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Bekeken sparen scheelt veel rente.
Want sparen kun je op tientallen manieren.
Lang sparen, kart sparen. Voor kinderen
sparen. Voor een huis sparen. En overal
zijn er aparte voordeeltjes te behalen. ;,!!( 7 "
Daarom: eerst even praten met 1/.1i1l) \
\,j,\� 1
de Rabobank! Want dat's
1, ·.i- -� ,�·
vertrouwd.
� , '.:;::.:
,, °7,
-:- I
�

....

\

Rabobank
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Rentebank.

Brandvenekering?
Vergelijk de premie die u nu
betaalt met die van ons!
Woonhu,s 150.000,-.

lnboedel 50.000,-.

Prem,e U1tgebre1de gevarenPrem,e u1tgebre1de gevaren62,50
verzekering
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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^ WEGRESTAURANT

Molenweg 2

NIEBERT

Tel. 05945-49104

Gaat u wel eens uit cf meren?
Ga hel eens m Nieberl proberen.
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9865xd opende.

tel. 05946 - 59192/59471
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Ook voor grote groepen
Tevenx zualruimte voor bruiloften 011
partijen tol 350 personen.
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Café Restaurant
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In de klaver"

J. v.d. Velde en Zonen
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UITGAVE VAN DE STICHTING DE KEUVELAAR
(opgericht door de Vereniging Plaatselijk Belang Opende)
Contact· adres: Anneke Top-Gerritsma, Provincialeweg 154, ::::
::::
Opende, telefoon 05946 • 59763
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archief te Groningen bewaard wordt. Deze
schuldbekentenis is opgemaakt door Red·
mer Koeninck (spreek uit: Koninck), die van
Hemelvaartsdag 1605 tot Hemelvaartsdag
1606 grietman van Westerdeel·Langewold
was. (Het grootste deel van dit rechtsge·
bied is nu de gemeente Grootegast).
Jan Luitiens stelde als onderpand voor de
betaling: sekere vijffte halff graesenlandes,
gehieten Lappegatsdijck, gelegen under
den klackeslach van Doesum.
Dit stukje land, groot vijfdehalf grazen =
ongeveer 2½ ha., heette Lappegatsdijck
naar het dijkje, dat er op lag. Dit was het
dijkje van de Lauwers aan de Groninger
kant (under . . . doesum!), dus op de rechter
oever. Vrijwel zeker was het hooiland.
Eerste halve, tussen 0 en 1:½; andere ( =
tweede) halve, tussen 1 en 2:1 ½ = ander·
half; vijfde halve, tussen 4 en 5:4½.
Dit dijkje heette naar het Lappegat. Die
naam vinden wij op een kaart van 1698,
aangevuld en verbeterd in 1718, in de
naam van een boerderij, Lappegats Stee,
die lag bij de overgang door de Lauwers.
Stee (verkorting van stede) betekende (be
tekent) ook: boerderij.
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Bijzonderheden over die boerderij heb ik
nog niet gevonden. Op een kaart van 1844
vinden wij eindelijk de naam Lappegat, bij
die plek. Maar het is de vraag of die naam
toen nog gebruikt werd. Kaarttekenaars na
men vaak wat over van vroegere kaartteke
naars. Zo bleven daardoor soms oude na
men bewaard, maar ook wel oude fouten.
De naam schijnt nu geheel vergeten le
zijn.
De betekenis van ,,gat" in deze naam lijkt
mij duidelijk. Middelnederlands (tot onge
veer 1500) gat = gat, doorgang, deur; Oud
fries (tot ongeveer 1500) jet = gat, door
gang. Het verwante engelse woord is gate
= deur, poort. Ook daarin ligt de betekenis:
doorgang. De betekenis van ,,lappe" is mij
nog niet geheel duidelijk. Het moet een zeer
oude naam zijn.
Over een bruggetje daar is niets te vinden.
Er zullen misschien stenen op de bodem
van de Lauwers gelegd zijn. Het was dus,
wat elders genoemd werd, een voorde.
Verder ging de weg over het pad naar Kort
woude. Nu officieel: Keale Wei ( = Ka
leweg).
(WORDT VERVOLGD)

De Dorpsvernieuwingscommissie Opende
heeft de redaktie gevraagd een deel van
een nummer le mogen gebruiken voor me
dedelingen aan u.
De redaktie hoop! dat u deze goed zult le
zen. Ook dat u het overige goed zult bekij
ken en lezen. De redaktie probeert van De
Keuvelaar een blad van en voor Opende
te maken.
Uw dorpskrant heeft nu 407 abonnees in
Opende en 180 in 71 plaatsen buiten
Opende. Samen 587 abonnees.
Om te zorgen dat de prijzen van abonne
menten en advertenties niet verhoogd be·
hoeven te worden, is het aantal bladzijden
van een nummer meestal 20. Een van de
grote wensen van de redaktie is dat elk
nummer steeds 24 bladzijden zal tellen. Die
wens kunnen degenen, die nog geen abon
nee zijn, en dat zijn er ruim 300, vervullen
door ook een abonnement te nemen op
De Keuvelaar.
Een jaargang heeft 10 nummers (van sep
tember t/m. juni van het volgend jaar) en
kost f 17,50 bij vooruitbetaling.
De nummers van mei en juni en de volgen
de jaargangen kunt u ontvangen door u op
te geven bij Mn van de redaktieleden.
Een andere grote wens van de redaktie is,
dat de besturen van instellingen, verenigin
gen, enz. in Opende zelf hun nieuws, ver·
slagen en berichten aan de redaktie zullen
zenden. Het voordeel voor uw vereniging is
dat deze beter bekend wordt in Opende en
voor De Keuvelaar dat er meer mensen een
stukje erin schrijven. Oat geeft meer afwis·
seling.
Oat inzenden van een stukje kost uw instel·
ling geen geld. De redaktie heeft n.l. ge
merkt dat dit misverstand hier en daar
besta?t.
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Hieronder volgen nog een keer de namen
van de zes redaktieleden:
A. T. Top·Gerritsma, Prov.weg 154, 9865
AM, tel. 59763, eindredaktrice;
J. M. v.d. Harst, Drachtsterweg 5, 9865 AS,
tel. 59153, sekretaris;
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 dinsdag 9
mei om 20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 9 mei a.s. inleveren bij An·
neke Top, Prov.weg 154, 9865 AM Open
de, tel. 05946-59763.

Bestuursvergadering
De laatst gehouden vergadering was op
20 april.
Ledenvergadering
Zie het verslag van de sekretaris.
Vereniging Plaatselijk Belang
In de ledenvergadering op 6 april zijn drie
nieuwe bestuursleden gekozen. Het be·
stuur is dus nu voltallig (9 leden).
Op 12 juni 1950 is de eerste ledenvergade·
ring gehouden. Er werd een bestuur van 7
leden gekozen. Deze dag geldt als de dag
van oprichting van de Vereniging. In de vol
gende ledenvergadering zijn er twee leden
bijgekozen.
Voor de 9 nu zittende leden zijn er 49 ande·
ren bestuurslid geweest. Van deze 49 zijn
er 19 overleden. In het eerste bestuur zat
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Mn vrouw. Die trad af in 1954. Het duurde
tot 8 februari 1972 voor er weer een vrouw
in het bestuur kwam.Maar sindsdien zijn er
onafgebroken vrouwen lid van het bestuur
geweest. In de loop der jaren heeft het be
stuur zich met vele en velerlei zaken en on
derwerpen bezig gehouden. Dat is nu
nog zo.
Opende heeft een dorpsblad. Dit ver
scheen onder verantwoordelijkheid van de
Vereniging. Nu word! het uitgegeven door
de Stichting De Keuvelaar.Twee leden van
het bestuur van de Stichting worden door
de Vereniging aangewezen.
Voor de Volkstuindersvereniging ,Werklust'
huurt de Vereniging de grond. Natuurlijk
betalen de volkstuinders die huur terug.
Maar er is nog meer contact met hen. De
volkstuinders zullen het speelveld aan de
Drachtsterweg opknappen, verfraaien en
onderhouden. Ook de speelwerktuigen.
De Vereniging verzorgt de graven van de
zeven vliegers. leder jaar brengt het be
stuur bloemen op de graven.Om de vijf jaar
geeft het bestuur de gelegenheid om aan
een stille tocht mee te doen.
De Vereniging heeft geholpen bij het tot
standkomen van de IJsbaanvereniging
,,Kaatspoel". In het bestuur daarvan wijst
de Vereniging een lid aan.
De Vereniging zorgt nu alleen voor het
brengen van een banketstaaf op St. Nico
laasdag aan de tachtig- (en meer) jarigen
en langdurig zieken.
Elk jaar organiseert de Vereniging met de
scholen een sportdag. De kosten daarvan
(verminderd met de subsidie van de ge
meente) worden door de Vereniging
betaald.
De scholen werken om het jaar samen om
een of ander onderwerp in het bijzonder on
der de aandacht van de leerlingen te bren
gen. In het overleg daarover heeft de Ver
eniging een vertegenwoordiger.
De Vereniging heeft de dorpsfilm van 1963
gekocht en er videobanden van laten ma
ken. Die verhuurt zij aan belangstellen
den.
De Vereniging wijst een lid van de Culturele
Raad in de gemeente Grootegast aan.
De Vereniging heeft plattegronden met ad
vertenties van zakenlui aan de toegangs
wegen van het dorp geplaatst en onder
houdt die.
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Tot slot nog een heel belangrijke zaak. In
1980 heeft de Vereniging een dorpsver
nieuwings-commissie opgericht. Hiervan
zijn de leden van het bestuur lid.De voorzit
ter van het bestuur is ook voorzitter van de
ze commissie. Orie leden van deze com
missie vergaderen regelmatig met een ver
tegenwoordiger van het gemeentebestuur
en ambtenaren van Gemeentewerken.
Tevoren is er een vergadering van de
Dorpsvernieuwingscommissie, waarin be
sproken word! wat onder de aandacht van
het gemeentebestuur moet worden ge
bracht. De vertegenwoordigers kunnen
over het overleg vertellen en van de kijk van
het Gemeentebestuur op de aan de orde
zijnde onderwerpen.
Als de Dorpsvernieuwingscommissie ont
bonden zal worden, zijn Gemeentebestuur
en Vereniging van plan dit mondelinge
overleg voort te zetten.
Want zo'n vereniging voor dorpsbelangen,
Plaatselijk Belang, word! beschouwd als
de vertegenwoordigster van de bevolking
van een dorp. Sommigen denken dat het
weinig uithaalt wat zo'n vereniging zegt.
Maar u moet niet vergeten dater zeven dor
pen in deze gemeente zijn, alien met zo'n
vereniging. Aan de gemeenten worden
steeds meer taken toegeschoven. Maar
daar wordt lang niet altijd geld genoeg voor
beschikbaar gesteld. En van de andere
kant bekeken: het bestuur van zo'n vereni
ging moet een sterke vereniging achier
zich hebben. Dat kan, als de inwoners zich
bij de Vereniging aansluiten. Het is heus
niet nodig daarmee te wachten tot er een
bestuurslid u vraagt of u ook lid wilt worden.
U hoort erbij; u kunt u dus zelf als lid
aanmelden.
Dat kunt u doen bij de sekretaris, de heer H.
Bekkema, Provincialeweg 15, tel. 59293.
Culturele Raad
Muziekavond, 27 mei, 't Spectrum, Se
baldeburen;
Anjerkollekte, 12 t/m. 24 juni;
Zangavond, 8 oktober, Geref. kerk,
Doezum;
Aktiviteiten melden: Gemeentesecretarie,
afd. Welzijn (dhr. J. Loijenga), tel. 14000.

draaien natuurlijk om ,de bochten te ne
men' en toen gebeurde het.Met motor en al
ben ik toen omgevallen. Allemaal benzine
over de vloer en flinke schaafwonden op
handen en knieen, zodat er voor mijn moe
der weer een portie !roost- en oplapwerk
aan de winkel was.En nooit weer op de mo
tor klimmen, dat laat zich denken.
Om af en toe te kunnen tanken, maar ook
voor sommige schoonmaak-karweitjes
had mijn vader een 10-liters blik met benzi
ne onder de werkbank staan. Daar stond
net zo'n blik met petroleum dat gebruikt
werd voor het aanmaken van de kachel, de
petroleumstellen en het smidsvuur. Dat
was eigenlijk wel wat gevaarlijk spul in een
smederij, maar er is gelukkig nooit iets ergs
mee gebeurd.
Meester Van Gerner, hoofd van de Her
vormde school, was niet helemaal vrij van
technocratische beginselen en hij hield er
in de dertiger jaren dan ook een motorfiets
op na. Zowel het sleutelen was aantrekke
lijk alsook het feit dat je betrekkelijk snel
grote afstanden kon overbruggen. Dit laat
ste vooral was in een uitgestrekt dorp als
Opende een pluspunt.Zo woonde bijvoor
beeld Jan Bijstra, lid van het schoolbestuur,
aan de Kolonieweg, vlakbij de afslag naar
de ,Marumer Leger'.
Op zekere dag moest meester daar even
naar toe, maar hij vertrouwde de inhoud van
de benzinetank niet al te erg. Reden om
even langs de smederij te gaan om een
beetje bij te tanken. Dat gebeurde wel va
ker; er waren overal nog lang geen benzi
nepmpen zoals tegenwoordig. Mijn vader
was bezig, maar meester kon zich zelf best
even redden zoals dat heette. Hij pakte het
blik onder de werkbank vandaan en gooide
wat in de tank. Ziezo, toen kon hij zonder
argwaan, het stalen monster beklimmen en
hij tufte richting Jan Bijstra.
Na enige tijd moest de thuisreis weer wor
den ondernomen en meester wilde de mo
tor aantrappen. Deze haperde even, maar
och, dat kan gebeuren nietwaar? Nog maar
eens trappen ...nog niks. Misschien even
,choken'. Nog niks. De bougie misschien
vet geslagen. Even demonteren en flink af
drogen. Alleen het geluid van de trapper,
maar verder geen teken van leven. Tenslot
te moest meester wel lopend en duwend te-

rug.Wellicht hebben Bijstra's jongens hem
wel eeneindje geschoven, maar op spier
kracht bereikte hij de smederij om er samen
met mijn vader even naar te kijken.De gang
van zaken passeert de revue en wat blijkt?
Meester had in de gauwigheid het verkeer
de blik onder de werkbank vandaan gepakt
en in plaats van benzine petroleum in de
tank gegooid, vandaar!
lk heb dit verhaal later gehoord en er uiter
aard smakelijk om gelachen.Meester zal er
ook nog wel eens mee geplaagd zijn, want
het is vaan zo, die de schade heeft krijgt
ook nog vaak de schande.Nu is petroleum
wel goedkoper dan benzine, maar ik geloof
niet dat meester Van Gerner bewust gepro
beerd heeft om hiermee te experimenteren.
Hannes

Topweer (4)
In Topweer (3) moet in de op een na laatste
zin ,,aanvaard" warden ge/ezen ,,aanvaard
baar".
Wij hebben vernomen dat er op Topweer
een herder was. Er werden dus schapen
gehouden. Die leverden wol. Poelen om de
schapen voor het scheren te wassen, wa
ren er.
Er werd turf gegraven. Achteraf kan men
zeggen dat de monniken en de latere ver
veners niet alle veen weggegraven hebben,
want er is in de vorige en in deze eeuw nog
veen voor eigen gebruik verkocht. De ko
pers moesten dan zelf de turf steken. Wol
en turf waren zaken, die een klooster hard
nodig had. Die wol en turf werden niet over
de Lauwers vervoerd. Dat was toen nog wel
een stromend watertje, maar blijkbaar niet
geschikt voor de scheepvaart.
De weg naar het klooster ging eerst over ei
gen grond tot aan de plek, waar nu de Kale
weg door de Lauwers gaat, op de grens
dus.
Die plek had een naam, Lappegat. Voor het
eerst komt die naam voor in een schuldbe
kentenis van Jan Luitiens (spreek uit
Luitjens) van 27 juni 1605, die in het Rijks-
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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
f 200.000.000,00

Spaar en Voorschotbank
Torenplein 7, 9231 CG Surhuisterveen
Tel. 05124 -19 25
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Sportdag
12 Juni op het sportveld bij de kantine, na·
middag, Sportpark Olde Wierden.
Dorpsvernieuwings Commissie
Twee leden hebben zich teruggetrokken:
mevr. P. Weening-van der Meulen en de
heer G. Westra (wegens vertrek).
Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen: de
heer H.J. de Boer en mevrouw M. J. van der
Meulen-Eenkooren.
De D.v.c. telt nu 14 leden.
Dodenherdenking
Op 4 mei a.s. zal het bestuur weer bloemen
op de graven van de zeven vliegers bren·
gen. Oat kan natuurlijk ook door de andere
inwoners gedaan warden.

Ledenvergaderi ng
Plaatselijk Belang
De jaarlijkse ledenvergadering werd dit·
maal gehouden op 6 april in Pro Deo. Om
het voor de leden een beetje aantrekkelijk
te maken, hadden we de muziekvereniging
,Uit Vriendschap' uitgenodigd voor een op·
treden. Dit werd een sukses; van alle kan·
ten kregen we positieve reakties te horen.
Ondanks dit was de opkomst van de leden
weer slecht te noemen. Slechts 36 perso·
nen inclusief het bestuur kwamen deze
avond bijelkaar.
Na het serveren van een kop koffie werd de
avond geopend door de voorzitter, de heer
H. van Schepen, met een woord van wel·
kom aan alien. Hierna werden de notulen
van de vorige vergadering en het jaarver·
slag over 1988 door de sekretaris voorge·
lezen, welke werden goedgekeurd en vast·
gesteld. Hierna kwam het financiele verslag
aan de orde; vragen hierover werden toe
gelicht. De kascommissie had de kas nage·
zien en alles in prima staat bevonden. Zo·
doende werd de penningmeester, dhr. J.
Krist, decharge verleend, en werd hij be·
dankt voor het goede beheer.
De kascommissie werd bedankt voor hun
werk en inzet.
De heer Georg Lutter was aftredend. De
heer W. van der Wal werd voor 2 jaar in zijn
plaats benoemd.
De voorzitter legt uit dat er aan het uitbrei·

dingsplan Westerkluft 2 wordt gewerkt.
Hier komen in de toekomst ± 35 woningen
(elders in deze Keuvelaar leest u hierover
meer).
Op het terrein van de voormalige kleuter·
school op de hoek van de Drachtsterweg
en de Centrumweg kunnen 4 premie A·
woningen gebouwd warden in 1989. Op
dit moment zullen ze hoogstwaarschijnlijk
al wel verkocht zijn, maar u kunt altijd infor·
meren bij de gemeente, wanneer u ge
·1nteresseerd bent in een premie A-woning,
dan wordt u ingeschreven voor een vol·
gend jaar.
Aan de fietspaden aan de Provincialeweg
wordt nog steeds gewerkt. De Provincie
koopt de grond hiervoor aan, maar het ver·
loopt allemaal zeer langzaam. Het zal wel
komen, maar of het nu gereed komt in 1989
of in 1990, wie weet het? Afwachten dus.
In het bestuur werd de heer J. Krist herko·
zen. Mevr. J. van der Meulen·Eenkooren,
mevr. H. Bergsma-Westerkamp en dhr. H.
J. de Boer werden in het bestuur gekozen
voor de vertrekkende leden.
Mevr. N. Hoekstra-Verkaik en dhr. G. We
stra stopten wegens verhuizing naar elders
en mevr. D. Weening-v.d. Meulen stopte na
een periode van 6 jaar. Allen van harte be
dankt voor jullie persoonlijke inzet voor
ons dorp.
In de rondvraag kwamen weer diverse din·
gen aan de orde. Deze zullen alien behan·
deld warden in de volgende bestuursver·
gadering. Maar het gaat toch goed met ons
dorp; vier jaar geleden hadden we ± 25
punten uit de rondvraag, nu maar een stuk
of zes.
Hierna kregen we een optreden van de mu·
ziekvereniging, met afwisselend een gratis
verloting. Het natje en droogje was ook
weer prima verzorgd.
Terugkijkend kunnen we toch wel zeggen,
ondanks de geringe opkomst, dat het een
leuke en geslaagde avond is geweest.
Als bijzonderheid werd me nog even ver
teld (door een vrouw) dat er dit keer precies
1 vrouw meer was dan mannen. Mannen,
we zullen hier toch wat aan doen he, vol·
gend jaar, maar neem dan gerust uw vrouw
mee. Dus tot volgend jaar.
H. Bekkema, secretaris
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Nieuws van de Dorpsver-

nieuwingskommissie

Opende

Het te bouwen multifunktioneel gebouw in Opende
De dorpsvernieuwingskommissie Opende

is gedurende een aantal jaren aktief geweest in het voorbereiden van plannen om
te komen tot een nieuw multifunktioneel gebouw. Een speciaal daarvoor geformeerde
kommissie, bestaande uit vertegenwoordlgers van allerlei belanghebbende verenigingen en organisaties, is daar gedurende
een aantal jaren druk voor geweest.

In 1983 en 1 987 werd aan het gemeente-

bestuur van Grootegast een rapport daarover aangeboden. De reaktie van het gemeentebestuur in 1987 was negatief. Hoe-

wel wij in Opende van mening waren dat
het geplande gebouw was te exploiteren
vond het College van B en W dat dat niet
het geval zou zijn. Zij besloten dan ook
geen gelden beschikbaar te stelten voor
een gebouw in Opende, dit in tegenstelling
tot een principe besluit genomen door de
gemeenteraad van Grootegast in juli 1986
waar zij zich uitspraken voor realisering van
een multifunktioneel gebouw. Al het gevoerde overleg tussen de verenigingen (zo-

als Chr. Stichting Sociaal Kultureelwerk

"De Stjelp", Muziekver. Crescendo, de Volleybalver. WDSO, de Kolfbalver., Toneelver,
eniging, Gymnastiekver. DAVO, Peuter-

speelzaal, Rijkspolitie en de gezondheids-

zorg) en de toen bereikte overeenstemming bleek dus tevergeefs.

Als dorpsvernieuwingskommissie Opende
waren wij dan ook verrast toen in het jaar-

programma Welzijnsaktiviteiten 1988 van

de gemeente Grootegast werd geschreven
over een "behoeften-onderzoek" naar sociaal kulturele ruimten in Opende en Grootegast. De dorpsvernieuwingskommissie

Opende was van mening dat dit in Opende

niet nodig was. Er was reeds voldoende
aangetoond dat er een behoefte was. Wij
hebben dit toen ook aan de gemeente kenbaar gemaakt. Met de gegevens van toen
kon verder gewerkt worden. Aanpassing
was nodig omdat ondertussen verschillende groepen die toen zouden deelnemen

reeds een andere oplossing hadden gekozen. Ook de opknapbeurt van de gymzaal
is nu uitgevoerd.

Zoals bekend is hebben in de afgelopen
periode de groepen die nog altijd belangstelling hebben voor een multifunktioneel

gebouw in Opende, de koppen weer bij elkaar gestoken. Samen met de gemeente is
men aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een nieuwe vleugel aan de

gymnastiekzaal te bouwen. Op die wijze

zal dan, samen met de bestaande gymzaal,
een multifunktioneel centrum ontstaan.

Heeft u belangstelling of wilt u meer infor-

matie over deze cursussen dan kunt u belten met Elzelien of onderstaand antwoordstrookje invullen.

TIP: Mensen die mee willen doen of ideeën

hebben voor aktiviteiten. Laat eens wat van
u horen!

Elzelien Renssen,
Provincialeweg 64, Opende,

Tel.: 05946-59636

Aanwezig elke woensdagmorgen van 9.00
tot 12.30 uur.

Drukkerij Kuipers

Jan Binneslaan 84 (t/o. De Lantearne)

SURHUISTERVEEN

(De makers van o.a. De Keuvelaar)

De dorpsvernieuwingskommissie betreurt
het dat de Chr. Stichting voor Sociaal Kultureelwerk gemeend heeft niet deel te nemen
aan dit overleg. Wij hopen nog steeds dat er

door gesprekken een oplossing gevonden
kan worden voor de huidige problemen. De

vereniging van Plaatselijk Belang Opende,

heeft in samenwerking met het Opbouw-

werk reeds een subsidieverzoek ingediend
bij het Koningin Juliana Fonds voor gelden
voor de bouw. Op de bijgevoegde tekening
is aangegeven hoe men denkt het centrum
te gaan bouwen.

Welke organisaties zullen gebruik maken van de nieuwe accommodatie?
a. het sociaal kultureel werk Opende;
b. het jeugd, en jongerenwerk (onderdeel

van het sociaal kultureel werk, doch heeft
.daarbinnen een zelfstandige plaats);

i$mmtmn9m uan
%ianti?fi uan ö? €>mió
= (35) =

In een halve eeuw kan er veel veranderen
en de halve eeuw die we nu net achter de
rug hebben is er natuurlijk een, waarin alle

het bezit van zo'n machine geweest. Soms

ging ik met hem op de motor te vissen. Ik

c. peuterspeelzaal Opende;

stroomversnelling zijn geraakt. Ik had er als

zat dan op een kussen die met een riem op
de benzinetank was vastgebonden. Zo reden we dan langs de Hoflaan (toen al ver-

e. muziekschool Westerkwartier;
f. stichting Kader, t.b.v. het organiseren
van kursussen;

dat ik later zelf nog eens een auto zou heb-

wegen) naar De Zanden en vervolgens

d. bibliotheek;

g. Vereniging Dorpsbelangen Opende;

h. speel-o-theek Opende;
i. de ontmoetingsruimte is tevens voor de
sport die gebruik maakt van de gymnas-

tiekzaal die naast het centrum gelegen is;

j. onderwijsvoorrang Zuidelijk Westerkwartier (huiswerkgroep en andere aktivitei-

ten);

k. verder is het centrum te gebruiken door
alle andere groepen in het dorp die daar om

vragen.

Het ontwerp is gemaakt door het architek-

tenburo Olsmeijer, De Graaf en Algra uit
Groningen.

mogelijke ontwikkelingen in een enorme

kind bijvoorbeeld niet van kunnen dromen
ben. Dat zou in die tijd zeker een hele ijdele

gedachte zijn geweest; hoewel. .. kinderdromen kunnen natuurlijk vrij ver gaan. Ik

ben dunkt me niet ver naast de waarheid

wanneer ik veronderstel, dat het aantal
auto's in Opende vlak voor de Tweede Wereldoorlog op de vingers van twee handen
waren te tellen.
Wel waren er in het dorp een aantasl motorfietsen, die toen nog vaak als „stoomfietsen" werden uitgescholden. Er was in
Opende een aantal mensen met gevoel
voor techniek en snelheid en een motorfiets

was een geschikt apparaat om driften naar

.sleutelen' en .afstanden overbruggen' te
bevredigen. Mijn vader is ook een poos in

hard), de Kaleweg en Jilt Dijk's reed (zand-

linksaf naar de Oude Vaart. Daar haalden
we dan (of niet) een maaltje vis vandaan. Ik
herinner me nog goed dat de bruggen die
we passeerden het jaartal 1919 droegen;

ze zullen intussen al wel verdwenen zijn. De
meegebrachte vissen werden thuis wel

schoongemaakt en gebakken. Als kind
vond ik dat een heel feest, die zelfgevangen
vissen op het bord te krijgen. Er zat wel al-

tijd veel graat in die zoetwatervis en ze

smaakten ook een beetje ,grommig'; ik

houd het nu maar op een lekker stukje

schal of tong.

Op zeker moment ben ik een keer op de
motor geklommen toen hij in de smederij

op zijn stander stond. Flink met het stuur
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Programma Sociaal Cul
tureel Werk Opende
De volgende aktiviteiten staan op het pro·
gramma tot september.
2 mei:
Voetbalwedstrijd - jongeren uit Opende ·
Grootegast
16 mei:
Voetbalwedstrijd · jongeren uit Leek ·
Opende
22 mei:
Opening kantoor Sociaal Cultureel Werk
Opende
24mei:
Fietstocht voor iedereen uit Opende langs
poelen en plassen.
25 mei:
Tentoonstelling van beide basisscholen
over het projekt "sloot en plas" met aanslui·
tend een lezing over dit onderwerp.
30 mei:
Finale voetbalwedstrijd.
Mei/juni:
Start met "Me and my make-up".
10 juni:
Trial · Try out • Trimunt.
12 juni:
Sportdag basisscholen Opende.
5 juli:
Taeke van der Meer.
9 aug.:
Circus Bombarie
11 aug.:
Poppentheater "Eya Popeya"
Wat is de Trial Try-out Trimunt?
De T .T .T. is bedoeld om jongeren de gele·
genheid te geven eens op b.v.b. een trial
motor een paar rondjes te rijden. We zijn
van plan om dit in de vorm van een onder
linge "Wedstrijd" te organiseren voor jon
geren uit Opende, Leek en Grootegast. Na
afloop is er dan een gezellige barbeque
random de bunkers van Trimunt. Een rijbe·
wijs is niet nodig, zin in een leuke dag +
helm is genoeg. Wie kunnen er meedoen?
Jongeren vanaf 15 jaar die willen kijken, rij
den of meehelpen met de organisatie. Als je
mee wilt doen geef je dan op bij Elzelien of
vul onderstaand antwoordstrookje in.
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"Me and my Make-up"
"Me and my Make-up" is bedoeld voor
meisjes vanaf 14 jaar die iets meer willen
weten over huidverzorging en make-up, en
die het gezellig vinden om hier samen mee
bezig te zijn. We nodigen een schoon·
heidsspecialiste uit om ons de kneepjes
van het vak bij te brengen, zodat we nog
mooier de zomer tegemoet kunnen. In ca. 5
bijeenkomsten leren we de basis principes
kennen van huidverzorging en make-up vb.
(welke make-up past bij mijn gezicht). En
natuurlijk is er de gelegenheid om gewoon
gezellig samen te kletsen. Als je mee wilt
doen geef je dan op bij Elzelien of vul on
derstaand antwoordstrookje in.
ANTWOORDSTROOKJE

··································································
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over: ...........................................................................

speelplaats
peuters

Dit strookje ingevuld opsturen naar:
"OPSTAP"
Sociaal Cultureel en Educatief Werk
Antwoordnummer 251
Grootegast.
Een postzegel is niet nodig.

\'ER0\ND1Nei5WEG,

Kursussen in september
(bij voldoende belangstelling)

• Zelf mode maken
· Pech onderweg
• Tuinonderhoud + snoeien
• Engels voor beginners
• Computercursussen
• Hoe zeg je wat je denkt?
Voor kinderen:
• theaterclub
• kookclub

Ook
mooie
planten
voor
MOEDERDAG!

A. Wijma
Broersma's Reed 6
Opende
Tel. 05946 - 59789

9865 XH

5

milieu-

bewust?

""

sxs;

iSS^ /iSS!

Dus daarom veel eigengemaakte
produkten, zoals:

Nadat de voorzitter, de heer Sj. Meekma,
een ieder welkom had geheten, een ge-

Achterham
Schouderham
Ardenner boterhamworst
Leverworst
Casseler rlb
Bacon
Droog spek
Kook- en rookworst
Droge worst

Slagerij

H. HELMUS

Op vrijdag 7 april werd in gebouw,Pro Deo'

Eet u graag kleur- en
conserveringsmiddelen?

"'"^^^^^^y'

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 -59917

„De Klister"

de jaarlijkse ouderavond van de Prat.
Christelijke Basisschool ,De Klister' gehouden.

Wij niet!!!!

v'

Ouderavond van

Grillworst

Alles van natuurvarkens.
Tevens verkoop van conservenngs-

vrije boerenzuivelprodukten
(via met natuurlijke vanille bereid)

Uwtrouwdag - uw trouwkaart
Gezellig hè, dat uitzoeken

van zoveel dingen... Een huwelijkskaart bijvoorbeeld. JiyiPËHfl en Va
Da's best moeilijk. Want Mercard heeft zo'n grandioze jg^ Binneslaan 84 (t/o. Lantearne)

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

herenmod&s @n maatkledingbedrijf

ERÏRQ^Ï

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

MAATKOSTUUMS

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

Zowel modem (oversized) als klassiek,

zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.

Mooie stoffen en kleuren. Ook verhuur feestkleding

deelte uit de bijbel had gelezen en was
voorgegaan in gebed, hield hij een betoog

over de onrust in het onderwijs over diverse
kortingsmaatregelen van de ministèren on-

derstreepte daarbij nog eens het belang
van Christelijk onderwijs.

Na met elkaar gezongen te hebben, waren
de kinderen van groep 8 aan de beurt. Onder de deskundige leiding van meester J.
W. van Braak en juf G. Kuilman-de Boer
brachten de kinderen de musical „Spoken
op Griezelsteyn" ten tonele.
Aan de reakties van de ouders viel wel op

te merken dat het geheel bijzonder in de
smaak viel. Menig applaus en vele lachsalvo's waren het gevolg. Ik moet trouwens

zeggen, dat de kinderen geweldig hun best

deden en in staat waren de toeschouwers
te boeien en in spanning te houden. Na afloop was er een terecht applaus voor de
kinderen en hun begeleiders.
Na de pauze kreeg meester Emmelkamp
het woord. Hij ging kort nog even in op hetgeen de voorzitter aan het begin van de
avond verwoordde over de bezuinigingen,
en dan vooral voor de toekomst. Uit zijn betoog bleek wel, dat bezorgdheid over instandhouding geboden is, vooral t.a.v. het

uit de kollekte voor het kindertehuis, welke

aan het eind van de avond werd gehouden.
De opbrengst was bijna f 300,-. Nadat de
uitslag van de verloting bekend was en een
aantal mensen een prijsje in ontvangst
mochten nemen, sprak ds. P. Zeedijk een
slotwoord en ging daarna voor in dankgebed. Daarna werd de Avondzang nog
gezongen.
Al met al een geslaagde ouderavond, waarbij moet worden opgemerkt, dat de opkomst van de kant van de ouders wel iets
groter had kunnen zijn. Maar ook vermeldenswaardig is dat een aantal oudere leden steevast aanwezig is en de Schoolvereniging nog steeds een warm hart toedragen.
J. E. Emmelkamp

Plattelandsvrouwen
Op 22 maart hebben wij een bijeenkomst

gehad waar de vrouwenverenigingen van

Oost en Zuid ook waren uitgenodigd, zodat

Mevr. v.d. Veen een goed gevulde zaal welkom kon heten.
Deze avond werd verzorgd door de "Stichting voorlichting en ondersteuning". Ze gaven een voorlichtings-programma over de
ziektes als Aids, M.S., Dementie en Psoriasis. Het was een leerzame avond waar we
allemaal iets van opgestoken hebben.
Ptattelandsvrouwen,
afd. Opende en Kornhorn.

Christelijk onderwijs. Er komen immers

steeds meer geluiden uit Den Haag over
schaalvergroting, ontzuiling, enz.

Vervolgens kreeg juf Van der Zee het
woord. Zij vertelde aan de hand van dia's
over haar werkzaamheden in een Arabisch
kindertehuis in Jeruzalem in de zomervakantie van 1988. Zo kreeg men een hel-

dere uiteenzetting van de moeilijke situatie

van gehandicapte Palestijnse kinderen. De

aanwezigen stelden de bijdrage van juf Van
der Zee erg op prijs, hetgeen ook wel bleek

Maand maart 1989
Geboren: Janke Lutske, d.v. H. Zuur en B.
Vos, Opende, 30 maart.
Overleden: geen.

Gehuwd: Wijtze Tjoelker (24), Opende en
Hiltje Antje Hoekstra (21), Bergum;
Bouke Meijer (24), Opende en Wietske
Veenhuizen (17), Opende.
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

Zij omschreven het te bouwen centrum
als volgt:

J. lI. lJK:EHJlI
71
65AC Opende

Vaste-/ Selzoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

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

VAKA,

tiepark
�R11TI

PARK 'T STRANOHEEM - PARKWEG 2 - 9865 VP OPENO!

05946 - 59180

1e week: Tompoucen ........... v. 4,00 v. 2,95
2e week: Slagroomtaart ...... v. 4,95 v. 3,95
3e week: Rijstevlaai .............. v. 7,50 v. 5,95
4e week: Kersenappeltaart ........ v. 5,95 v. 4,50

1 pers. ledikanten, 90x200
met gratis rolbodem
159,· 198,· 249,·
2+3 zits grijs lederlook ........ 1349,·
Eethoek kompleet
4 stoelen en tafel
blank, samen .......................... 995,·

VIDEOKASTJE

f 189.-

Grenen buffetkastje
nu voor .................................. 475,·

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

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

De vorm van het gebouw
Als hoofdvorm van het gebouw is gekozen
voor een eenvoudige kapvorm, die goed
past in het bestaande dorpsbeeld. Deze
kapvorm is tevens eenvoudig te maken
door minder ervaren bouwers. Door die
eenvoudige hoofdvorm krijgt het nieuwe
gebouw een eigen identiteit. Die identiteit
wordt nog versterkt doordat het gebouw
niet tegen het gymlokaal gebouwd wordt,
maar duidelijk vrij komt te staan. Met 2 ver·
bindingsgangen is het nieuwe gebouw ge·
koppeld aan het bestaande gebouw. Een
vrijstaand gebouw voorkomt ook moeilijke
aansluitingen in de fundering en t.p.v. het
dak. De entree van de gymzaal en van het
nieuwe gebouw is gedacht in een van de 2
verbindingen tussen beide delen. Deze ver·
bindingen zijn gedacht als beglaasde stro·
ken, zodat je tussen de gebouwen door
kunt kijken. In het tussengebied wordt een
patio omsloten, ingericht met beplanting,
een klaterend fonteintje etc. en eventueel te
gebruiken als een beschutte buitenruimte.
De indeling van het gebouw
Na binnenkomst via de centrale entree kun
je kiezen voor de gymzaal (rechts) en de
andere aktiviteiten (links). Er is een door·
gaande entreez6ne ontstaan, die de beide
gebouwdelen met elkaar verbindt. Langs
de patio linksaf kom je in de centrale ont
moetingsruimte, van waaruit alle ruimten
direkt te bereiken zijn en waar duidelijk is
hoe het gebouw in elkaar zit. De spanten
blijven zichtbaar aanwezig en door de glas
puien aan beide zijden is te zien hoe de
achterliggende bouwmassa doorloopt. De
gebogen wand zorgt voor een beschutte
plek in de ruimte die gebruikt wordt voor de
barvoorziening. Achter de gebogen wand
is plaats voor toiletten, keuken, berging
en garderobe.
Larfgs het sportveld liggen de andere ruim
tes een rij. De peuterspeelzaal ligt op het
zuidwesten rijkelijk voorzien van licht en
zon, met eigen toiletten en een (speelgoed·)
berging. Voor de speelzaal ligt een speel
plaats die direkt via de glaspui d.m.v.
openslaande deuren toegankelijk is. Naast
de peuterspeelzaal liggen 2 vergaderruim-
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tes/aktiviteitenruimtes, waarvan 1 met een
natte hoek en berging. Tussen de vergader·
ruimte en de peuterspeelzaal aan de ene en
de jongerenruimte aan de andere kant, lig
gen geluidsbuffers in de vorm van toiletten,
berging en kantoor. Tussen de vergader·
ruimtes zijn schuifwanden gedacht, zodat
in opengeschoven toestand grootschaliger
aktiviteiten mogelijk zijn.
Tenslotte is er de jongerenruimte. Met een
eigen entree en eigen toiletten kan deze ge
heel onafhankelijk funktioneren. Samenvat·
tend kan er een overzichtelijk en flexibel ge
bouw ontstaan dat met eenvoudige midde
len een grote afwisseling aan ruimtes biedt.
De tekeningen tonen een voorlopig ont
werp. Het ontwerp dient als basis voor ver
dere bespreking en uitwerking tot een defi
nitief plan.

Overgenomen uit "Het multifunktionee/ gebouw
te Opende", Groningen, januari 1989.

Realisering van het plan is afhankelijk van
de beschikbaar te stellen subsidies door
gemeenten en fondsen. Het is de bedoeling
om het centrum te bouwen in het kader van
een jongeren bouwprojekt zodat er op de
totale bouwkosten gespaard kan worden.
Ook zelfwerkzaamheid vanuit het dorp zal
een belangrijke rol spelen. Zo gauw duide
lijk is hoeveel geld van de verschillende
subsidiegevers is te verwachten zal bezien
worden of realisatie mogelijk is. Wij hopen
u tezijnertijd opnieuw te informeren over de
voortgang.
De dorpsvernieuwings
kommissie Opende.
April 1989.

"Sloot en Plas"
Een natuurprojekt voor de basisscho
len "De Klister" en "Het Kompas" te
houden in de week van 22 t/m 26 mei
1989
Eenmaal in de 2 jaar wordt er in het kader
van Onderwijs-Voorrang een weekprojekt
georganiseerd. Het is de bedoeling om dan
gedurende een week op verschillende ma·
nieren in de lessen aandacht te besteden
aan een bepaald onderwerp. In het jaar
1985 was het thema "40 jaar bevrijding" en
in 1987 "Dienstverlening".
De voorbereiding van deze projekten wordt
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verzorgd door de kommissie Onderwijs

Voorrang Opende. Hierin hebben zitting

naast onderwijzend personeel van de beide scholen ook vertegenwoordigers van de

vereniging Plaatselijk Belang Opende, het
Opbouwwerk, het Sociaal Kultureel Werk
en de School en Begeleidingsdienst Groningen (R.G.A.B.).

Het is de bedoeling om gedurende deze

week ons gezamenlijk extra in te zetten

voor en met de kinderen in het dorp. Wij

doen dat aan de hand van het gekozen onderwerp. Alten, van klein tot groot, zijn wij
daarbij op de één of andere manier betrok-

ken en hebben daar verantwoordelijkheid

voor. Voor "leren" in deze zin zijn wij nooit
te oud en het is een zaak voor ons allen. In

deze week gaat het om een projekt waarbij
wij allen betrokken zijn.
Ouders en belangstellenden worden dan
ook uitgenodigd om aan de aktiviteiten deel

te nemen.

Programma-onderdelen:

Hoewel het definitieve programma nog niet

geheel klaar is kunnen wij nu al wel een
aantal dingen noemen.
- Op de scholen zal het werken in de week

van 22 t/m 26 mei 1989 in het kader staan

van het leven in en om sloot en plas.
- Zingen, spelen, praten, kleien, knippen,
plakken, tekenen, lezen, dia's en video kijken staan ook in het teken van het gekozen onderwerp.
- Excursie naar een gebied in Opende met
sloten en poelen.
- Verzamelen van planten.
- Werkstukjes maken over het onderwerp.

Dit ook in voorbereiding op de te houden

tentoonstelling.

-Via kring- en leergesprekken proberen
kinderen meer bewust te maken voor
natuurbeheer.
Al deze onderdelen worden nog verder uitgewerkt in een werkprogramma. De beide
scholen doen dat op hun eigen manier.
Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke programmapunten. Deze zijn dan
ook voor de kinderen en hun ouders of verzorgers en voor belangstellenden uit het
hele dorp Opende.

Dit zijn:
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Woensdag 24 mei:
FIETSPUZZELTOCHT door het land-

schap van Opende en waar de poelen een
belangrijke rol spelen. Routebeschrijvin-

gen zijn te verkrijgen op de beide scholen
en bij het Sociaal Kultureelwerk aan de
Prov. Weg 64 (naast kapsalon Adry).

Donderdag en vrijdagmorgen, 25, 26

mei:

TENTOONSTELLING in gebouw PRO

DEO. Op deze tentoonstelling zijn de werkstukken van de kinderen te zien en zal er
verder aandacht besteed worden aan het
milieu.

Van de werkgroep
tentcampagne
„Strandheem"

Enige tijd geleden hebben de Evangelisatie

Commissies van de Ned. Herv. kerken, de
Chr. Geref. kerken en de Geref. kerken in
Kornhorn, Opende en Surhuisterveen een
werkgroep tentcampagne „Strandheem" in het leven geroepen teneinde de
mogelijkheid te onderzoeken om geduren-

de de vakantieweken gezamenlijk enige

jeugd- en evangelisatie-aktiviteiten te

Donderdagavond 25 mei:

bedrijven.

sen en Poelen in Opende... En hoe gaan
we er mee om, door Rob Heringa.

De werkgroep, welke uit 1 2 personen bestaat, is reeds enige keren bijeen geweest
om de mogelijkheden te onderzoeken. Tot

LEZING over het onderwerp: "Sloten, Plas-

Wij hopen dat u zo inzicht hebt gekregen in

wat wij van plan zijn te doen. Het slagen ervan is ook afhankelijk van uw belangstelling. Noteer de data vast van de gezamenlijke aktiviteiten. U bent daar van harte wel-

kom. Let ook op de aanplakbiljetten die wij

t.z.t. nog zullen ophangen overaanvangstijden e.d. Laten wij er met z'n allen een leerzame en fijne week van maken.
De voorbereidingskommissie.

Speel- en Dierweide in

Opende

Een stukje geschiedenis:

In 1982 werd door de Gemeenteraad van
Grootegast het Beleidsplan Dorpsvernieuwing Opende goedgekeurd. In dit beleidsplan werd aangegeven welke knelpunten
er waren in de dorpssamenleving van
Opende en hoe men in de komende jaren
daaraan wilde werken om ze op te lossen.
De knelpuntenlijst is in nauwe samenwerking met de bevolking tot stand gekomen.
In het dorp werd een dorpsvernieuwingskommissie samengesteld waarin personen

uit alle geledingen zitting hebben.

Begeleiding werd er gegeven door een opbouwwerker. Een belangrijk onderdeel
vormde de inrichting van de woonomgeving. In het geformuleerde knelpunt 3 wordt
ook genoemd het inrichten van een ruimte
voor speelgelegenheid. Gedurende de
dorpsvernieuwingsperiode is hier nog aan

Camping

Strandheem-nieuws
Op woensdag 5 april j.l. werd er door de
zoon en dochter van de fam. Bruinewoud
de eerste steen gelegd voor het nieuwe
overdekte en verwarmde zwembad, 's middags om 3 uur.
Door de heer Bruinewoud werd een welkomstwoord gesproken tot de fam. Zeggelink en mevr. Bruinewoud, die voor deze
gelegenheid waren overgekomen uit Enschede, de campinggasten, de buren en de
timmerlieden. Dit was voor hen toch wel

een heugelijk feit, dat op hun camping een

nu toe heeft dat geresulteerd in een
aantal plannen.

Het ligt in de bedoeling, dat de komende

zomer bij het recreatiepark ,Strandheem'
een grote tent geplaatst zal worden van

donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli

a.s. In deze tent zullen allerlei aktiviteiten

worden gedaan, 's middags voor de jeugd,
's avonds ook voor de volwassenen. De
gasten van ,Strandheem' worden uitgenodigd, maar ook zoveel mogelijk mensen uit
de regio.

wens in vervulling was gegaan.
Na het leggen van de steen, met de namen
Joost en Anouk erop, werden er bloemen
aangeboden aan zowel de kinderen als ook
aan Herman en Joke Bruinewoud.
Daarna was er in de kantine nog een gezellig samenzijn, met consumpties en har-

tige hapjes.

Tegen 5 uur werd er afscheid genomen en
wenste men de fam. Bruinewoud een goede zomer toe.

Kollektes
De Simavi-kollekte te Opende heeft dit
jaar opgebracht f 850,85.

Alle gevers, geefsters en kollektanten har-

Zo zullen er, voor zover nu al bekend,zangkoren komen, er zijn optredens van diverse
muziekkorpsen uit de omgeving, een aan-

tal gospelgroepen zullen hun opwachting

maken. Diverse predikanten is reeds gevraagd hun medewerking te verlenen, ter-

wijl ook enige bekende zangduo's uit de

buurt voor een optreden zullen zorgen,

enz.

In een volgend nummer van De Keuvelaar
zullen nadere bijzonderheden worden gegeven, onder andere een resumé van de
aktiviteiten.
Namens de werkgroep:
J. E. Emmelkamp,
Drachtsterweg 20,

9865 VH Opende
Tel. 05946 - 59127

telijk dank.

De kollekte t.b.v. de Ned. Hartstichting

heeft / 1372,10 opgebracht (dit was vorig
jaar / 1048,85).
Alle gevers, geefsters en kollektanten har-

telijk dank.

Buurtvereniging
„Westerkluft"
Op vrijdag 31 maart j.l. is door de bewoners

van de Hoge Kamp (nummer 24 tot 53)een
buurtvereniging opgericht wat de naam de
„Westerkluft" heeft gekregen.

Aanwezig waren 34 personen.

Na de officiële handeling werd er een bingo
georganiseerd. Het werd een gezellige

avond.

Voor reakties kunt u terecht bij P. de Boer,
tel. 05946-59141.
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De waarnemende burge
meester aanvaardde ambt
Op de middag van de 1Be april hield de
raad een buitengewone, openbare zitting,
waarin de heer D. Haitsma te Mijdrecht als
waarnemende burgemeester ge'installeerd
werd. Wethouder S. Helmholt, de loco
burgemeester, opende met een korte toe
spraak de vergadering. Daarin heette hij de
heer en mevrouw Haitsma en hun kinderen
welkom. Daarna liet hij de gemeentesecre
taris, mr. Joh. Kooistra, het benoemingsbe
sluit van de Commissaris der Koningin, de
heer Vonhoff, van 16 april 1989, voorlezen.
Vervolgens kregen de voorzitters van de
vier fracties, de heren: H.W. Westerhof
(CDA), J.C. Boonstra (PvdA), H. Wijma
(WD) en H. de Groot (GPV) en de gemeen
tesecretaris het woord.
Allen wezen op de naderende samenvoe
ging van de gemeenten Grootegast en 01·
dekerk. Om deze goed te laten verlopen is
goed overleg tussen die gemeenten nodig.
Daar heeft de heer Haitsma ervaring mee
en daar hoopt de raad in een goede samen·
werking van te kunnen profiteren.
Na deze toespraken hing de heer Helmholt
de waarnemende burgemeester de ambts
keten om en droeg aan hem, met de voor
zittershamer, het voorzitterschap van de
raad over. De nieuwe voorzitter schetste
zijn ambtelijke loopbaan. Die begon op 29
augustus 1939 als volontair op de secreta
rie van de gemeente Oldekerk. Op 1 juni
1962 werd hij burgemeester van Nijeveen
(Drente). Dat is hij 9¼ jaar geweest.
Op 1 september 1971 werd hij burgemees
ter van Mijdrecht (Utrecht). Deze gemeente
diende hij 16½ jaar. Daar was industrie en
een flinke middenstand. De spreker was blij
dat vertegenwoordigers daarvan ook bij
deze installatie aanwezig wilden zijn. Ook
uit Nijeveen waren mensen aanwezig. Op
het verzoek van de Commissaris der Ko
ningin was hij graag ingegaan. Hij en zijn
vrouw zijn uit deze streek afkomstig. Hij gaf
de voorkeur aan een gemeente beneden de
10.000 inwoners. Zo'n gemeente kan men
beter overzien. De heer Haitsma zei dat hij
dit alles vertelde om een indruk van hemzelf
te geven, zodat, zoals hij zei, men hier kon
zien wat voor vlees men in de kuip had.
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Grootegast en Oldekerk hebben niet om
samenvoeging gevraagd en in Grootegast
bestaat geen landhonger. Er is reeds over
leg tussen de beide gemeentebesturen.
Nodig daarbij is grote zorgvuldigheid en
een goede inpassing van het personeel. Hij
wil aansturen op samenwerking, niet op
polarisatie ( = het aanscherpen van tegen
stellingen). Er wordt wel gezegd dat een
burgemeester boven de partijen moet
staan. Maar hij vindt het juister, wat de heer
Vonhoff zei, toen deze burgemeester van
Utrecht werd in 197 4: Een burgemeester
moet tussen de partijen staan. De installatie
van een burgemeester is niet in een wet,
een K.B. of een Alg. Maatregel van Bestuur
geregeld. Met de manier waarop dat hier
gebeurd is; toespraken van de fractievoor
zitters en niet namens de raad een toe
spraak van de voorzitter van de grootste
fractie of van het oudste in dienst zijnde
raadslid, was hij heel tevreden. Hij wou ook
met het personeel van gemeentewerken,
de brandweer, de politie en de scholen sa
menwerken. De kwaliteit van het bestuur
hangt voor een groot deel at van de kwali
teit van het overheidspersoneel. Hij zal zijn
uiterste best doen voor deze gemeente,
gedachtig aan zijn eed. Met deze belofte
nam hij de waarneming van het ambt van
burgemeester op zich en sloot daarna op
de gebruikelijke manier de vergadering.
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toegevoegd de vraag naar het aanleggen
van volkstuinen t.b.v. de bewoners in het
centrum van het dorp Opende.
Bij de uitvoering van deze knelpunten is het
oog gevallen op een terrein aan de Dracht
sterweg, direkt aansluitend bij de bebou
wing van het dorp (zie tekening 1).
De gemeente Grootegast had dit stuk

grond verworven en voor een gedeelte
reeds in 1984 geegaliseerd en geschikt ge
maakt als speelterrein. Het middengedeel
te werd als ruig terrein gelaten zo het was
en werd gebruikt als 'crossterrein'. Het ach
terste gedeelte is aan de Vereniging Plaat
selijk Belang ter beschikking gesteld om
als volkstuintjes te worden ingericht.

9

tekening 2
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Uitvoering toneelver.

"AMATO"
n>

3
n>

a_

n>

die een bouwbedrijf heeft, maar het werk
geheel over laat aan haar bedrijfsleider. Er

Q Voc^ac;

ontstaat wederzijds een diepe genegenVafearioz i'n'

VOLKSTUINTJES

10

Braak, die deze avond de leiding op zich

genomen had, de avond met een ieder welkom te heten. De zaal was goed bezet. Er
waren ruim 120 mensen aanwezig, waaronder oud-speler Poul Delhaas en zijn
vrouw, die er een reis vanuit Odoorn voor
over hadden. Nadat een ieder voorzien was
van een kopje koffie, was het de beurt aan
de toneelver. met het stuk "Jij bent een
vreemde". Ditmaal niet zoals vorige jaren
een blijspel, maar een ernstig stuk met een
levensles. Het stuk gaat over een weduwe,

^
.^

Ook dit jaar hield de chr. toneelver. "AMATO" haar jaarlijkse uitvoering voor de Herv.
kerk in het gebouw "Eben-Haëzer" en wel
op vrijdag 14 april. De kaarten waren evenals vorig jaar weer in voorverkoop verkrijgbaar. Om ± 8 uur opende dhr. J.W. v.

heid voor elkaar. Als de bedrijfsleider door
de oudste dochter van diefstal beschuldigd
wordt, terwijl de zoon de dader is, neemt hij

zijn ontslag en wil emigreren. Als de waar-

heid aan het licht komt, haalt de oudste
dochter, op aanraden van de jongste doch-

ter en de franse leraar de bedrijfsleider terug en komt uiteindelijk alles toch nog

goed. In de pauzes was er gelegenheid om
een hapje of een drankje te bestellen en tevens was er een verloting, waarop weer leuke prijzen te verdienen vielen, o.a. een
mooie tuinstoel.
Dat het stuk door de aanwezigen gewaar-

deerd werd, bleek wel uit de reakties tijdens
het spelen en het applaus na afloop. Dit

stuk was tevens een lustrum voor "AMATO". Het was n.l. het 10e stuk, dat "AMA-

TO" voor het voetlicht bracht. Na afloop

werden de spelers door dhr. v. Braak bedankten in de bloemetjes gezet. De muziek
werd verzorgd door Peter Bijstra. Tevens
was er nog de gelegenheid voor een dansje, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Het was al ver na middernacht,
voordat een ieder was vertrokken. De opbrengst, welke geheel ten goede zal komen
aan de Herv. kerk en haar bijgebouwen,
was ongeveer f 1300,- netto.
Georg.
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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 k/us
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
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Huidige situatie:
Momenteel herbergt dit gebied de keurig
ingerichte volkstuinen, die een lust zijn voor
het oog. Vooral in het voorjaar en zomer is
er een keur aan groente en bloemen te zien
en menig Opendenaar krijgt op z'n tafel de
zelf geteelde groente. In de afgelopen pe
riode is er een hechte band gegroeid tus
sen al de mensen die deze volkstuinen hu
ren en verzorgen. Vanuit deze groep kwam
dan ook het initiatief om het ruige terrein,
dat gelegen is tussen het speelveld en dat
grenst aan de Drachtsterweg, opnieuw te
gaan inrichten. Men was van oordeel dat
het gebied niet werd gebruikt voor het doel
waarvoor het bestemd was, n.l. crossfiet
sen voor kinderen. Naar het oordeel van de
volkstuiniers zou een andere bestemming
voor de bewoners van het dorp veel aan
trekkelijker zijn. Het idee om hier een dier
weide te maken werd voorgelegd aan de
dorpsvernieuwingskommissie en aan de
gemeente. Het bijzondere van de initiatief
nemers is dat ze niet alleen met "plannen"
komen maar ook direkt hun medewerking
toezegden om bij de realisatie daadwerke
lijk een bijdrage te leveren.
Momenteel is dit terrein nu geheel in ge
bruik bij de bewoners van het dorp. In de af
gelopen jaren is gebleken dat het zgn. "rui
ge terrein" in het geheel niet wordt gebruikt.
De vraag is nu gekomen vanuit de volkstui
niers om dit gedeelte in te gaan richten als
'dierweide'. Verder zouden wandelpaden
aangelegd moeten worden en het speel
veld voorzien moeten worden van speel
toestellen. De gebruikers van de volkstui
nen hebben aangeboden om mee te
werken bij de aanleg van de dierweide en
toegezegd de verzorging van de dieren
voor haar rekening te nemen.
De dorpsvernieuwingskommissie is en
thousiast over dit voornemen en heeft zich
belast met de voorbereiding en de uitvoe
ring van dit plan. Een vertegenwoordiger
van het bestuur van de Volkstuinvereniging
leden van de dorpsvernieuwingskommis
sie en de opbouwwerker hebben tekenin
gen gemaakt. Een plattegrond van het in te
richten terrein staat hiernaast op pag. 10.
(tekening 2).

Wat gaat er gebeuren!
Op tekening 2 is aangegeven hoe het ter
rein er uit gaat zien na de herinrichting. Het
voorste gedeelte aan de Drachtsterweg zal
blijven zo het nu is. Een speelveld met daar
op doelpalen, zodat er verschillende spor
ten bedreven kunnen worden. (a).
Wei zal de ingang van het terrein verplaatst
worden in de richting van de Hetsmastraat.
(b). Vanaf de ingang aan de Drachtsterweg
komt een voetpad dat loopt rondom de
dierweide. (c). Ook vanuit de Hetsmastraat
is het terrein bereikbaar via het daar aanwe
zige voetpad, dat nu reeds is verbeterd. (d).
Op de plaats waar nu het ruige terrein is zal
de dierweide komen met daarin een nacht
verblijf voor dieren. In dit terreintje zal een
vijvertje worden aangebracht. (e). Tussen
de dierweide en het grote speelveld zullen
wat speeltoestellen voor kleine kinderen
worden geplaatst. (f). Om de dierweide
komt een afrastering van gaas. Op deze
manier ontstaat er een aantrekkelijk wan
delgebied met zowel verschillende ont
spannings- als educatieve mogelijkheden.
Naast het kunnen spelen zijn er de dieren in
de weide en kan ook een blik geworpen
worden in de goed verzorgde volkstuintjes.
Wie zal dat betalen
Bij het zien en lezen over deze plannen zal
men zich afvragen "Wie zal dat betalen,
zoete lieve Gerritje". Ook hierover is nage
dacht en een en ander op papier gezet. Er
werd een begroting opgesteld, van wat de
kosten zouden zijn van het plan, inclusief
het aanbrengen van een nachtverblijf voor
de dieren die daar hun intrek zullen nemen.
(zie tekening 3).
In het kader van de dorpsvernieuwing heeft
de gemeente Grootegast reeds gelden aan
Opende besteed voor verbetering van de
woonomgeving. In de wijken zijn speeltoe
stellen geplaatst en ook het speelveld inge
richt. De gemeente zal wat de centen be
treft, niet veel meer bijdragen. Wei is zij be
reid om te helpen bij de uitvoering daar
waar dit mogelijk is. Daarom hebben wij, in
overleg met het Opbouwwerk, ons gericht
tot het Nationaal Jeugd Fonds "Jantje Se
ton" en daar een aanvrage ingediend om
11

Stjelp te huren en dan ook nog onder bepaalde voorwaarden.

Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair

^^^
naar

Op 5 april 1989 schreef Beheer uit Tolbert,

dat men geen gebruik kon maken van De

Stjelp: te beperkte mogelijkheden en een
onwerkbare situatie.

Eén zin uit die brief willen we u niet

onthouden:
„Het wordt door ons zeer op prijs geste/d, dat u de beroepskracht mevr.

Renssen, behulpzaam wilt zijn bij het

ontwikkelen van aktiviteiten".

GROOTHANDEL & TEGELZETBEDRUF

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

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

en HARD NATUURSTEEN!

TIMMERBEDRUF
Prov.weg 95 » OPENDE

Tel. 05946-59980, b.g.g. 58352

Underlayment, 19 mm. ............. 38,00
Spaanplaat 12 mm. .................. 18,50

Geprofileerd meranti

1e soort, per meter............. 15,95
2e soort, per meter............. 10,00
Raamhout, per meter................ 6,00

Wij houden ons aanbevolen voor elke klus in en
rondom het huis.

Tevens maken wij voor u kozijnen, deuren, trappen,
etc., in elke maat of model, tegen zeer scherpe
prijzen.

DANKBETUIGING

Langs deze weg wi'/ten wij iedereen bedanken voor alle getoonde
medeleven, na ons ongeluk. Zowel in het ziekenhuis als thuis.

Anne, Sjoukje, Henk, Mark en Jelle Koop
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meer aan. Het gebouw De Stjelp is van binnen en buiten grondig gerestaureerd en
kan weer verscheidene jaren mee.
Tenslotte: voor de benoeming van mevrouw
Renssen en welke funktie-omschrijvingen

haar dan ook gegeven mogen zijn, heeft het
bestuur van De Stjelp geen enkele verant-

woordelijkheid. Hoe kan men toch iemand
benoemen zonder dat er gelegenheid is om

te werken? ^ ^ ^^
waarnemend sekr.

U kunt zich misschien voorstellen, dat we
een kater hebben opgelopen in de kwestie

van de nieuwe stichting: oprichten en weer
om zeep helpen. Aan de lopende band kregen wij nota's of we vonden die in gesloten
enveloppes in een lade. Het staat allemaal
keurig op onze naam en wij hebben ook al-

les gelukkig kunnen betalen.

En vooral: we willen onder geen beding
weer tolereren dat andere instanties in ons
gebouw werkzaam zijn, waarvoor wij uitein-

delijk geen verantwoordelijkheid kunnen

GEBR

kele mededeling bereikt. Zoals de zaken nu
staan, hebben wij daar ook geen behoefte

Bloemenaktie VVDSO
Op 25 mei a.s. zullen er weer prachtige
boeketten huis-aan-huis worden verkocht.

De opbrengst van de aktie komt ten goede

aan de vereniging. Een kleine volleybalclub, die vecht voor een eigen bestaan. Dus
mensen, help ons een handje op de
goede weg.

en mogen dragen.
Over plannen van een multi-funktioneel gebouw hebben ons de laatste jaren geen en-

Alvast bedankt.
Informatie bloemenaktie: Theo Snip, tel.
05946-59797.

Reünie meisjeskoor
"Scheppingsgave"

nen laten voortbestaan, omdat we een heel

Weet u nog wel, dat er een heel beroemd
meisjeskoor was in Opende in de 50- en

60-er jaren? Een koortje dat steeds met de
hoogste punten van alle concoursen thuis-

kwam?

"Scheppingsgave" heette het en iedere
dorpeling voelde zich erbij betrokken, voor-

al de ouders die één of meer meisjes in het

koor hadden. Wat hebben de moeders veel

staan strijken om hun kinderen keurig in de
matrozenpakjes op diverse podia te zien

verschijnen! Het bleef daar niet alleen bij;

optredens voor de radio, concerten met het
Urker mannenkoor "Halleluja" en gerenommeerde solisten behoorden erbij tijdens hun 10-jarig bestaan. Alles steeds on-

der vermaarde leiding van dirigent Hielke
Algra. Toen de oudste leden gingen trouwen of studeren buiten het dorp bleven er
te weinig meisjes over om het koor te kun-

moeilijk repertoire hadden.

Nu is er het plan gerezen een reünie te or-

ganiseren welke is gepland op 27 mei
1989. Als het lukt om nog iets van het oude
repertoire te kunnen zingen, dan zou een

optreden niet tot de onmogelijkheden behoren, maar dat is nog een verrassing. Als
er onder u nog zijn die foto's, kranteknip-

sels of dergelijke attributen bezitten dan

zou het fijn zijn om een soort tentoonstelling te houden in gebouw "Pro deo" in genoemd weekend. Mocht dit het geval zijn,
wilt u dit dan opsturen naar:
Mw. G. Huisman,

Provincialeweg 5, 9865 AA Opende.
U krijgt dit uiteraard terug.
Als er nog oud-leden zijn die niet benaderd
zijn en dit wel had moeten gebeuren, dan
kunnen ze zich alsnog opgeven of vervoegen bij de reüniekommissie, tel. nr. 05946-

59816 (Mw. Huisman) of 05946-59203

(Mw. Ritsma).
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Cafe Restaurant Snackbar

tekening 3

Sportzicht

roo

Nu ook nasi
en eierballen

·s-maandags
gesloten

...

beleefd aanbevolen:

El�N�_BJ},GSCHVV/l.
NACHTHOI<

Johnny en Zus

t

provincialeweg 66
9865 AK Opende. tel. 05946- 59954

3

loonbedrijf

I

,:/\ tel. 05946 - 594

'..

Provincial ewe g 101 ____ 9865 AD Opende
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gelden. Bij het uitvoeren van het werk zul
len wij als Opendenaren veel zelf moeten
doen. Op die manier kunnen wij veel ver
dienen. De Volkstuinvereniging heeft reeds
toegezegd hiervoor beschikbaar te zijn,
waarvoor wij hen nu reeds dankbaar zijn.
Ook de stemmen die we her en der reeds
hebben gehoord in het dorp om mee te
werken aan de realisering van dit plan zijn
hoopgevend.
Momenteel is ons verzoek in behandeling.
Binnenkort krijgen wij de uitslag ervan. In
totaal hebben wij een bedrag van f 16.000,
gevraagd aan dit fonds. Als dit bedrag
wordt toegekend dan zijn wij van mening
dat het gehele plan zo kan worden uitge
voerd. lndien dat niet het geval is zullen wij
moeten bekijken hoe wij het resterende be
drag bijeen kunnen brengen. Ook de ver
eniging van Plaatselijk Belang Opende is
bereid in dit kader wat te doen. Een en an
der is besproken in de Gemeentelijke Pro
jektgroep Dorpsvernieuwing Grootegast.
De gemeente Grootegast heeft ingestemd
met het voornemen en is bereid mee te
werken aan de realisering ervan.

De werkzaamheden zullen bestaan
uit:

a. grondwerk voor de dierweide;
b. het maken van een nieuwe entree;
c. het aanleggen van schelpenpaden om
de dierweide en naar de ingangen (Dracht
sterweg en Hetsmastraat);
d. het bouwen en verven van een die
rennachtverblijf;
e. het aanbrengen van een omheining;
f. plaatsen van een aantal speeltoestellen;
g. verven van de doelen en werkplaatsen
van enkele oude speeltoestellen.
Het onderhoud van het speelterrein en de
toestellen, alsmede de juridische verant
woordelijkheid voor de dierenweide komt
te liggen bij de Vereniging van Plaatselijk
Belang Opende. De verzorging van de die
ren zal worden uitgevoerd door !eden van
de volkstuinvereniging. Voor het onder
houd van het terrein stelt de gemeente
Grootegast jaarlijks geld beschikbaar. Een
en ander is geregeld in een kontrakt dat is
afgesloten tussen de gemeente en de Ver
eniging Plaatselijk Belang Opende.
Als alles meezit kan nog dit jaar begonnen
worden met de uitvoering.
Namens de Dorpsvernieuwings
kommissie, Opende,
H. Ruitenberg.
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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:

m

autosloperij

·ltatO

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

Tel. 05946 - 59438

tie nu precies te bepalen wat voor de nieu
we stichting gedaan en wat voor ons ge
daan werd. Het liep als het ware door elkaar
heen. lnkopen werden gedaan op naam
van De Stjelp. De nieuwe stichting had na
genoeg geen cent om te verteren en met
ons goedvinden hebben wij als het ware
voorgeschoten om de nieuwe stichting aan
de gang te maken.
Wie schetst echter onze verbazing, dat de
nieuwe stichting met ingang van 1 juni
1987 van de gemeente Grootegast te ho
ren kreeg, dat de gemeente de subsidie
aan de nieuwe stichting, n.b. op verzoek
van de gemeente opgericht, direkt stopzet
te. Er wordt gesproken over afbouw van het
werk van deze nieuwe Algemene Stichting
en met name worden genoemd: cursus
schilderen, naaicursus, kinder- en tiener
werk in Opende. We vernamen dat de heer
De Nas ontslag was aangezegd door de
nieuwe stichting. Over die gehele ontslag
procedure was ons niets meegedeeld. Wij
konden De Nas ook niet weer in dienst ne
men, want de subsidies kregen wij niet
meer.
Alles lag dus plat door het stopzetten van
de gemeentesubsidie. Toen heeft het be
stuur van De Stjelp besloten om toch het
werk in stand te houden en het gebouw te
bewaren voor Opende. Heel wat bespre
kingen zijn daartoe gevoerd, maar het lukte.
We konden zelfs m.i.v. 1 november 1987
een part-time beheerder aanstellen.
Met de gemeente Grootegast kwamen we
overeen, dat voor bepaalde aktiviteiten
door de gemeente huur zou moeten war
den betaald, hetgeen dan ook is gebeurd.
Echter met ingang van november 1988
heeft de gemeente ook die betaling
gestaakt.
Onderwijl had zich een zgn. Overleggroep
Opende gepresenteerd. Enkelen van ons
bestuur hebben de eerste vergaderingen
bijgewoond van die overleggroep.
Op een vergadering, samen met deze over
leggroep en burgemeester Verbree in De
Stjelp op of omstreeks 30 oktober 1987
werd door de burgemeester deze overleg
groep in feite verheven tot de gesprekspart
ner in de gemeente Grootegast voor Open
de. Men sprak zelfs al over een te benoe
men beheerder. Op de simpele vraag aan

de burgemeester door een van onze be
stuursleden, of hij ook al overleg had ge
pleegd met de eigenaresse van De Stjelp,
dus de stichting De Stjelp, moest hij ont
kennend antwoorden. Over U en zonder

u.

Onder leiding van onze nieuwe beheerder
is stabiliteit gekomen in het werk van De
Stjelp, ja zelfs is er uitbreiding gekomen
van aktiviteiten.
Maar wat lezen we in de toelichting op
agendapunt 7 van de raadsvergadering
Grootegast d.d. 9 februari 1988? Oat de
stichting Beheer te Tolbert zich heeft kun
nen ontpoppen als gesprekspartner en be
geleider van de Overleggroep Opende,
WELKE GROEP EEN AANTAL SOCIALE
CULTURELE AKTIVITEITEN COORDI
NEERT . Ats je toch zoiets leest, sla je steil
achterover van verbazing. Niet de Overleg
groep heeft de leemte in Opende van het
sociaal cultureel werk opgevuld, maar juist
onze stichting in De Stjelp. Oat je zoiets
moet lezen in officiele stukken van een ge
meente, maakt het nog zuurder dan het al
is. Z6 is de gemeenteraad dus voorgelicht
door B. en W. Dit stuk is een miskenning
van onze stichting en al het werk, dat door
onze stichting gedurende vele jaren is
verricht.
Aan het eind van het vorig jaar kwam me
vrouw E. Renssen zich bij ons melden voor
een gesprek. Zij was door de stichting Be
heer te Tolbert aangesteld als sociaal cultu
reel werkster en wilde met ons overleg pie
gen over het gebruik van het gebouw De
Stjelp. Er zijn daarna nog enkele gesprek
ken gevoerd met haar en haar direktie. Wij
hebben in die tijd ook nog een gesprek ge
had met wethouder Zuiderveld op het ge
meentehuis te Grootegast. Boodschap aan
ons: de wettige raad der gemeente Groote
gast heeft de regeling voor sociaal cultureel
werk vastgesteld. Dientengevolge krijgt De
Stjelp geen enkele gemeentelijke subsidie
meer, maar uitsluitend de stichting Beheer
te Tolbert. Er was misschien een mogelijk
heid, dat Beheer ons enige subsidie zou
verstrekken. Na gepleegd overleg bleek
ook dat helemaal niet mogelijk te zijn.
Wij hebben dan ook tenslotte op 6 februari
1989 aan Beheer, mevr. Renssen en de ge
meente geschreven, dat er maar een zeer
beperkte mogelijkheid is om alsnog De
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Voor al uw:

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN
naar:
Aan- en verkoop onroerend goed
Hypotheken Postbank C.V.B.,
Bouwfonds Ned. Gemeenten

(gunstige voorwaarden)
Persoonlijke leningen
(konkurrerend)

Bankzaken
(eventueel service aan huis)
Alle verzekeringen

W.VANDERMEULEN
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 - 59564

Timmerbedrijf
M. v.d.
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
INSTALLATIEBEDRIJF

REMON

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

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
Internat, transport

Gereformeerde school Opende 1942
Bovenste rij v.l.n.r.: mr. Postuma, mr. De Boer, Joke van der Velde, Janke van der Veen, Joke Schaafsma, Hennie Wouda, Roelfke Reitsma, Eppie Teeninga, Renskje van der Veen en
mr. Talstra.

Tweede rij v.l.n.r.: Gerrit Graansma, Jan Wouda, Wiebe Elzinga, Aldert Tjoelker, Tiete Wijma, Gerrit Boersma, Folkert Graansma, Hendrik Cuperus en Weit Drent.
Derde rij v.l.n.r.: Goitzen Tjoelker, Klaas Postuma, Wietse Tjoelker, leke Postma, Geertje
van der Veen, Trijntje Schaafsma, Etje Elzinga, Antje van der Veen, Marten van der Velde en
Jan van der Velde.
Vierde rij v.l.n.r.: Geesje Tjoelker, Tinie Tjoelker, Grietje Postma, Trijntje Reitsma, Jacoba
Reitsma, Anneke Graansma.
Vijfde rij v.l.n.r.: Niko Postma, Jan Elzinga, Siemen Wljma en Boele van der Velde.
Wilt u een foto nabestellen, neemt u dan kontakt op met:

GEORG LUTTER, Provincialeweg 54, Opende, telefoon 05946 - 59818.

Straten korf bal

Op 17 juni oprganiseert de Kv. OKO een
stratenkorfbaltoernooi. De aanvang is om
9.30 uur.

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Per team mogen er maximaal 4 korfballers
worden ingeschreven, die aangesloten zijn

bij de KNKV. Desondanks blijven sportiviteit en gezelligheid de twee belangrijkste

pijlers van dit toernooi.

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt

door steun van de Rabo Bank en de Spaar
en Voorschotbank.
Wij wensen iedereen die hieraan meedoet
een sportief en zonnig toernooi toe.

De stratenkorfbalcommissie

T. Elzinga, tel. 58387.
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De Stjelp
De redaktie van dit blad vroeg mij iets te
schrijven over De Stjelp. In het Nieuwsblad

van het Noorden had een uitgebreid interview met mij gestaan. De laatste dagen ben
ik verschillende malen hierover opgebeld,

Wisseling van SRV-man
lene van der Veen, de SRV-man uit Korn-

hom, die ook dagelijks in Opende-Oost

vent, heeft om gezondheidsredenen zijn

SRV-wagen en de daarbij behorende
route verkocht.

Bijna 35 jaar heeft lene door weer en wind

de melk en andere zuivelprodukten bij demensen thuisbezorgd.
lene van der Veen werd geboren op 8 juli
1937 te Lucaswolde als zoon van Doetze
van der Veen en Trientje van der Til. Op 4-

jarige leeftijd verhuisde lene met zijn ouders naar Kornhorn, alwaar zijn vader een

boerderij huurde aan de Snipperij. Naast
het werk op de boerderij werd de melk ook

uitgevent. Later, toen het venten te veel tijd
in beslag ging nemen, verhuisden ze meer
naar het centrum van Kornhorn.

Op 17-jarige leeftijd ging lene zijn vader
meehelpen met venten. Zijn vader ging

richting Opende en lene richting Noord-

wijk. Ze trokken er toen met paard en wa-

gen op uit, getuige bijgaande foto, waarop

lene als 19-jarige door de sneeuw maar
moest zien bij de klanten te komen.

lene trouwde op 13 september 1962 met

Tjitske Boonstra uit Frieschepalen. Het ge-

16

zin Van der Veen kreeg drie kinderen, 2 jon-

gens en 1 meisje. Op 1 januari 1969 nam
lene het bedrijf van zijn vader over en trok er

zelfs landelijke kranten hebben belangstelling voor het onderwerp. Het artikel heb ik

op dit moment nog niet gezien en gelezen,
maar met de journalist Hollema uit Drach-

alleen op uit.
Er wordt gevent in Kornhorn, Opende en

ten had ik onlangs een uitgebreid telefo-

venten wel eens iets bijzonders meemaakte, antwoordde lene, dat zoiets dagelijk wel
voorkwam, teveel om op te noemen. Eénmaal is lene met de SRV-wagen tegen een
boom gereden op de Bosweg in Opende.
In de wagen leek het wel alsof er een torna-

Over de begin-geschiedenis van De Stjetp
moet ik in dit artikel heel kort zijn. Aanvan-

Noordwijk. Op de vraag of hij tijdens het

do doorheen geraasd was, maar dan
geen witte.
Al meer dan een jaar helpt zoon Harm mee
met het venten, de laatste tijd zelfs alleen.

Op 24 april zal het de laatste rit zijn voor

zoon Harm. Hij voelt er namelijk niets voor
om ook SRV-man te worden, net zoals zijn
vader en grootvader.
lene van der Veen wil een ieder van harte

bedanken voor de prettige omgang en het

in hem gestelde vertrouwen.

Op woensdag 26 april zal de nieuwe SRV-

man zijn eerste rit maken. Het is de heer
Ype Schreiber uit Ezinge, 27 jaar en ge-

huwd. De opslag blijft voorlopig bij Van der

Veen, evenals de stalling van de SRVwa9en-

Georg

nisch gesprek en naar aanleiding daarvan

zal hij het artikel wet gemaakt hebben.

kelijk was het werk in de bunkers van Trimunt en het werd later gehuisvest op het
huidige terrein aan de Drachtsterweg. De
naam werd in de loop der tijden veranderd
van ,De Bunker' in ,De Stjelp'.

De Rijksoverheid maakte omstreeks 1 951
de mogelijkheid dat werk, zoals in De Stjelp

gebeurde, rijkssubsidie kreeg. Eerst was
dat voor „vorming buiten schoolverband",
later „voor de asfattjeugd" en meer van der-

gelijke benamingen. Het Ministerie voor dit

werk was Onderwijs etc.

Later kwam de subsldie-regeling te vallen
onder het Ministerie van Cultuur en Welzijn,

voor zgn. sociaal cultureel werk. Van die

rijkssubsidie konden drie beroepskrachten

en een werkvrouw worden betaald. Alles
werd rechtstreeks met het Ministerie geregeld. Opende was het enige dorp in de ge-

meente Grootegast die een dergelijke rijkssubsidie kreeg.

Omstreeks 1983 schafte de overheid het

verstrekken van subsidie rechtstreeks aan
de instellingen af; de gemeenten moesten
de subsidies nu verstrekken, waarvoor de
gemeenten een rijksvergoeding ontvingen.

Onderwijl was één beroepskracht uit eige-

ner beweging vertrokken en was niet vervangen. Twee bleven er over. De gemeente
Grootegast verlaagde in 1984 de gemeen-

tesubsidie zodanig, dat noodgedwongen

mevr. Van der Molen moest worden
ontslagen.

Kort daarop kreeg het Stichtingsbestuur te

horen, dat de gemeente af wilde van allerlei
stichtingen etc. als gesprekspartner. Er
moest één platvorm komen, waarmee de
gemeente kon en wilde spreken over de
subsidie voor sociaal cultureel werk.
Hiertoe werd een nieuwe stichting opgericht voor Sociaal en Cultureel werk in de
gemeente Grootegast. De oprichting is geheel verlopen zoals het behoort: stichtingsakte, etc.

De Stjelp kreeg niet rechtstreeks subsidie

van de gemeente, maar De Stjelp zou de

kosten terug krijgen via de nieuwe
Stichting.
De enig overgebleven werker Jan de Nas

ging over in dienst van de nieuwe stichting;
hij zou in heet de gemeente Grootegast
gaan werken. Wij waren er van overtuigd,

dat de positie van de heer De Nas er niet
minder op was geworden.

In De Stjelp bleef alles aanvankelijk op de

oude voet doorgaan. Het was voor de heer
De Nas ook moeilijk om in de nieuwe situa-
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Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPPERTRANSPORT
AFZETCONTAINERS

J. Bronsema
Internat, transport

Gereformeerde school Opende 1942
Bovenste rij v.l.n.r.: mr. Postuma, mr. De Boer, Joke van der Velde, Janke van der Veen, Joke Schaafsma, Hennie Wouda, Roelfke Reitsma, Eppie Teeninga, Renskje van der Veen en
mr. Talstra.

Tweede rij v.l.n.r.: Gerrit Graansma, Jan Wouda, Wiebe Elzinga, Aldert Tjoelker, Tiete Wijma, Gerrit Boersma, Folkert Graansma, Hendrik Cuperus en Weit Drent.
Derde rij v.l.n.r.: Goitzen Tjoelker, Klaas Postuma, Wietse Tjoelker, leke Postma, Geertje
van der Veen, Trijntje Schaafsma, Etje Elzinga, Antje van der Veen, Marten van der Velde en
Jan van der Velde.
Vierde rij v.l.n.r.: Geesje Tjoelker, Tinie Tjoelker, Grietje Postma, Trijntje Reitsma, Jacoba
Reitsma, Anneke Graansma.
Vijfde rij v.l.n.r.: Niko Postma, Jan Elzinga, Siemen Wljma en Boele van der Velde.
Wilt u een foto nabestellen, neemt u dan kontakt op met:

GEORG LUTTER, Provincialeweg 54, Opende, telefoon 05946 - 59818.

Straten korf bal

Op 17 juni oprganiseert de Kv. OKO een
stratenkorfbaltoernooi. De aanvang is om
9.30 uur.

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Per team mogen er maximaal 4 korfballers
worden ingeschreven, die aangesloten zijn

bij de KNKV. Desondanks blijven sportiviteit en gezelligheid de twee belangrijkste

pijlers van dit toernooi.

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt

door steun van de Rabo Bank en de Spaar
en Voorschotbank.
Wij wensen iedereen die hieraan meedoet
een sportief en zonnig toernooi toe.

De stratenkorfbalcommissie

T. Elzinga, tel. 58387.
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nieuwe stichting. Over die gehele ontslag
procedure was ons niets meegedeeld. Wij
konden De Nas ook niet weer in dienst ne
men, want de subsidies kregen wij niet
meer.
Alles lag dus plat door het stopzetten van
de gemeentesubsidie. Toen heeft het be
stuur van De Stjelp besloten om toch het
werk in stand te houden en het gebouw te
bewaren voor Opende. Heel wat bespre
kingen zijn daartoe gevoerd, maar het lukte.
We konden zelfs m.i.v. 1 november 1987
een part-time beheerder aanstellen.
Met de gemeente Grootegast kwamen we
overeen, dat voor bepaalde aktiviteiten
door de gemeente huur zou moeten war
den betaald, hetgeen dan ook is gebeurd.
Echter met ingang van november 1988
heeft de gemeente ook die betaling
gestaakt.
Onderwijl had zich een zgn. Overleggroep
Opende gepresenteerd. Enkelen van ons
bestuur hebben de eerste vergaderingen
bijgewoond van die overleggroep.
Op een vergadering, samen met deze over
leggroep en burgemeester Verbree in De
Stjelp op of omstreeks 30 oktober 1987
werd door de burgemeester deze overleg
groep in feite verheven tot de gesprekspart
ner in de gemeente Grootegast voor Open
de. Men sprak zelfs al over een te benoe
men beheerder. Op de simpele vraag aan

de burgemeester door een van onze be
stuursleden, of hij ook al overleg had ge
pleegd met de eigenaresse van De Stjelp,
dus de stichting De Stjelp, moest hij ont
kennend antwoorden. Over U en zonder

u.

Onder leiding van onze nieuwe beheerder
is stabiliteit gekomen in het werk van De
Stjelp, ja zelfs is er uitbreiding gekomen
van aktiviteiten.
Maar wat lezen we in de toelichting op
agendapunt 7 van de raadsvergadering
Grootegast d.d. 9 februari 1988? Oat de
stichting Beheer te Tolbert zich heeft kun
nen ontpoppen als gesprekspartner en be
geleider van de Overleggroep Opende,
WELKE GROEP EEN AANTAL SOCIALE
CULTURELE AKTIVITEITEN COORDI
NEERT . Ats je toch zoiets leest, sla je steil
achterover van verbazing. Niet de Overleg
groep heeft de leemte in Opende van het
sociaal cultureel werk opgevuld, maar juist
onze stichting in De Stjelp. Oat je zoiets
moet lezen in officiele stukken van een ge
meente, maakt het nog zuurder dan het al
is. Z6 is de gemeenteraad dus voorgelicht
door B. en W. Dit stuk is een miskenning
van onze stichting en al het werk, dat door
onze stichting gedurende vele jaren is
verricht.
Aan het eind van het vorig jaar kwam me
vrouw E. Renssen zich bij ons melden voor
een gesprek. Zij was door de stichting Be
heer te Tolbert aangesteld als sociaal cultu
reel werkster en wilde met ons overleg pie
gen over het gebruik van het gebouw De
Stjelp. Er zijn daarna nog enkele gesprek
ken gevoerd met haar en haar direktie. Wij
hebben in die tijd ook nog een gesprek ge
had met wethouder Zuiderveld op het ge
meentehuis te Grootegast. Boodschap aan
ons: de wettige raad der gemeente Groote
gast heeft de regeling voor sociaal cultureel
werk vastgesteld. Dientengevolge krijgt De
Stjelp geen enkele gemeentelijke subsidie
meer, maar uitsluitend de stichting Beheer
te Tolbert. Er was misschien een mogelijk
heid, dat Beheer ons enige subsidie zou
verstrekken. Na gepleegd overleg bleek
ook dat helemaal niet mogelijk te zijn.
Wij hebben dan ook tenslotte op 6 februari
1989 aan Beheer, mevr. Renssen en de ge
meente geschreven, dat er maar een zeer
beperkte mogelijkheid is om alsnog De
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9865 AK Opende. tel. 05946- 59954
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20

gelden. Bij het uitvoeren van het werk zul
len wij als Opendenaren veel zelf moeten
doen. Op die manier kunnen wij veel ver
dienen. De Volkstuinvereniging heeft reeds
toegezegd hiervoor beschikbaar te zijn,
waarvoor wij hen nu reeds dankbaar zijn.
Ook de stemmen die we her en der reeds
hebben gehoord in het dorp om mee te
werken aan de realisering van dit plan zijn
hoopgevend.
Momenteel is ons verzoek in behandeling.
Binnenkort krijgen wij de uitslag ervan. In
totaal hebben wij een bedrag van f 16.000,
gevraagd aan dit fonds. Als dit bedrag
wordt toegekend dan zijn wij van mening
dat het gehele plan zo kan worden uitge
voerd. lndien dat niet het geval is zullen wij
moeten bekijken hoe wij het resterende be
drag bijeen kunnen brengen. Ook de ver
eniging van Plaatselijk Belang Opende is
bereid in dit kader wat te doen. Een en an
der is besproken in de Gemeentelijke Pro
jektgroep Dorpsvernieuwing Grootegast.
De gemeente Grootegast heeft ingestemd
met het voornemen en is bereid mee te
werken aan de realisering ervan.

De werkzaamheden zullen bestaan
uit:

a. grondwerk voor de dierweide;
b. het maken van een nieuwe entree;
c. het aanleggen van schelpenpaden om
de dierweide en naar de ingangen (Dracht
sterweg en Hetsmastraat);
d. het bouwen en verven van een die
rennachtverblijf;
e. het aanbrengen van een omheining;
f. plaatsen van een aantal speeltoestellen;
g. verven van de doelen en werkplaatsen
van enkele oude speeltoestellen.
Het onderhoud van het speelterrein en de
toestellen, alsmede de juridische verant
woordelijkheid voor de dierenweide komt
te liggen bij de Vereniging van Plaatselijk
Belang Opende. De verzorging van de die
ren zal worden uitgevoerd door !eden van
de volkstuinvereniging. Voor het onder
houd van het terrein stelt de gemeente
Grootegast jaarlijks geld beschikbaar. Een
en ander is geregeld in een kontrakt dat is
afgesloten tussen de gemeente en de Ver
eniging Plaatselijk Belang Opende.
Als alles meezit kan nog dit jaar begonnen
worden met de uitvoering.
Namens de Dorpsvernieuwings
kommissie, Opende,
H. Ruitenberg.
13

Stjelp te huren en dan ook nog onder bepaalde voorwaarden.

Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair

^^^
naar

Op 5 april 1989 schreef Beheer uit Tolbert,

dat men geen gebruik kon maken van De

Stjelp: te beperkte mogelijkheden en een
onwerkbare situatie.

Eén zin uit die brief willen we u niet

onthouden:
„Het wordt door ons zeer op prijs geste/d, dat u de beroepskracht mevr.

Renssen, behulpzaam wilt zijn bij het

ontwikkelen van aktiviteiten".

GROOTHANDEL & TEGELZETBEDRUF

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

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

en HARD NATUURSTEEN!

TIMMERBEDRUF
Prov.weg 95 » OPENDE

Tel. 05946-59980, b.g.g. 58352

Underlayment, 19 mm. ............. 38,00
Spaanplaat 12 mm. .................. 18,50

Geprofileerd meranti

1e soort, per meter............. 15,95
2e soort, per meter............. 10,00
Raamhout, per meter................ 6,00

Wij houden ons aanbevolen voor elke klus in en
rondom het huis.

Tevens maken wij voor u kozijnen, deuren, trappen,
etc., in elke maat of model, tegen zeer scherpe
prijzen.

DANKBETUIGING

Langs deze weg wi'/ten wij iedereen bedanken voor alle getoonde
medeleven, na ons ongeluk. Zowel in het ziekenhuis als thuis.

Anne, Sjoukje, Henk, Mark en Jelle Koop
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meer aan. Het gebouw De Stjelp is van binnen en buiten grondig gerestaureerd en
kan weer verscheidene jaren mee.
Tenslotte: voor de benoeming van mevrouw
Renssen en welke funktie-omschrijvingen

haar dan ook gegeven mogen zijn, heeft het
bestuur van De Stjelp geen enkele verant-

woordelijkheid. Hoe kan men toch iemand
benoemen zonder dat er gelegenheid is om

te werken? ^ ^ ^^
waarnemend sekr.

U kunt zich misschien voorstellen, dat we
een kater hebben opgelopen in de kwestie

van de nieuwe stichting: oprichten en weer
om zeep helpen. Aan de lopende band kregen wij nota's of we vonden die in gesloten
enveloppes in een lade. Het staat allemaal
keurig op onze naam en wij hebben ook al-

les gelukkig kunnen betalen.

En vooral: we willen onder geen beding
weer tolereren dat andere instanties in ons
gebouw werkzaam zijn, waarvoor wij uitein-

delijk geen verantwoordelijkheid kunnen

GEBR

kele mededeling bereikt. Zoals de zaken nu
staan, hebben wij daar ook geen behoefte

Bloemenaktie VVDSO
Op 25 mei a.s. zullen er weer prachtige
boeketten huis-aan-huis worden verkocht.

De opbrengst van de aktie komt ten goede

aan de vereniging. Een kleine volleybalclub, die vecht voor een eigen bestaan. Dus
mensen, help ons een handje op de
goede weg.

en mogen dragen.
Over plannen van een multi-funktioneel gebouw hebben ons de laatste jaren geen en-

Alvast bedankt.
Informatie bloemenaktie: Theo Snip, tel.
05946-59797.

Reünie meisjeskoor
"Scheppingsgave"

nen laten voortbestaan, omdat we een heel

Weet u nog wel, dat er een heel beroemd
meisjeskoor was in Opende in de 50- en

60-er jaren? Een koortje dat steeds met de
hoogste punten van alle concoursen thuis-

kwam?

"Scheppingsgave" heette het en iedere
dorpeling voelde zich erbij betrokken, voor-

al de ouders die één of meer meisjes in het

koor hadden. Wat hebben de moeders veel

staan strijken om hun kinderen keurig in de
matrozenpakjes op diverse podia te zien

verschijnen! Het bleef daar niet alleen bij;

optredens voor de radio, concerten met het
Urker mannenkoor "Halleluja" en gerenommeerde solisten behoorden erbij tijdens hun 10-jarig bestaan. Alles steeds on-

der vermaarde leiding van dirigent Hielke
Algra. Toen de oudste leden gingen trouwen of studeren buiten het dorp bleven er
te weinig meisjes over om het koor te kun-

moeilijk repertoire hadden.

Nu is er het plan gerezen een reünie te or-

ganiseren welke is gepland op 27 mei
1989. Als het lukt om nog iets van het oude
repertoire te kunnen zingen, dan zou een

optreden niet tot de onmogelijkheden behoren, maar dat is nog een verrassing. Als
er onder u nog zijn die foto's, kranteknip-

sels of dergelijke attributen bezitten dan

zou het fijn zijn om een soort tentoonstelling te houden in gebouw "Pro deo" in genoemd weekend. Mocht dit het geval zijn,
wilt u dit dan opsturen naar:
Mw. G. Huisman,

Provincialeweg 5, 9865 AA Opende.
U krijgt dit uiteraard terug.
Als er nog oud-leden zijn die niet benaderd
zijn en dit wel had moeten gebeuren, dan
kunnen ze zich alsnog opgeven of vervoegen bij de reüniekommissie, tel. nr. 05946-

59816 (Mw. Huisman) of 05946-59203

(Mw. Ritsma).
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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 k/us
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
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Huidige situatie:
Momenteel herbergt dit gebied de keurig
ingerichte volkstuinen, die een lust zijn voor
het oog. Vooral in het voorjaar en zomer is
er een keur aan groente en bloemen te zien
en menig Opendenaar krijgt op z'n tafel de
zelf geteelde groente. In de afgelopen pe
riode is er een hechte band gegroeid tus
sen al de mensen die deze volkstuinen hu
ren en verzorgen. Vanuit deze groep kwam
dan ook het initiatief om het ruige terrein,
dat gelegen is tussen het speelveld en dat
grenst aan de Drachtsterweg, opnieuw te
gaan inrichten. Men was van oordeel dat
het gebied niet werd gebruikt voor het doel
waarvoor het bestemd was, n.l. crossfiet
sen voor kinderen. Naar het oordeel van de
volkstuiniers zou een andere bestemming
voor de bewoners van het dorp veel aan
trekkelijker zijn. Het idee om hier een dier
weide te maken werd voorgelegd aan de
dorpsvernieuwingskommissie en aan de
gemeente. Het bijzondere van de initiatief
nemers is dat ze niet alleen met "plannen"
komen maar ook direkt hun medewerking
toezegden om bij de realisatie daadwerke
lijk een bijdrage te leveren.
Momenteel is dit terrein nu geheel in ge
bruik bij de bewoners van het dorp. In de af
gelopen jaren is gebleken dat het zgn. "rui
ge terrein" in het geheel niet wordt gebruikt.
De vraag is nu gekomen vanuit de volkstui
niers om dit gedeelte in te gaan richten als
'dierweide'. Verder zouden wandelpaden
aangelegd moeten worden en het speel
veld voorzien moeten worden van speel
toestellen. De gebruikers van de volkstui
nen hebben aangeboden om mee te
werken bij de aanleg van de dierweide en
toegezegd de verzorging van de dieren
voor haar rekening te nemen.
De dorpsvernieuwingskommissie is en
thousiast over dit voornemen en heeft zich
belast met de voorbereiding en de uitvoe
ring van dit plan. Een vertegenwoordiger
van het bestuur van de Volkstuinvereniging
leden van de dorpsvernieuwingskommis
sie en de opbouwwerker hebben tekenin
gen gemaakt. Een plattegrond van het in te
richten terrein staat hiernaast op pag. 10.
(tekening 2).

Wat gaat er gebeuren!
Op tekening 2 is aangegeven hoe het ter
rein er uit gaat zien na de herinrichting. Het
voorste gedeelte aan de Drachtsterweg zal
blijven zo het nu is. Een speelveld met daar
op doelpalen, zodat er verschillende spor
ten bedreven kunnen worden. (a).
Wei zal de ingang van het terrein verplaatst
worden in de richting van de Hetsmastraat.
(b). Vanaf de ingang aan de Drachtsterweg
komt een voetpad dat loopt rondom de
dierweide. (c). Ook vanuit de Hetsmastraat
is het terrein bereikbaar via het daar aanwe
zige voetpad, dat nu reeds is verbeterd. (d).
Op de plaats waar nu het ruige terrein is zal
de dierweide komen met daarin een nacht
verblijf voor dieren. In dit terreintje zal een
vijvertje worden aangebracht. (e). Tussen
de dierweide en het grote speelveld zullen
wat speeltoestellen voor kleine kinderen
worden geplaatst. (f). Om de dierweide
komt een afrastering van gaas. Op deze
manier ontstaat er een aantrekkelijk wan
delgebied met zowel verschillende ont
spannings- als educatieve mogelijkheden.
Naast het kunnen spelen zijn er de dieren in
de weide en kan ook een blik geworpen
worden in de goed verzorgde volkstuintjes.
Wie zal dat betalen
Bij het zien en lezen over deze plannen zal
men zich afvragen "Wie zal dat betalen,
zoete lieve Gerritje". Ook hierover is nage
dacht en een en ander op papier gezet. Er
werd een begroting opgesteld, van wat de
kosten zouden zijn van het plan, inclusief
het aanbrengen van een nachtverblijf voor
de dieren die daar hun intrek zullen nemen.
(zie tekening 3).
In het kader van de dorpsvernieuwing heeft
de gemeente Grootegast reeds gelden aan
Opende besteed voor verbetering van de
woonomgeving. In de wijken zijn speeltoe
stellen geplaatst en ook het speelveld inge
richt. De gemeente zal wat de centen be
treft, niet veel meer bijdragen. Wei is zij be
reid om te helpen bij de uitvoering daar
waar dit mogelijk is. Daarom hebben wij, in
overleg met het Opbouwwerk, ons gericht
tot het Nationaal Jeugd Fonds "Jantje Se
ton" en daar een aanvrage ingediend om
11

tekening 2

ï^3

e- ^^v

DRACHTSTERWEG

L---r

^y

TJTiaticgvoMol "i" de. IH -js

rlcfi/e.n Dieftoeirfe- en Spe&l1+drreiK a<tn de. Dmcl)-iA)<,rwi

,|k OPfMDÊ.

"ÏJ

olA ^98"

'; •>

pod^-aOA

Uitvoering toneelver.

"AMATO"
n>

3
n>

a_

n>

die een bouwbedrijf heeft, maar het werk
geheel over laat aan haar bedrijfsleider. Er

Q Voc^ac;

ontstaat wederzijds een diepe genegenVafearioz i'n'

VOLKSTUINTJES

10

Braak, die deze avond de leiding op zich

genomen had, de avond met een ieder welkom te heten. De zaal was goed bezet. Er
waren ruim 120 mensen aanwezig, waaronder oud-speler Poul Delhaas en zijn
vrouw, die er een reis vanuit Odoorn voor
over hadden. Nadat een ieder voorzien was
van een kopje koffie, was het de beurt aan
de toneelver. met het stuk "Jij bent een
vreemde". Ditmaal niet zoals vorige jaren
een blijspel, maar een ernstig stuk met een
levensles. Het stuk gaat over een weduwe,

^
.^

Ook dit jaar hield de chr. toneelver. "AMATO" haar jaarlijkse uitvoering voor de Herv.
kerk in het gebouw "Eben-Haëzer" en wel
op vrijdag 14 april. De kaarten waren evenals vorig jaar weer in voorverkoop verkrijgbaar. Om ± 8 uur opende dhr. J.W. v.

heid voor elkaar. Als de bedrijfsleider door
de oudste dochter van diefstal beschuldigd
wordt, terwijl de zoon de dader is, neemt hij

zijn ontslag en wil emigreren. Als de waar-

heid aan het licht komt, haalt de oudste
dochter, op aanraden van de jongste doch-

ter en de franse leraar de bedrijfsleider terug en komt uiteindelijk alles toch nog

goed. In de pauzes was er gelegenheid om
een hapje of een drankje te bestellen en tevens was er een verloting, waarop weer leuke prijzen te verdienen vielen, o.a. een
mooie tuinstoel.
Dat het stuk door de aanwezigen gewaar-

deerd werd, bleek wel uit de reakties tijdens
het spelen en het applaus na afloop. Dit

stuk was tevens een lustrum voor "AMATO". Het was n.l. het 10e stuk, dat "AMA-

TO" voor het voetlicht bracht. Na afloop

werden de spelers door dhr. v. Braak bedankten in de bloemetjes gezet. De muziek
werd verzorgd door Peter Bijstra. Tevens
was er nog de gelegenheid voor een dansje, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. Het was al ver na middernacht,
voordat een ieder was vertrokken. De opbrengst, welke geheel ten goede zal komen
aan de Herv. kerk en haar bijgebouwen,
was ongeveer f 1300,- netto.
Georg.
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De waarnemende burge
meester aanvaardde ambt
Op de middag van de 1Be april hield de
raad een buitengewone, openbare zitting,
waarin de heer D. Haitsma te Mijdrecht als
waarnemende burgemeester ge'installeerd
werd. Wethouder S. Helmholt, de loco
burgemeester, opende met een korte toe
spraak de vergadering. Daarin heette hij de
heer en mevrouw Haitsma en hun kinderen
welkom. Daarna liet hij de gemeentesecre
taris, mr. Joh. Kooistra, het benoemingsbe
sluit van de Commissaris der Koningin, de
heer Vonhoff, van 16 april 1989, voorlezen.
Vervolgens kregen de voorzitters van de
vier fracties, de heren: H.W. Westerhof
(CDA), J.C. Boonstra (PvdA), H. Wijma
(WD) en H. de Groot (GPV) en de gemeen
tesecretaris het woord.
Allen wezen op de naderende samenvoe
ging van de gemeenten Grootegast en 01·
dekerk. Om deze goed te laten verlopen is
goed overleg tussen die gemeenten nodig.
Daar heeft de heer Haitsma ervaring mee
en daar hoopt de raad in een goede samen·
werking van te kunnen profiteren.
Na deze toespraken hing de heer Helmholt
de waarnemende burgemeester de ambts
keten om en droeg aan hem, met de voor
zittershamer, het voorzitterschap van de
raad over. De nieuwe voorzitter schetste
zijn ambtelijke loopbaan. Die begon op 29
augustus 1939 als volontair op de secreta
rie van de gemeente Oldekerk. Op 1 juni
1962 werd hij burgemeester van Nijeveen
(Drente). Dat is hij 9¼ jaar geweest.
Op 1 september 1971 werd hij burgemees
ter van Mijdrecht (Utrecht). Deze gemeente
diende hij 16½ jaar. Daar was industrie en
een flinke middenstand. De spreker was blij
dat vertegenwoordigers daarvan ook bij
deze installatie aanwezig wilden zijn. Ook
uit Nijeveen waren mensen aanwezig. Op
het verzoek van de Commissaris der Ko
ningin was hij graag ingegaan. Hij en zijn
vrouw zijn uit deze streek afkomstig. Hij gaf
de voorkeur aan een gemeente beneden de
10.000 inwoners. Zo'n gemeente kan men
beter overzien. De heer Haitsma zei dat hij
dit alles vertelde om een indruk van hemzelf
te geven, zodat, zoals hij zei, men hier kon
zien wat voor vlees men in de kuip had.
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Grootegast en Oldekerk hebben niet om
samenvoeging gevraagd en in Grootegast
bestaat geen landhonger. Er is reeds over
leg tussen de beide gemeentebesturen.
Nodig daarbij is grote zorgvuldigheid en
een goede inpassing van het personeel. Hij
wil aansturen op samenwerking, niet op
polarisatie ( = het aanscherpen van tegen
stellingen). Er wordt wel gezegd dat een
burgemeester boven de partijen moet
staan. Maar hij vindt het juister, wat de heer
Vonhoff zei, toen deze burgemeester van
Utrecht werd in 197 4: Een burgemeester
moet tussen de partijen staan. De installatie
van een burgemeester is niet in een wet,
een K.B. of een Alg. Maatregel van Bestuur
geregeld. Met de manier waarop dat hier
gebeurd is; toespraken van de fractievoor
zitters en niet namens de raad een toe
spraak van de voorzitter van de grootste
fractie of van het oudste in dienst zijnde
raadslid, was hij heel tevreden. Hij wou ook
met het personeel van gemeentewerken,
de brandweer, de politie en de scholen sa
menwerken. De kwaliteit van het bestuur
hangt voor een groot deel at van de kwali
teit van het overheidspersoneel. Hij zal zijn
uiterste best doen voor deze gemeente,
gedachtig aan zijn eed. Met deze belofte
nam hij de waarneming van het ambt van
burgemeester op zich en sloot daarna op
de gebruikelijke manier de vergadering.
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toegevoegd de vraag naar het aanleggen
van volkstuinen t.b.v. de bewoners in het
centrum van het dorp Opende.
Bij de uitvoering van deze knelpunten is het
oog gevallen op een terrein aan de Dracht
sterweg, direkt aansluitend bij de bebou
wing van het dorp (zie tekening 1).
De gemeente Grootegast had dit stuk

grond verworven en voor een gedeelte
reeds in 1984 geegaliseerd en geschikt ge
maakt als speelterrein. Het middengedeel
te werd als ruig terrein gelaten zo het was
en werd gebruikt als 'crossterrein'. Het ach
terste gedeelte is aan de Vereniging Plaat
selijk Belang ter beschikking gesteld om
als volkstuintjes te worden ingericht.

9

verzorgd door de kommissie Onderwijs

Voorrang Opende. Hierin hebben zitting

naast onderwijzend personeel van de beide scholen ook vertegenwoordigers van de

vereniging Plaatselijk Belang Opende, het
Opbouwwerk, het Sociaal Kultureel Werk
en de School en Begeleidingsdienst Groningen (R.G.A.B.).

Het is de bedoeling om gedurende deze

week ons gezamenlijk extra in te zetten

voor en met de kinderen in het dorp. Wij

doen dat aan de hand van het gekozen onderwerp. Alten, van klein tot groot, zijn wij
daarbij op de één of andere manier betrok-

ken en hebben daar verantwoordelijkheid

voor. Voor "leren" in deze zin zijn wij nooit
te oud en het is een zaak voor ons allen. In

deze week gaat het om een projekt waarbij
wij allen betrokken zijn.
Ouders en belangstellenden worden dan
ook uitgenodigd om aan de aktiviteiten deel

te nemen.

Programma-onderdelen:

Hoewel het definitieve programma nog niet

geheel klaar is kunnen wij nu al wel een
aantal dingen noemen.
- Op de scholen zal het werken in de week

van 22 t/m 26 mei 1989 in het kader staan

van het leven in en om sloot en plas.
- Zingen, spelen, praten, kleien, knippen,
plakken, tekenen, lezen, dia's en video kijken staan ook in het teken van het gekozen onderwerp.
- Excursie naar een gebied in Opende met
sloten en poelen.
- Verzamelen van planten.
- Werkstukjes maken over het onderwerp.

Dit ook in voorbereiding op de te houden

tentoonstelling.

-Via kring- en leergesprekken proberen
kinderen meer bewust te maken voor
natuurbeheer.
Al deze onderdelen worden nog verder uitgewerkt in een werkprogramma. De beide
scholen doen dat op hun eigen manier.
Daarnaast zijn er een aantal gemeenschappelijke programmapunten. Deze zijn dan
ook voor de kinderen en hun ouders of verzorgers en voor belangstellenden uit het
hele dorp Opende.

Dit zijn:
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Woensdag 24 mei:
FIETSPUZZELTOCHT door het land-

schap van Opende en waar de poelen een
belangrijke rol spelen. Routebeschrijvin-

gen zijn te verkrijgen op de beide scholen
en bij het Sociaal Kultureelwerk aan de
Prov. Weg 64 (naast kapsalon Adry).

Donderdag en vrijdagmorgen, 25, 26

mei:

TENTOONSTELLING in gebouw PRO

DEO. Op deze tentoonstelling zijn de werkstukken van de kinderen te zien en zal er
verder aandacht besteed worden aan het
milieu.

Van de werkgroep
tentcampagne
„Strandheem"

Enige tijd geleden hebben de Evangelisatie

Commissies van de Ned. Herv. kerken, de
Chr. Geref. kerken en de Geref. kerken in
Kornhorn, Opende en Surhuisterveen een
werkgroep tentcampagne „Strandheem" in het leven geroepen teneinde de
mogelijkheid te onderzoeken om geduren-

de de vakantieweken gezamenlijk enige

jeugd- en evangelisatie-aktiviteiten te

Donderdagavond 25 mei:

bedrijven.

sen en Poelen in Opende... En hoe gaan
we er mee om, door Rob Heringa.

De werkgroep, welke uit 1 2 personen bestaat, is reeds enige keren bijeen geweest
om de mogelijkheden te onderzoeken. Tot

LEZING over het onderwerp: "Sloten, Plas-

Wij hopen dat u zo inzicht hebt gekregen in

wat wij van plan zijn te doen. Het slagen ervan is ook afhankelijk van uw belangstelling. Noteer de data vast van de gezamenlijke aktiviteiten. U bent daar van harte wel-

kom. Let ook op de aanplakbiljetten die wij

t.z.t. nog zullen ophangen overaanvangstijden e.d. Laten wij er met z'n allen een leerzame en fijne week van maken.
De voorbereidingskommissie.

Speel- en Dierweide in

Opende

Een stukje geschiedenis:

In 1982 werd door de Gemeenteraad van
Grootegast het Beleidsplan Dorpsvernieuwing Opende goedgekeurd. In dit beleidsplan werd aangegeven welke knelpunten
er waren in de dorpssamenleving van
Opende en hoe men in de komende jaren
daaraan wilde werken om ze op te lossen.
De knelpuntenlijst is in nauwe samenwerking met de bevolking tot stand gekomen.
In het dorp werd een dorpsvernieuwingskommissie samengesteld waarin personen

uit alle geledingen zitting hebben.

Begeleiding werd er gegeven door een opbouwwerker. Een belangrijk onderdeel
vormde de inrichting van de woonomgeving. In het geformuleerde knelpunt 3 wordt
ook genoemd het inrichten van een ruimte
voor speelgelegenheid. Gedurende de
dorpsvernieuwingsperiode is hier nog aan

Camping

Strandheem-nieuws
Op woensdag 5 april j.l. werd er door de
zoon en dochter van de fam. Bruinewoud
de eerste steen gelegd voor het nieuwe
overdekte en verwarmde zwembad, 's middags om 3 uur.
Door de heer Bruinewoud werd een welkomstwoord gesproken tot de fam. Zeggelink en mevr. Bruinewoud, die voor deze
gelegenheid waren overgekomen uit Enschede, de campinggasten, de buren en de
timmerlieden. Dit was voor hen toch wel

een heugelijk feit, dat op hun camping een

nu toe heeft dat geresulteerd in een
aantal plannen.

Het ligt in de bedoeling, dat de komende

zomer bij het recreatiepark ,Strandheem'
een grote tent geplaatst zal worden van

donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli

a.s. In deze tent zullen allerlei aktiviteiten

worden gedaan, 's middags voor de jeugd,
's avonds ook voor de volwassenen. De
gasten van ,Strandheem' worden uitgenodigd, maar ook zoveel mogelijk mensen uit
de regio.

wens in vervulling was gegaan.
Na het leggen van de steen, met de namen
Joost en Anouk erop, werden er bloemen
aangeboden aan zowel de kinderen als ook
aan Herman en Joke Bruinewoud.
Daarna was er in de kantine nog een gezellig samenzijn, met consumpties en har-

tige hapjes.

Tegen 5 uur werd er afscheid genomen en
wenste men de fam. Bruinewoud een goede zomer toe.

Kollektes
De Simavi-kollekte te Opende heeft dit
jaar opgebracht f 850,85.

Alle gevers, geefsters en kollektanten har-

Zo zullen er, voor zover nu al bekend,zangkoren komen, er zijn optredens van diverse
muziekkorpsen uit de omgeving, een aan-

tal gospelgroepen zullen hun opwachting

maken. Diverse predikanten is reeds gevraagd hun medewerking te verlenen, ter-

wijl ook enige bekende zangduo's uit de

buurt voor een optreden zullen zorgen,

enz.

In een volgend nummer van De Keuvelaar
zullen nadere bijzonderheden worden gegeven, onder andere een resumé van de
aktiviteiten.
Namens de werkgroep:
J. E. Emmelkamp,
Drachtsterweg 20,

9865 VH Opende
Tel. 05946 - 59127

telijk dank.

De kollekte t.b.v. de Ned. Hartstichting

heeft / 1372,10 opgebracht (dit was vorig
jaar / 1048,85).
Alle gevers, geefsters en kollektanten har-

telijk dank.

Buurtvereniging
„Westerkluft"
Op vrijdag 31 maart j.l. is door de bewoners

van de Hoge Kamp (nummer 24 tot 53)een
buurtvereniging opgericht wat de naam de
„Westerkluft" heeft gekregen.

Aanwezig waren 34 personen.

Na de officiële handeling werd er een bingo
georganiseerd. Het werd een gezellige

avond.

Voor reakties kunt u terecht bij P. de Boer,
tel. 05946-59141.
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Kamperen in rust en ruimte,
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

Zij omschreven het te bouwen centrum
als volgt:

J. lI. lJK:EHJlI
71
65AC Opende

Vaste-/ Selzoen-/ Deeltijd-/ Hoogseizoenplaatsen

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

VAKA,

tiepark
�R11TI

PARK 'T STRANOHEEM - PARKWEG 2 - 9865 VP OPENO!

05946 - 59180

1e week: Tompoucen ........... v. 4,00 v. 2,95
2e week: Slagroomtaart ...... v. 4,95 v. 3,95
3e week: Rijstevlaai .............. v. 7,50 v. 5,95
4e week: Kersenappeltaart ........ v. 5,95 v. 4,50

1 pers. ledikanten, 90x200
met gratis rolbodem
159,· 198,· 249,·
2+3 zits grijs lederlook ........ 1349,·
Eethoek kompleet
4 stoelen en tafel
blank, samen .......................... 995,·

VIDEOKASTJE

f 189.-

Grenen buffetkastje
nu voor .................................. 475,·

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

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

De vorm van het gebouw
Als hoofdvorm van het gebouw is gekozen
voor een eenvoudige kapvorm, die goed
past in het bestaande dorpsbeeld. Deze
kapvorm is tevens eenvoudig te maken
door minder ervaren bouwers. Door die
eenvoudige hoofdvorm krijgt het nieuwe
gebouw een eigen identiteit. Die identiteit
wordt nog versterkt doordat het gebouw
niet tegen het gymlokaal gebouwd wordt,
maar duidelijk vrij komt te staan. Met 2 ver·
bindingsgangen is het nieuwe gebouw ge·
koppeld aan het bestaande gebouw. Een
vrijstaand gebouw voorkomt ook moeilijke
aansluitingen in de fundering en t.p.v. het
dak. De entree van de gymzaal en van het
nieuwe gebouw is gedacht in een van de 2
verbindingen tussen beide delen. Deze ver·
bindingen zijn gedacht als beglaasde stro·
ken, zodat je tussen de gebouwen door
kunt kijken. In het tussengebied wordt een
patio omsloten, ingericht met beplanting,
een klaterend fonteintje etc. en eventueel te
gebruiken als een beschutte buitenruimte.
De indeling van het gebouw
Na binnenkomst via de centrale entree kun
je kiezen voor de gymzaal (rechts) en de
andere aktiviteiten (links). Er is een door·
gaande entreez6ne ontstaan, die de beide
gebouwdelen met elkaar verbindt. Langs
de patio linksaf kom je in de centrale ont
moetingsruimte, van waaruit alle ruimten
direkt te bereiken zijn en waar duidelijk is
hoe het gebouw in elkaar zit. De spanten
blijven zichtbaar aanwezig en door de glas
puien aan beide zijden is te zien hoe de
achterliggende bouwmassa doorloopt. De
gebogen wand zorgt voor een beschutte
plek in de ruimte die gebruikt wordt voor de
barvoorziening. Achter de gebogen wand
is plaats voor toiletten, keuken, berging
en garderobe.
Larfgs het sportveld liggen de andere ruim
tes een rij. De peuterspeelzaal ligt op het
zuidwesten rijkelijk voorzien van licht en
zon, met eigen toiletten en een (speelgoed·)
berging. Voor de speelzaal ligt een speel
plaats die direkt via de glaspui d.m.v.
openslaande deuren toegankelijk is. Naast
de peuterspeelzaal liggen 2 vergaderruim-

o�

tes/aktiviteitenruimtes, waarvan 1 met een
natte hoek en berging. Tussen de vergader·
ruimte en de peuterspeelzaal aan de ene en
de jongerenruimte aan de andere kant, lig
gen geluidsbuffers in de vorm van toiletten,
berging en kantoor. Tussen de vergader·
ruimtes zijn schuifwanden gedacht, zodat
in opengeschoven toestand grootschaliger
aktiviteiten mogelijk zijn.
Tenslotte is er de jongerenruimte. Met een
eigen entree en eigen toiletten kan deze ge
heel onafhankelijk funktioneren. Samenvat·
tend kan er een overzichtelijk en flexibel ge
bouw ontstaan dat met eenvoudige midde
len een grote afwisseling aan ruimtes biedt.
De tekeningen tonen een voorlopig ont
werp. Het ontwerp dient als basis voor ver
dere bespreking en uitwerking tot een defi
nitief plan.

Overgenomen uit "Het multifunktionee/ gebouw
te Opende", Groningen, januari 1989.

Realisering van het plan is afhankelijk van
de beschikbaar te stellen subsidies door
gemeenten en fondsen. Het is de bedoeling
om het centrum te bouwen in het kader van
een jongeren bouwprojekt zodat er op de
totale bouwkosten gespaard kan worden.
Ook zelfwerkzaamheid vanuit het dorp zal
een belangrijke rol spelen. Zo gauw duide
lijk is hoeveel geld van de verschillende
subsidiegevers is te verwachten zal bezien
worden of realisatie mogelijk is. Wij hopen
u tezijnertijd opnieuw te informeren over de
voortgang.
De dorpsvernieuwings
kommissie Opende.
April 1989.

"Sloot en Plas"
Een natuurprojekt voor de basisscho
len "De Klister" en "Het Kompas" te
houden in de week van 22 t/m 26 mei
1989
Eenmaal in de 2 jaar wordt er in het kader
van Onderwijs-Voorrang een weekprojekt
georganiseerd. Het is de bedoeling om dan
gedurende een week op verschillende ma·
nieren in de lessen aandacht te besteden
aan een bepaald onderwerp. In het jaar
1985 was het thema "40 jaar bevrijding" en
in 1987 "Dienstverlening".
De voorbereiding van deze projekten wordt
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Ouderavond van
,,De Klister"

Op vrijdag 7 april werd in gebouw ,Pro Deo'
de jaarlijkse ouderavond van de Prot.
Christelijke Basisschool ,De Klister' ge
houden.
Nadat de voorzitter, de heer Sj. M'eekma,
een ieder welkom had geheten, een ge
deelte uit de bijbel had gelezen en was
voorgegaan in gebed, hield hij een betoog
over de onrust in he! onderwijs over diverse
kortingsmaatregelen van de minister en on
derstreepte daarbij nog eens het belang
van Christelijk onderwijs.
Na met elkaar gezongen te hebben, waren
de kinderen van groep 8 aan de beurt. On
der de deskundige leiding van meester J.
W. van Braak en juf G. Kuilman-de Boer
brachten de kinderen de musical ,,Spoken
op Griezelsteyn" ten tonele.
Aan de reakties van de ouders viel wel op
te merken dat het geheel bijzonder in de
smaak viel. Menig applaus en vele lachsal
vo's waren het gevolg. lk moet trouwens
zeggen, dat de kinderen geweldig hun best
deden en in staat waren de toeschouwers
te boeien en in spanning te houden. Na af
loop was er een terecht applaus voor de
kinderen en hun begeleiders.
Na de pauze kreeg meester Emmelkamp
het woord. Hij ging kort nog even in op het
geen de voorzitler aan het begin van de
avond verwoordde over de bezuinigingen,
en dan vooral voor de toekomst. Uit zijn be
toog bleek wel, dat bezorgdheid over in
standhouding geboden is, vooral t.a.v. he!
Christelijk onderwijs. Er komen immers
steeds meer geluiden uit Den Haag over
schaalvergroting, ontzuiling, enz.
Vervolgens kreeg juf Van der Zee het
woord. Zij vertelde aan de hand van dia's
over haar werkzaamheden in een Arabisch
kindertehuis in Jeruzalem in de zomer
vakantie van 1 988. Zo kreeg men een hel
dere uiteenzetting van de moeilijke situatie
van gehandicapte Palestijnse kinderen. De
aanwezigen stelden de bijdrage van jut Van
der Zee erg op prijs, hetgeen ook wel bleek

uit de kollekte voor het kindertehuis, welke
aan het eind van de avond werd gehouden.
De opbrengst was bijna f 300,-. Nadat de
uitslag van de verloting bekend was en een
aantal mensen een prijsje in ontvangst
mochten nemen, sprak ds. P. Zeedijk een
slotwoord en ging daarna voor in dankge
bed. Daarna werd de Avondzang nog
gezongen.
Al met al een geslaagde ouderavond waar
bij moet worden opgemerkt, dat de op
komst van de kant van de ouders wel iets
groter had kunnen zijn. Maar ook vermel
denswaardig is dat een aantal oudere le
den steevast aanwezig is en de Schoolver
eniging nog steeds een warm hart toe
dragen.
J. E. Emmelkamp

Plattelandsvrouwen
Op 22 maart hebben wij een bijeenkomst
gehad waar de vrouwenverenigingen van
Oost en Zuid ook waren uitgenodigd, zodat
Mevr. v.d. Veen een goed gevulde zaal wel
kom kon heten.
Deze avond werd verzorgd door de "Stich
ting voorlichling en ondersteuning". Ze ga
ven een voorlichlings-programma over de
ziektes als Aids, M.S., Dementie en Psoria
sis. Het was een leerzame avond waar we
allemaal iets van opgestoken hebben.
Plattelandsvrouwen,
afd. Opende en Kornhorn.

Maand maart 1989
Geboren: Janke Lutske, d.v. H. Zuur en 8.
Vos, Opende, 30 maart.
Overladen: geen.

Gehuwd: Wijtze Tjoelker (24), Opende en
Hiltje Antje Hoekstra (21 ), Bergum;
Bouke Meijer (24), Opende en Wietske
Veenhuizen (17), Opende.
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Programma Sociaal Cul
tureel Werk Opende
De volgende aktiviteiten staan op het pro·
gramma tot september.
2 mei:
Voetbalwedstrijd - jongeren uit Opende ·
Grootegast
16 mei:
Voetbalwedstrijd · jongeren uit Leek ·
Opende
22 mei:
Opening kantoor Sociaal Cultureel Werk
Opende
24mei:
Fietstocht voor iedereen uit Opende langs
poelen en plassen.
25 mei:
Tentoonstelling van beide basisscholen
over het projekt "sloot en plas" met aanslui·
tend een lezing over dit onderwerp.
30 mei:
Finale voetbalwedstrijd.
Mei/juni:
Start met "Me and my make-up".
10 juni:
Trial · Try out • Trimunt.
12 juni:
Sportdag basisscholen Opende.
5 juli:
Taeke van der Meer.
9 aug.:
Circus Bombarie
11 aug.:
Poppentheater "Eya Popeya"
Wat is de Trial Try-out Trimunt?
De T .T .T. is bedoeld om jongeren de gele·
genheid te geven eens op b.v.b. een trial
motor een paar rondjes te rijden. We zijn
van plan om dit in de vorm van een onder
linge "Wedstrijd" te organiseren voor jon
geren uit Opende, Leek en Grootegast. Na
afloop is er dan een gezellige barbeque
random de bunkers van Trimunt. Een rijbe·
wijs is niet nodig, zin in een leuke dag +
helm is genoeg. Wie kunnen er meedoen?
Jongeren vanaf 15 jaar die willen kijken, rij
den of meehelpen met de organisatie. Als je
mee wilt doen geef je dan op bij Elzelien of
vul onderstaand antwoordstrookje in.
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"Me and my Make-up"
"Me and my Make-up" is bedoeld voor
meisjes vanaf 14 jaar die iets meer willen
weten over huidverzorging en make-up, en
die het gezellig vinden om hier samen mee
bezig te zijn. We nodigen een schoon·
heidsspecialiste uit om ons de kneepjes
van het vak bij te brengen, zodat we nog
mooier de zomer tegemoet kunnen. In ca. 5
bijeenkomsten leren we de basis principes
kennen van huidverzorging en make-up vb.
(welke make-up past bij mijn gezicht). En
natuurlijk is er de gelegenheid om gewoon
gezellig samen te kletsen. Als je mee wilt
doen geef je dan op bij Elzelien of vul on
derstaand antwoordstrookje in.
ANTWOORDSTROOKJE

··································································
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D wil meer informatie
over: ...........................................................................

speelplaats
peuters

Dit strookje ingevuld opsturen naar:
"OPSTAP"
Sociaal Cultureel en Educatief Werk
Antwoordnummer 251
Grootegast.
Een postzegel is niet nodig.

\'ER0\ND1Nei5WEG,

Kursussen in september
(bij voldoende belangstelling)

• Zelf mode maken
· Pech onderweg
• Tuinonderhoud + snoeien
• Engels voor beginners
• Computercursussen
• Hoe zeg je wat je denkt?
Voor kinderen:
• theaterclub
• kookclub

Ook
mooie
planten
voor
MOEDERDAG!

A. Wijma
Broersma's Reed 6
Opende
Tel. 05946 - 59789

9865 XH
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Nieuws van de Dorpsver-

nieuwingskommissie

Opende

Het te bouwen multifunktioneel gebouw in Opende
De dorpsvernieuwingskommissie Opende

is gedurende een aantal jaren aktief geweest in het voorbereiden van plannen om
te komen tot een nieuw multifunktioneel gebouw. Een speciaal daarvoor geformeerde
kommissie, bestaande uit vertegenwoordlgers van allerlei belanghebbende verenigingen en organisaties, is daar gedurende
een aantal jaren druk voor geweest.

In 1983 en 1 987 werd aan het gemeente-

bestuur van Grootegast een rapport daarover aangeboden. De reaktie van het gemeentebestuur in 1987 was negatief. Hoe-

wel wij in Opende van mening waren dat
het geplande gebouw was te exploiteren
vond het College van B en W dat dat niet
het geval zou zijn. Zij besloten dan ook
geen gelden beschikbaar te stelten voor
een gebouw in Opende, dit in tegenstelling
tot een principe besluit genomen door de
gemeenteraad van Grootegast in juli 1986
waar zij zich uitspraken voor realisering van
een multifunktioneel gebouw. Al het gevoerde overleg tussen de verenigingen (zo-

als Chr. Stichting Sociaal Kultureelwerk

"De Stjelp", Muziekver. Crescendo, de Volleybalver. WDSO, de Kolfbalver., Toneelver,
eniging, Gymnastiekver. DAVO, Peuter-

speelzaal, Rijkspolitie en de gezondheids-

zorg) en de toen bereikte overeenstemming bleek dus tevergeefs.

Als dorpsvernieuwingskommissie Opende
waren wij dan ook verrast toen in het jaar-

programma Welzijnsaktiviteiten 1988 van

de gemeente Grootegast werd geschreven
over een "behoeften-onderzoek" naar sociaal kulturele ruimten in Opende en Grootegast. De dorpsvernieuwingskommissie

Opende was van mening dat dit in Opende

niet nodig was. Er was reeds voldoende
aangetoond dat er een behoefte was. Wij
hebben dit toen ook aan de gemeente kenbaar gemaakt. Met de gegevens van toen
kon verder gewerkt worden. Aanpassing
was nodig omdat ondertussen verschillende groepen die toen zouden deelnemen

reeds een andere oplossing hadden gekozen. Ook de opknapbeurt van de gymzaal
is nu uitgevoerd.

Zoals bekend is hebben in de afgelopen
periode de groepen die nog altijd belangstelling hebben voor een multifunktioneel

gebouw in Opende, de koppen weer bij elkaar gestoken. Samen met de gemeente is
men aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een nieuwe vleugel aan de

gymnastiekzaal te bouwen. Op die wijze

zal dan, samen met de bestaande gymzaal,
een multifunktioneel centrum ontstaan.

Heeft u belangstelling of wilt u meer infor-

matie over deze cursussen dan kunt u belten met Elzelien of onderstaand antwoordstrookje invullen.

TIP: Mensen die mee willen doen of ideeën

hebben voor aktiviteiten. Laat eens wat van
u horen!

Elzelien Renssen,
Provincialeweg 64, Opende,

Tel.: 05946-59636

Aanwezig elke woensdagmorgen van 9.00
tot 12.30 uur.

Drukkerij Kuipers

Jan Binneslaan 84 (t/o. De Lantearne)

SURHUISTERVEEN

(De makers van o.a. De Keuvelaar)

De dorpsvernieuwingskommissie betreurt
het dat de Chr. Stichting voor Sociaal Kultureelwerk gemeend heeft niet deel te nemen
aan dit overleg. Wij hopen nog steeds dat er

door gesprekken een oplossing gevonden
kan worden voor de huidige problemen. De

vereniging van Plaatselijk Belang Opende,

heeft in samenwerking met het Opbouw-

werk reeds een subsidieverzoek ingediend
bij het Koningin Juliana Fonds voor gelden
voor de bouw. Op de bijgevoegde tekening
is aangegeven hoe men denkt het centrum
te gaan bouwen.

Welke organisaties zullen gebruik maken van de nieuwe accommodatie?
a. het sociaal kultureel werk Opende;
b. het jeugd, en jongerenwerk (onderdeel

van het sociaal kultureel werk, doch heeft
.daarbinnen een zelfstandige plaats);

i$mmtmn9m uan
%ianti?fi uan ö? €>mió
= (35) =

In een halve eeuw kan er veel veranderen
en de halve eeuw die we nu net achter de
rug hebben is er natuurlijk een, waarin alle

het bezit van zo'n machine geweest. Soms

ging ik met hem op de motor te vissen. Ik

c. peuterspeelzaal Opende;

stroomversnelling zijn geraakt. Ik had er als

zat dan op een kussen die met een riem op
de benzinetank was vastgebonden. Zo reden we dan langs de Hoflaan (toen al ver-

e. muziekschool Westerkwartier;
f. stichting Kader, t.b.v. het organiseren
van kursussen;

dat ik later zelf nog eens een auto zou heb-

wegen) naar De Zanden en vervolgens

d. bibliotheek;

g. Vereniging Dorpsbelangen Opende;

h. speel-o-theek Opende;
i. de ontmoetingsruimte is tevens voor de
sport die gebruik maakt van de gymnas-

tiekzaal die naast het centrum gelegen is;

j. onderwijsvoorrang Zuidelijk Westerkwartier (huiswerkgroep en andere aktivitei-

ten);

k. verder is het centrum te gebruiken door
alle andere groepen in het dorp die daar om

vragen.

Het ontwerp is gemaakt door het architek-

tenburo Olsmeijer, De Graaf en Algra uit
Groningen.

mogelijke ontwikkelingen in een enorme

kind bijvoorbeeld niet van kunnen dromen
ben. Dat zou in die tijd zeker een hele ijdele

gedachte zijn geweest; hoewel. .. kinderdromen kunnen natuurlijk vrij ver gaan. Ik

ben dunkt me niet ver naast de waarheid

wanneer ik veronderstel, dat het aantal
auto's in Opende vlak voor de Tweede Wereldoorlog op de vingers van twee handen
waren te tellen.
Wel waren er in het dorp een aantasl motorfietsen, die toen nog vaak als „stoomfietsen" werden uitgescholden. Er was in
Opende een aantal mensen met gevoel
voor techniek en snelheid en een motorfiets

was een geschikt apparaat om driften naar

.sleutelen' en .afstanden overbruggen' te
bevredigen. Mijn vader is ook een poos in

hard), de Kaleweg en Jilt Dijk's reed (zand-

linksaf naar de Oude Vaart. Daar haalden
we dan (of niet) een maaltje vis vandaan. Ik
herinner me nog goed dat de bruggen die
we passeerden het jaartal 1919 droegen;

ze zullen intussen al wel verdwenen zijn. De
meegebrachte vissen werden thuis wel

schoongemaakt en gebakken. Als kind
vond ik dat een heel feest, die zelfgevangen
vissen op het bord te krijgen. Er zat wel al-

tijd veel graat in die zoetwatervis en ze

smaakten ook een beetje ,grommig'; ik

houd het nu maar op een lekker stukje

schal of tong.

Op zeker moment ben ik een keer op de
motor geklommen toen hij in de smederij

op zijn stander stond. Flink met het stuur
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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
f 200.000.000,00

Spaar en Voorschotbank
Torenplein 7, 9231 CG Surhuisterveen
Tel. 05124 -19 25
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Sportdag
12 Juni op het sportveld bij de kantine, na·
middag, Sportpark Olde Wierden.
Dorpsvernieuwings Commissie
Twee leden hebben zich teruggetrokken:
mevr. P. Weening-van der Meulen en de
heer G. Westra (wegens vertrek).
Er zijn twee nieuwe leden bijgekomen: de
heer H.J. de Boer en mevrouw M. J. van der
Meulen-Eenkooren.
De D.v.c. telt nu 14 leden.
Dodenherdenking
Op 4 mei a.s. zal het bestuur weer bloemen
op de graven van de zeven vliegers bren·
gen. Oat kan natuurlijk ook door de andere
inwoners gedaan warden.

Ledenvergaderi ng
Plaatselijk Belang
De jaarlijkse ledenvergadering werd dit·
maal gehouden op 6 april in Pro Deo. Om
het voor de leden een beetje aantrekkelijk
te maken, hadden we de muziekvereniging
,Uit Vriendschap' uitgenodigd voor een op·
treden. Dit werd een sukses; van alle kan·
ten kregen we positieve reakties te horen.
Ondanks dit was de opkomst van de leden
weer slecht te noemen. Slechts 36 perso·
nen inclusief het bestuur kwamen deze
avond bijelkaar.
Na het serveren van een kop koffie werd de
avond geopend door de voorzitter, de heer
H. van Schepen, met een woord van wel·
kom aan alien. Hierna werden de notulen
van de vorige vergadering en het jaarver·
slag over 1988 door de sekretaris voorge·
lezen, welke werden goedgekeurd en vast·
gesteld. Hierna kwam het financiele verslag
aan de orde; vragen hierover werden toe
gelicht. De kascommissie had de kas nage·
zien en alles in prima staat bevonden. Zo·
doende werd de penningmeester, dhr. J.
Krist, decharge verleend, en werd hij be·
dankt voor het goede beheer.
De kascommissie werd bedankt voor hun
werk en inzet.
De heer Georg Lutter was aftredend. De
heer W. van der Wal werd voor 2 jaar in zijn
plaats benoemd.
De voorzitter legt uit dat er aan het uitbrei·

dingsplan Westerkluft 2 wordt gewerkt.
Hier komen in de toekomst ± 35 woningen
(elders in deze Keuvelaar leest u hierover
meer).
Op het terrein van de voormalige kleuter·
school op de hoek van de Drachtsterweg
en de Centrumweg kunnen 4 premie A·
woningen gebouwd warden in 1989. Op
dit moment zullen ze hoogstwaarschijnlijk
al wel verkocht zijn, maar u kunt altijd infor·
meren bij de gemeente, wanneer u ge
·1nteresseerd bent in een premie A-woning,
dan wordt u ingeschreven voor een vol·
gend jaar.
Aan de fietspaden aan de Provincialeweg
wordt nog steeds gewerkt. De Provincie
koopt de grond hiervoor aan, maar het ver·
loopt allemaal zeer langzaam. Het zal wel
komen, maar of het nu gereed komt in 1989
of in 1990, wie weet het? Afwachten dus.
In het bestuur werd de heer J. Krist herko·
zen. Mevr. J. van der Meulen·Eenkooren,
mevr. H. Bergsma-Westerkamp en dhr. H.
J. de Boer werden in het bestuur gekozen
voor de vertrekkende leden.
Mevr. N. Hoekstra-Verkaik en dhr. G. We
stra stopten wegens verhuizing naar elders
en mevr. D. Weening-v.d. Meulen stopte na
een periode van 6 jaar. Allen van harte be
dankt voor jullie persoonlijke inzet voor
ons dorp.
In de rondvraag kwamen weer diverse din·
gen aan de orde. Deze zullen alien behan·
deld warden in de volgende bestuursver·
gadering. Maar het gaat toch goed met ons
dorp; vier jaar geleden hadden we ± 25
punten uit de rondvraag, nu maar een stuk
of zes.
Hierna kregen we een optreden van de mu·
ziekvereniging, met afwisselend een gratis
verloting. Het natje en droogje was ook
weer prima verzorgd.
Terugkijkend kunnen we toch wel zeggen,
ondanks de geringe opkomst, dat het een
leuke en geslaagde avond is geweest.
Als bijzonderheid werd me nog even ver
teld (door een vrouw) dat er dit keer precies
1 vrouw meer was dan mannen. Mannen,
we zullen hier toch wat aan doen he, vol·
gend jaar, maar neem dan gerust uw vrouw
mee. Dus tot volgend jaar.
H. Bekkema, secretaris
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Mn vrouw. Die trad af in 1954. Het duurde
tot 8 februari 1972 voor er weer een vrouw
in het bestuur kwam.Maar sindsdien zijn er
onafgebroken vrouwen lid van het bestuur
geweest. In de loop der jaren heeft het be
stuur zich met vele en velerlei zaken en on
derwerpen bezig gehouden. Dat is nu
nog zo.
Opende heeft een dorpsblad. Dit ver
scheen onder verantwoordelijkheid van de
Vereniging. Nu word! het uitgegeven door
de Stichting De Keuvelaar.Twee leden van
het bestuur van de Stichting worden door
de Vereniging aangewezen.
Voor de Volkstuindersvereniging ,Werklust'
huurt de Vereniging de grond. Natuurlijk
betalen de volkstuinders die huur terug.
Maar er is nog meer contact met hen. De
volkstuinders zullen het speelveld aan de
Drachtsterweg opknappen, verfraaien en
onderhouden. Ook de speelwerktuigen.
De Vereniging verzorgt de graven van de
zeven vliegers. leder jaar brengt het be
stuur bloemen op de graven.Om de vijf jaar
geeft het bestuur de gelegenheid om aan
een stille tocht mee te doen.
De Vereniging heeft geholpen bij het tot
standkomen van de IJsbaanvereniging
,,Kaatspoel". In het bestuur daarvan wijst
de Vereniging een lid aan.
De Vereniging zorgt nu alleen voor het
brengen van een banketstaaf op St. Nico
laasdag aan de tachtig- (en meer) jarigen
en langdurig zieken.
Elk jaar organiseert de Vereniging met de
scholen een sportdag. De kosten daarvan
(verminderd met de subsidie van de ge
meente) worden door de Vereniging
betaald.
De scholen werken om het jaar samen om
een of ander onderwerp in het bijzonder on
der de aandacht van de leerlingen te bren
gen. In het overleg daarover heeft de Ver
eniging een vertegenwoordiger.
De Vereniging heeft de dorpsfilm van 1963
gekocht en er videobanden van laten ma
ken. Die verhuurt zij aan belangstellen
den.
De Vereniging wijst een lid van de Culturele
Raad in de gemeente Grootegast aan.
De Vereniging heeft plattegronden met ad
vertenties van zakenlui aan de toegangs
wegen van het dorp geplaatst en onder
houdt die.
2

Tot slot nog een heel belangrijke zaak. In
1980 heeft de Vereniging een dorpsver
nieuwings-commissie opgericht. Hiervan
zijn de leden van het bestuur lid.De voorzit
ter van het bestuur is ook voorzitter van de
ze commissie. Orie leden van deze com
missie vergaderen regelmatig met een ver
tegenwoordiger van het gemeentebestuur
en ambtenaren van Gemeentewerken.
Tevoren is er een vergadering van de
Dorpsvernieuwingscommissie, waarin be
sproken word! wat onder de aandacht van
het gemeentebestuur moet worden ge
bracht. De vertegenwoordigers kunnen
over het overleg vertellen en van de kijk van
het Gemeentebestuur op de aan de orde
zijnde onderwerpen.
Als de Dorpsvernieuwingscommissie ont
bonden zal worden, zijn Gemeentebestuur
en Vereniging van plan dit mondelinge
overleg voort te zetten.
Want zo'n vereniging voor dorpsbelangen,
Plaatselijk Belang, word! beschouwd als
de vertegenwoordigster van de bevolking
van een dorp. Sommigen denken dat het
weinig uithaalt wat zo'n vereniging zegt.
Maar u moet niet vergeten dater zeven dor
pen in deze gemeente zijn, alien met zo'n
vereniging. Aan de gemeenten worden
steeds meer taken toegeschoven. Maar
daar wordt lang niet altijd geld genoeg voor
beschikbaar gesteld. En van de andere
kant bekeken: het bestuur van zo'n vereni
ging moet een sterke vereniging achier
zich hebben. Dat kan, als de inwoners zich
bij de Vereniging aansluiten. Het is heus
niet nodig daarmee te wachten tot er een
bestuurslid u vraagt of u ook lid wilt worden.
U hoort erbij; u kunt u dus zelf als lid
aanmelden.
Dat kunt u doen bij de sekretaris, de heer H.
Bekkema, Provincialeweg 15, tel. 59293.
Culturele Raad
Muziekavond, 27 mei, 't Spectrum, Se
baldeburen;
Anjerkollekte, 12 t/m. 24 juni;
Zangavond, 8 oktober, Geref. kerk,
Doezum;
Aktiviteiten melden: Gemeentesecretarie,
afd. Welzijn (dhr. J. Loijenga), tel. 14000.

draaien natuurlijk om ,de bochten te ne
men' en toen gebeurde het.Met motor en al
ben ik toen omgevallen. Allemaal benzine
over de vloer en flinke schaafwonden op
handen en knieen, zodat er voor mijn moe
der weer een portie !roost- en oplapwerk
aan de winkel was.En nooit weer op de mo
tor klimmen, dat laat zich denken.
Om af en toe te kunnen tanken, maar ook
voor sommige schoonmaak-karweitjes
had mijn vader een 10-liters blik met benzi
ne onder de werkbank staan. Daar stond
net zo'n blik met petroleum dat gebruikt
werd voor het aanmaken van de kachel, de
petroleumstellen en het smidsvuur. Dat
was eigenlijk wel wat gevaarlijk spul in een
smederij, maar er is gelukkig nooit iets ergs
mee gebeurd.
Meester Van Gerner, hoofd van de Her
vormde school, was niet helemaal vrij van
technocratische beginselen en hij hield er
in de dertiger jaren dan ook een motorfiets
op na. Zowel het sleutelen was aantrekke
lijk alsook het feit dat je betrekkelijk snel
grote afstanden kon overbruggen. Dit laat
ste vooral was in een uitgestrekt dorp als
Opende een pluspunt.Zo woonde bijvoor
beeld Jan Bijstra, lid van het schoolbestuur,
aan de Kolonieweg, vlakbij de afslag naar
de ,Marumer Leger'.
Op zekere dag moest meester daar even
naar toe, maar hij vertrouwde de inhoud van
de benzinetank niet al te erg. Reden om
even langs de smederij te gaan om een
beetje bij te tanken. Dat gebeurde wel va
ker; er waren overal nog lang geen benzi
nepmpen zoals tegenwoordig. Mijn vader
was bezig, maar meester kon zich zelf best
even redden zoals dat heette. Hij pakte het
blik onder de werkbank vandaan en gooide
wat in de tank. Ziezo, toen kon hij zonder
argwaan, het stalen monster beklimmen en
hij tufte richting Jan Bijstra.
Na enige tijd moest de thuisreis weer wor
den ondernomen en meester wilde de mo
tor aantrappen. Deze haperde even, maar
och, dat kan gebeuren nietwaar? Nog maar
eens trappen ...nog niks. Misschien even
,choken'. Nog niks. De bougie misschien
vet geslagen. Even demonteren en flink af
drogen. Alleen het geluid van de trapper,
maar verder geen teken van leven. Tenslot
te moest meester wel lopend en duwend te-

rug.Wellicht hebben Bijstra's jongens hem
wel eeneindje geschoven, maar op spier
kracht bereikte hij de smederij om er samen
met mijn vader even naar te kijken.De gang
van zaken passeert de revue en wat blijkt?
Meester had in de gauwigheid het verkeer
de blik onder de werkbank vandaan gepakt
en in plaats van benzine petroleum in de
tank gegooid, vandaar!
lk heb dit verhaal later gehoord en er uiter
aard smakelijk om gelachen.Meester zal er
ook nog wel eens mee geplaagd zijn, want
het is vaan zo, die de schade heeft krijgt
ook nog vaak de schande.Nu is petroleum
wel goedkoper dan benzine, maar ik geloof
niet dat meester Van Gerner bewust gepro
beerd heeft om hiermee te experimenteren.
Hannes

Topweer (4)
In Topweer (3) moet in de op een na laatste
zin ,,aanvaard" warden ge/ezen ,,aanvaard
baar".
Wij hebben vernomen dat er op Topweer
een herder was. Er werden dus schapen
gehouden. Die leverden wol. Poelen om de
schapen voor het scheren te wassen, wa
ren er.
Er werd turf gegraven. Achteraf kan men
zeggen dat de monniken en de latere ver
veners niet alle veen weggegraven hebben,
want er is in de vorige en in deze eeuw nog
veen voor eigen gebruik verkocht. De ko
pers moesten dan zelf de turf steken. Wol
en turf waren zaken, die een klooster hard
nodig had. Die wol en turf werden niet over
de Lauwers vervoerd. Dat was toen nog wel
een stromend watertje, maar blijkbaar niet
geschikt voor de scheepvaart.
De weg naar het klooster ging eerst over ei
gen grond tot aan de plek, waar nu de Kale
weg door de Lauwers gaat, op de grens
dus.
Die plek had een naam, Lappegat. Voor het
eerst komt die naam voor in een schuldbe
kentenis van Jan Luitiens (spreek uit
Luitjens) van 27 juni 1605, die in het Rijks-
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archief te Groningen bewaard wordt. Deze
schuldbekentenis is opgemaakt door Red·
mer Koeninck (spreek uit: Koninck), die van
Hemelvaartsdag 1605 tot Hemelvaartsdag
1606 grietman van Westerdeel·Langewold
was. (Het grootste deel van dit rechtsge·
bied is nu de gemeente Grootegast).
Jan Luitiens stelde als onderpand voor de
betaling: sekere vijffte halff graesenlandes,
gehieten Lappegatsdijck, gelegen under
den klackeslach van Doesum.
Dit stukje land, groot vijfdehalf grazen =
ongeveer 2½ ha., heette Lappegatsdijck
naar het dijkje, dat er op lag. Dit was het
dijkje van de Lauwers aan de Groninger
kant (under . . . doesum!), dus op de rechter
oever. Vrijwel zeker was het hooiland.
Eerste halve, tussen 0 en 1:½; andere ( =
tweede) halve, tussen 1 en 2:1 ½ = ander·
half; vijfde halve, tussen 4 en 5:4½.
Dit dijkje heette naar het Lappegat. Die
naam vinden wij op een kaart van 1698,
aangevuld en verbeterd in 1718, in de
naam van een boerderij, Lappegats Stee,
die lag bij de overgang door de Lauwers.
Stee (verkorting van stede) betekende (be
tekent) ook: boerderij.
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Bijzonderheden over die boerderij heb ik
nog niet gevonden. Op een kaart van 1844
vinden wij eindelijk de naam Lappegat, bij
die plek. Maar het is de vraag of die naam
toen nog gebruikt werd. Kaarttekenaars na
men vaak wat over van vroegere kaartteke
naars. Zo bleven daardoor soms oude na
men bewaard, maar ook wel oude fouten.
De naam schijnt nu geheel vergeten le
zijn.
De betekenis van ,,gat" in deze naam lijkt
mij duidelijk. Middelnederlands (tot onge
veer 1500) gat = gat, doorgang, deur; Oud
fries (tot ongeveer 1500) jet = gat, door
gang. Het verwante engelse woord is gate
= deur, poort. Ook daarin ligt de betekenis:
doorgang. De betekenis van ,,lappe" is mij
nog niet geheel duidelijk. Het moet een zeer
oude naam zijn.
Over een bruggetje daar is niets te vinden.
Er zullen misschien stenen op de bodem
van de Lauwers gelegd zijn. Het was dus,
wat elders genoemd werd, een voorde.
Verder ging de weg over het pad naar Kort
woude. Nu officieel: Keale Wei ( = Ka
leweg).
(WORDT VERVOLGD)

De Dorpsvernieuwingscommissie Opende
heeft de redaktie gevraagd een deel van
een nummer le mogen gebruiken voor me
dedelingen aan u.
De redaktie hoop! dat u deze goed zult le
zen. Ook dat u het overige goed zult bekij
ken en lezen. De redaktie probeert van De
Keuvelaar een blad van en voor Opende
te maken.
Uw dorpskrant heeft nu 407 abonnees in
Opende en 180 in 71 plaatsen buiten
Opende. Samen 587 abonnees.
Om te zorgen dat de prijzen van abonne
menten en advertenties niet verhoogd be·
hoeven te worden, is het aantal bladzijden
van een nummer meestal 20. Een van de
grote wensen van de redaktie is dat elk
nummer steeds 24 bladzijden zal tellen. Die
wens kunnen degenen, die nog geen abon
nee zijn, en dat zijn er ruim 300, vervullen
door ook een abonnement te nemen op
De Keuvelaar.
Een jaargang heeft 10 nummers (van sep
tember t/m. juni van het volgend jaar) en
kost f 17,50 bij vooruitbetaling.
De nummers van mei en juni en de volgen
de jaargangen kunt u ontvangen door u op
te geven bij Mn van de redaktieleden.
Een andere grote wens van de redaktie is,
dat de besturen van instellingen, verenigin
gen, enz. in Opende zelf hun nieuws, ver·
slagen en berichten aan de redaktie zullen
zenden. Het voordeel voor uw vereniging is
dat deze beter bekend wordt in Opende en
voor De Keuvelaar dat er meer mensen een
stukje erin schrijven. Oat geeft meer afwis·
seling.
Oat inzenden van een stukje kost uw instel·
ling geen geld. De redaktie heeft n.l. ge
merkt dat dit misverstand hier en daar
besta?t.
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Hieronder volgen nog een keer de namen
van de zes redaktieleden:
A. T. Top·Gerritsma, Prov.weg 154, 9865
AM, tel. 59763, eindredaktrice;
J. M. v.d. Harst, Drachtsterweg 5, 9865 AS,
tel. 59153, sekretaris;
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 dinsdag 9
mei om 20.00 uur bij Anneke Top.
Kopy kunt u v66r 9 mei a.s. inleveren bij An·
neke Top, Prov.weg 154, 9865 AM Open
de, tel. 05946-59763.

Bestuursvergadering
De laatst gehouden vergadering was op
20 april.
Ledenvergadering
Zie het verslag van de sekretaris.
Vereniging Plaatselijk Belang
In de ledenvergadering op 6 april zijn drie
nieuwe bestuursleden gekozen. Het be·
stuur is dus nu voltallig (9 leden).
Op 12 juni 1950 is de eerste ledenvergade·
ring gehouden. Er werd een bestuur van 7
leden gekozen. Deze dag geldt als de dag
van oprichting van de Vereniging. In de vol
gende ledenvergadering zijn er twee leden
bijgekozen.
Voor de 9 nu zittende leden zijn er 49 ande·
ren bestuurslid geweest. Van deze 49 zijn
er 19 overleden. In het eerste bestuur zat
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tel. 05946-59U2 (| y.d. hOCk en altmg
b.g.g. 58324

openderweg 6-8, opende
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^ WEGRESTAURANT

Molenweg 2

NIEBERT

Tel. 05945-49104

Gaat u wel eens uit cf meren?
Ga hel eens m Nieberl proberen.
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houtbouw

erpstra

opendepweg l.
9865xd opende.

tel. 05946 - 59192/59471
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Ook voor grote groepen
Tevenx zualruimte voor bruiloften 011
partijen tol 350 personen.
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Café Restaurant
»ï

In de klaver"

J. v.d. Velde en Zonen

Verschijnt 1 O keer per jaar
13e jaargang
nr. 8
april 1989
Bekeken sparen scheelt veel rente.
Want sparen kun je op tientallen manieren.
Lang sparen, kart sparen. Voor kinderen
sparen. Voor een huis sparen. En overal
zijn er aparte voordeeltjes te behalen. ;,!!( 7 "
Daarom: eerst even praten met 1/.1i1l) \
\,j,\� 1
de Rabobank! Want dat's
1, ·.i- -� ,�·
vertrouwd.
� , '.:;::.:
,, °7,
-:- I
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Rabobank
�
Rentebank.

Brandvenekering?
Vergelijk de premie die u nu
betaalt met die van ons!
Woonhu,s 150.000,-.

lnboedel 50.000,-.

Prem,e U1tgebre1de gevarenPrem,e u1tgebre1de gevaren62,50
verzekering
82,50 verzekering
• 1e klas flSICO.

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

•

'NtJVO gg
0 0

Met elkaar. Voor elkaar

A1s0nder1,ngeaangesloten bijdeNovo.

de
keuvelaar

