op een andere manier is
gewerkt, nl. in veel meer direkt overleg tus
sen de vertegenwoordigers van de diverse
dorpen in onze gemeente en het gemeen
tebestuur. In dat overleg hebben we gepro6

Degene die er dus prijs op stelt geregeld de
windrichting te kunnen controleren, die zou
er verstandig aan doen er een aan de buren
kado te doen. Misschien een idee?
Hannes

2. In uw beginperiode heeft u zich sterk ge
maakt voor de realisering van Strandheem.

Gymnastiekvereniging
D.A.V.O.
Gymnastiekvereniging DAVO uit Opende
was tijdens regio-wedstrijden in Oldekerk
zeer succesvol. Er werden maar liefst elf
medailles behaald.
De winnaars waren:
Meisjes groep 6/7 jaar:
1 e prijs: Annemarie Pater
Jongens groep 6/7 jaar:
2e prijs: Gert van Braak
3e prijs: Jitze Hofstede
Meisjes groep 8/9 jaar:
1e prijs: Marijke van Braak
2e prijs: Auktje Hofstede
��e prijs: Hendrika Weening
Jongens groep 8/9 jaar:
1 e prijs: Michie! Weening

Meisjes groep 10/11 jaar (3A-graad):
2e prijs: Dineke van Braak
Meisjes groep 10/11 jaar (3e graad):
1 e prijs: Pietje Pool
Jongensgroep 10/11 jaar:
3e prijs: Roelof Frankes
Meisjes 12/13 jaar (3e graad):
1 e prijs: Trientje Pool
De leiding van DAVO is in handen van mej.
Aafke de Vries uit Marum.
Op de foto: achterste rij v.l.n.r.: Trientje Pool,
Pietje Pool, Dieneke van Braak, Roe/of
Frankes.
Midde/ste rij v.l.n.r.: Marijke van Braak, Auk
tje Hofstede, Hendrika Weening, Michie/
Weening, Annemarie Pater.
Leidster: Afke de Vries.
Voorste rij v.l.n.r.: Jitze Hofstede en Gert
van Braak.
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Natuur milieu
bewust?

Eet u graag kleur- en
conserveringsmiddelen?
Wij niet!!!!

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

Dus daarom veel eigengemaakte
produkten, zoals:
* Achterham
* Schouderham
* Ardenner boterhamworst
* Leverworst
* Casseler rib
* Bacon
* Droog spek
* Kook- en rookworst
* Droge worst
* Grillworst
Alles van natuurvarkens.
Tevens verkoop van conserverings
vrije boerenzuivelprodukten
(via met natuurlijke vanille bereid)

Uw trouwdag - uw trouwkaart

Ku I PE RS a. V.

Gezcllig he, dat uitzoeken
van zoveel dingen ... Een huwelijkskaarl hijvoorheeld.
Da's hest moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze
Jan Binneslaan 84 (t/o. Lantearne)
kollektie, dat ll ze allemaal wel zult willen kiezen ...
SURHUISTERVEEN
Bekijkt u ze bij uw drukker. Vraagt u naar Mercard!
Telefoon 05124 - 2005*

ElilHCilI
Provincialew

eg 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. Ook verhuur feestkleding.
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Bazar
De Aktie Commissie van de Gereformeerde
kerk maakt bekend, dat de bazar, die op 16
en 17 maart in Pro Deo is gehouden, ruim
f 4.000,- heeft opgebracht.
De hoofdprijs, een 8 persoons gourmetset,
is gevallen op lotnr. 645 en is gewonnen
door mevr. Tr. v.d. Vught-Elzinga.
Tweede prijs, lotnr. 810, een verzilverde
kandelaar, is gewonnen door mevr. 0.
Elzinga.
Let op! Wie het groene lot nr. 541 in zijn of
haar bezit heeft, kan hem inleveren op
Prov.weg 68 (mevr. Wijma), voor de derde
prijs, een badset.
Amerikaans kansspel:
Lotnr. 47 wit: 1e prijs: lakenset
Lotnr. 5 wit: 2e prijs: opvouwbare paraplu

Uitvoering van
Muziekvereniging
,,Uit Vriendschap"
Ook di! jaar hield de muziekvereniging ,,Uit
Vriendschap" traditioneel weer twee uit
voeringen en wel op 4 februari j.l. in cafe

Lotnr. 69 wit: 3e prijs: gewonnen door
mevr. Van der Heide.
Lotnr. 31 paars: 3e prijs: gewonnen door
mevr. Bosma-Feenstra
Lotnr. 7 paars: 2e prijs: gewonnen door
mevr. A. Hoekstra-Graansma.
Let op! Lotnr. 53 paars: 1e prijs: een droog
rek. Wie het in haar of zijn bezit heeft, even
eens afhalen op Prov.weg 68.
De naam van de hond Trix is gewonnen
door de heer M. Tjoelker sr.
Schieten:
1e prijs: set stoelen, J. G. Koop
2e prijs: herenhorloge, M. Tjoelker
3e prijs: boor, J. G. Koop
Hartelijk dank voor uw bezoek of me
dewerking.
De Aktie Commissie
van de Geref. kerk

Bos met medewerking van de toneelvereni
ging ,,Tot Nut en Vermaak", waarover u in
het februari-nummer hebt kunnen lezen, en
op 24 februari j.l. in het Vrijzinnig Gebouw
met medewerking van de toneelvereniging
,,Nocht en Wille" uit Surhuizum met een
Friestalig stuk, nl. ,,Nou sil't heve", een stuk
door de regisseur zelf geschreven.
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Enige jaren geleden dreigde er bij de mu
ziekvereniging ,,Uit Vriendschap" een on
derbezetting te ontstaan, maar mede dank
zij de aanmelding van enige oud-leden van
Crescendo zijn er momenteel 22 aktieve le
den. Die oud-leden van Crescendo hadden
bij het 60-jarig jubileum van Crescendo
meegedaan met de oud-ledenband en de
smaak weer te pakken gekregen. De kop
pen werden bijelkaar gestoken en besloten
werd om weer te gaan spelen, maar dan al
leen rekreatief, geen wedstrijden of mar
sen. Na een gesprek tussen de voorzitter
van ,,Uit Vriendschap", de heer Gerrit Snip
en een van de oud-leden, de heer Luitzen
van Dekken, werd besloten om lid te war
den van ,,Uit Vriendschap". Dit in overleg
met ,,Crescendo".
Die oud-leden zijn: Hilbrand de Boer, Hiel
ke Claus, Luitzen van Dekken, Tjeerd Hen
stra, Joop van der Meer, Thijs Reidsma,
Dirk van der Veen en de enige dame Lutske
Oost-Gaikema.
Tjeerd Henstra moest wegens werkzaam
heden afzeggen en Lutske Oost-Gaikema
wegens gezondheidsredenen. Er moesten
ook nieuwe instrumenten bijkomen. Daar
om werd vorig jaar mei, al spelend door het
dorp, een huis-aan-huis kollekte gehou
den, hetgeen niet tegen viel. De opbrengst
was ruim f 6.000,-, zodat tot aanschaf van
nieuwe instrumenten kon warden over
gegaan.
De muziekvereniging ,,Uit Vriendschap" is
ingeschreven als fanfarekorps, maar ze
spelen steeds meer boerenkapelmuziek,
stemmingsmuziek, dat bij een ieder goed in
het gehoor ligt.
Er wordt iedere maandavond gerepeteerd
in het Vrijzinnig Gebouw, onder leiding van
dirigent Theo Helmus uit Kornhorn. De uit
voeringen warden vooral gehouden voor
de ongeveer 200 donateurs, maar natuur
lijk is een ieder welkom. Wilt u ook donateur
warden, dan kan dat natuurlijk. De kosten
bedragen maar f 5,- per jaar. U kunt zich
opgeven bij de voorzitter, de heer Gerrit
Snip, Prov.weg 92, tel. 58321 of bij de se
kretaris, de heer W. K. van der Veen,
Prov.weg 191, tel. 59282.
Georg
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Topweer (3)
Een uithof was een boerderij, die door het
klooster zelf beheerd werd.
Een van de monniken was daar de bedrijfs
leider, toen hoevemeester (spreek uit: ho
vemeester), Hoofmeester of zoals hij in het
Latijn, dat toen in de kerk, door regeringen
en in universiteiten gebruikt werd en nogal
afweek van het Latijn van de Romeinen en
daarom nu Middeleeuws-Latijn genoemd
wordt, "grangiarius" genoemd. De "gran
gia" was de uithof.
In sommige kloosterorden hadden de con
venten lekebroeders of conversen. Zij
woonden in het klooster of op een uithof. Bij
hun intrede moesten zij een gelofte van ge
hoorzaamheid aan de abt afleggen. Zij ver
richtten het werk op het land van het con
vent vlak bij het klooster, het zogenoemde
corpusland. (Denkt u maar aan het Corpus
Den Hoorn in Groningen, een wijk, ontstaan
op het corpusland van het klooster Maria
ten Hoorne, ten zuiden van de Stad), op de
uithoven (bijv. Topweer) en in de bedrijven
in het klooster. Bij sommige kloosters lie
pen zij zelfs de kans te moeten vechten als
hun klooster op gespannen voet stand met
een andere macht in de buurt.
Een voorbeeld is het Sint Bernhardscon
vent en de Stad (de stad Groningen). Uit het
verdrag tussen dit convent en de Stad van
1378 blijkt dat de abdij 200 man op de
been kon brengen. De stad natuurlijk ook.
Dit keer was het om elkaar te helpen. De
abt, waar Johan mee te maken had, was de
37e abt van Jerusalem, Reynerus van Doe
tinchem. Hij had zijn naam Reinier verla
tijnst tot Reijnerus, zodat zijn naam ook in
strekken in het Latijn kon gebruikt en ver
bogen warden. Hij stand 27 jaar aan het
hoofd van het convent, van 1504 tot 1531.
Men kan vragen: Hoe kwam het Ger
kesklooster aan Topweer? Er zal daarover
wel een akte bestaan hebben. Maar een
groat deel van het archief is in 1 580 wegge
raakt en deze akte ook. Het is dus niet be
kend.
Maar men kan wel proberen te schetsen
hoe het gebeurd kan zijn. Een vraag, die er
dan meteen bij gesteld moet worden is: Wat
betekent Topweer?
Het lijkt mij het beste eerst te proberen een
antwoord op de tweede vraag te geven. De

Vrouwenvereniging Opende West, 31 juli 1946
Bovenste rij v.l.n.r.: Sijke de Haan-Venema, Renskje van der Hoek-de Vries, Tieke van
Duinen-Jakobs, Etje Wouda-Wouda, Miene Krist-van Zwol, Blijke van der Heide-Helmus,
Aulje van der Velde-Snip, Dina Wassenaar-Wieringa.
Tweede rij v.l.n.r.: Teatske Bekkema-Wassenaar, Tjitske W itteveen-Postma, Hinke
Gjaltema-Gall, Fokje de Haan-van der Kooy, Rienje Bekkema-Wouda, Jitske Gjaltema-van
der Hoek, juf Van Swoll, Sjoukje Hoving-Westerlaan.
Derde rij v.l.n.r.: Hiltje Mijnheer-van der Heide, Sjoukje Windstra-Heidsma, Aaltje Drost
Venema, Sientje Pama-Gjaltema, Sjoukje van Dellen-van der Hoek, Janke Dijkstra-van der
Meer, Jacoba Gjaltema-Boersma, Anna Wassenaar-van der Hoek.
Wilt u een foto nabestellen, neemt u dan kontakt op met:
Georg Lutter, Provincialeweg 54, Opende, tel. 05946 - 59818.

Toneelvereniging ,,Tot Nut en Vermaak"
Op 1 april houdt de toneelvereniging ,,Tot
Nut en Vermaak", wegens enorm succes
en op veler verzoek, wederom een uitvoe
ring van het Friestalige stuk ,,Mariandel".

Aanvang 20.00 uur in het Vrijzinnig Ge
bouw. Er is natuurlijk weer bal na m.m.v. het
duo Jan en Rienus.
Het bestuur

3

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

uw warme

bakke r

J. ll. lJKErHll

Vaste-/ Seizoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

71

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

.

tiepark

---�
VAKA,

1e week: Slagroomcake..... v. 4.50 voor 3.50
2e week: Appeltaart ....... v. 5.95 voor 4.50
3e week: Roombroodjes .... v. 1.00 voor 0.65
4e week: Kwarktaart ...... v. 7.50 voor 5.50

PARK 'T STftANDHEEM • PAftKWEG 2 • 9865 VP DPENDE

Losse draaifauteuils
nu .......................................... 585.2 + 3 zits, grijze dralon
stof nu .................................... 1599.4 eetkamerstoelen ................... 396.Secretaire ............................... 525.Videokastjes v.a. ..................... 189.Toogkast ................................. 895.Overgordijnstoffen
per meter v.a. .......................... 7.95
Grote kollektie tapijt!

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

Komplete woninginrichling.
± 2000 m 2 showruimte.

2

Vrijdags koopavond • Maandags ges/oten

naam "Topweer" bestaat uit twee delen: top
en weer.
Het is een "weer" en het bepalende woord
daarbij is "top". Het woord "weer" komt in
verschillende betekenissen voor in aard
rijkskundige namen. Men kan ook zeggen,
dat er verschillende woorden "weer" zijn,
elk van verschillende afkomst, die er in de
loop der tijden eender zijn gaan uitzien. In
de provincie Groningen is een aantal na
men op-weer, waarin dit "grondbezit" bete
kent. Het lijkt mij de meest geschikte bete
kenis om deze naam le verklaren. Bij de be
doelde namen op-weer (grondbezit) is het
eerste deel van de naam vaak een mans
naam of familienaam.
De betekenis is dan: het grondbezit van die
of die man of van die of die familie.
"Top, Toppe" is inderdaad een friese mans
naam. Het is een verkorte vorm uit de kin
dertaal van de mansnaam Folker!". In Fries
land en ook in Groningen, waar in een groot
deel in vroegere eeuwen Fries gesproken
werd, bleven vele mannen hun levenlang
hun kindernaam dragen. Van vele van die
korte namen is, omdat zij zo vervormd zijn,
niet meer bekend bij welke onverkorte
naam zij behoren. Zij werden dus niet meer
als kinderwoorden beschouwd. "Topweer"
kan dus betekenen: grondbezit van Top,
Toppe. Nu is het mogelijk een antwoord te
geven op de eerste vraag. Er is dus een ei
genaar van deze strook grond geweest, die
Top, Toppe genoemd werd. lk heb al ge
zegd dat op de strook tussen de 29e boer
derij en de Lauwers geen boerderijen ge
bouwd werden. Die grond behoorde aan
het karspel Opende. Toen de boeren, die
Opende gesticht hebben, hier kwamen, be
hoorde de grond formeel aan de keizer. De
eerste bewoners moesten dus toestem·
ming vragen aan de vertegenwoordiger
van de keizer, een graaf, om zich hier te
vestigen.
Wat later Topweer genoemd werd, zal daar
niet van uitgezonderd zijn geweest en ook
aan de Opendenaren zijn toegewezen.
Toen iemand deze strook wou gaan gebrui
ken, zeer waarschijnlijk voor zijn schapen,
verkocht het karspel hem de grond. Dit was
Top, Toppe of iemand, van wie hij afstamde.
Top, Toppe kan het ook gekocht hebben.
Toen Top, Toppe eigenaar was, werd deze
strook Topweer genoemd, uit Toppeweer.

Top, Toppe heeft het verkocht aan het con
vent van Gerkesklooster, dat turf en wol no
dig had. Of Top, Toppe die geen opvolger
had, heeft het geschonken aan het convent.
Zo moet de naam Topweer voorgoed aan
deze strook land verbonden zijn gebleven.
lk vindt dit een aanvaardbare verklaring van
de naam Topweer. lk sluit niet uit dat een
ander een andere verklaring vindt. Dan zou
Top geen mansnaam zijn, maar iets anders
moeten betekenen. Maar dat moet aan
vaard zijn. Aan duimzuigerij hebben wij
niets.

lang
zullen vve
leven?

nationale hartweek 3 t/m 9 april
Dit jaar bestaat de Nederlandse Hartstichting 25 jaar.
'n Kwart eeuw strijd tegen volksvijand nummer I: hart- en
vaatziekten. Die strijd moet doorgaan. Nag steeds warden
jaarlijks 60.000 mensen het slachtoffer van een hartinfarct
of een beroerte. In ans jubileumjaar willen we daarom meer
dan ooit een beroep op u doen.
Tijdens de hartweek zullen er weer 80.000 collectanten
langs alle deuren van Nederland gaan. In uw woonplaats zoe
ken we nag enkele vrijwilligers. Magen we op u rekenen'
Laat uw hart spreken en collecteer mee. Bel vandaag
nag om u aa,1 te melden:

� 4'
\Jl
111111.,

25 ja�

05946 · 59325

nederlandse hartstichting
vrienderivan de hartstlchHng - Sophialaan 10.2514JR 's-Gravenhage, Tele!oon 070-924292
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GROENTEN & FRUIT
• SPECIAALZAAI( e
Voor een pracht assortiment GROENTEN & FRUIT , een mooie kollek·
tie panklare groenten, vele soorten rauwkost-salades, soepgroenten,
groat assortiment losse peulvruchten.
Puikbeste aardappelen.
Onze specialiteit:

HET OPMAKEN VAN FRUITSCHALEN EN FRU/TMANDEN.

GEBR.

Jm.P

In deze Keuvelaar a.a. een interview van de
heer Van Beelen met de heer Verbree, die is
benoemd tot burgemeester van Capelle a/
d IJssel.
Oak kunt u het vervolg lezen over het ant·
staan van ,,Topweer".

Tl MM ERBEDRIJF

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 ans aanbevolen voor elke klus
in en random het huis!

t
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De redaktie vergadert weer op 11 april om
20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 11 april inleveren bij An·
neke Top, Provincialeweg 154, 9865 AM
Opende, tel. 05946-59763.

Prov.weg 95 • OPENDE
Tel. 05946-59980, b.g.g. 58352
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DE KEUVELAAR �
:::•
�
UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEU VELAAR
::::
· 7or 1'
::::
\ 1:1 1/
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
m
::: :
Contact-adres:
Anneke Top-Gerritsma, Provincialeweg 154, ::::
:
:::::
Opende, telefoon 05946 - 59763
::::
_
::•::

Bestuursvergadering
Het bestuur vergaderde op 16 maart.
Ledenvergadering
Deze zal warden gehouden op 6 april in ge
bouw ,Pro Dea'.
De leden krijgen een uitnodiging.
Wie zich nog niet als lid aangemeld heeft,
kan dit doen bij de secretaris, de heer H.
Bekkema, Provincialeweg 15, tel. 59293.
Dorpsvernieuwingscommissie
Orie leden hebben zich teruggetrokken, nl.
de heren D. Renkema, R. Swieringa en K.
Witteveen.
Culturele Raad
Muziekavond op 29 april 1989 te Sebalde
buren, gebouw 't Spectrum.
Aktiviteiten melden: gemeentesecretarie,
afd. Welzijn (dhr. Loijenga), tel. 14000.

MAAND FEBRUARI
GEBOREN:
Nagekomen januari:
Johan Martin, z.v. A. de Haan en G. Fran
kes, Opende, 27 januari.
Februari:
Jan, z.v. A. J. Elzinga en W. v.d. Wier, Open
de, 7 februari; Raymond Stefan, z.v. H. M.
van Holland en E. T. A. Elzinga, Opende, 18
februari; Jantje Elske, d.v. R. G. Bruining en
M. Nijenhuis, Opende, 28 februari; Marcel
Susantha, z.v. M. Janae en C. C. M. v.d.
Brink, Opende, 24 augustus 1988.
OVERLEDEN:
Geertje Haijema (81), gehuwd met Jelke
Nijboer, Opende, 11 februari; Roelf de
Vries (85), gehuwd geweest met Jantje
Bolt, Grootegast, eerder te Opende, 25
februari.
GEHUWD:
Johannes Broersma (26), Opende en
Klaasje Boonstra (24), Grootegast.

Dorpsagenda

1 april: toneeluitvoering ,,Tot Nut en Ver
maak" met het friestalige stuk ,,Mariandel",
in Vrijzinnig Gebouw. Aanvang 20.00 uur.
5 april: Bejaardensoos, Groene Kruisge·
bouw, spelmiddag, 14.00 uur.
6 april: Ledenvergadering Plaatselijk Be·
lang, Pro Dea.
14 april: Toneeluitvoering ,,Amato" t.b.v.
Ned. Herv. kerk, in Eben Haezer, aanvang
19.45 uur.
29 april: Gezamenlijke bejaardensoos in
Doezum, aanvang 14.00 uur.

autobedrijf H

~Jl v.d.hoekenalting

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

openderweg 6-8, opende
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NIEBERT

Tel. 05945-49104

Gaat u wel eens uit dineren?
Ga het eens in Niebert proberen.

schuurtjes vakantiehuisjes paar^g
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Ook voor grote groepen.

houtbouw
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opendepweg l.
9865xd opende.
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tel. 05946 - 59192/59471

saBarfi uaxoqapJBBd safsmqajiuoi^

Tevens zaalruimte voor bruiloften en
partijen tot 350 personen.

Café Restaurant
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In de klaver"

J. v.d. Velde en Zonen

Verschijnt 10 keer per jaar

Echt sparen doe je
hij de Rahohank

13e jaargang
nr. 7
maart 1989

Sparen om altijd geld achter
de hand le 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.

Rabobank
geld en goede raad

Brandverzekering?
Vergelijkde premie die u nu
betaalt met die van ons!
Woonhuis 150.000,-.

lnboedel 50.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uitgebreide gevarenverzekering
82,50 verzekering
62,50
• 1e klas risioo.

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