Verschijnt 1 O keer per jaar
13e jaargang
nr. 10
juni 1989

Bij uw Rahohank reg,·11 u allcs in cen keer:
• Buirenlands geld
• Reisverzekeringen
•
Rrischeques
.,,,,••'6�
_;._�•' �urochcqucs en Eurochequepas mer PIN-code

• Eurocard/Rahoc.ird
• Safeloket
• Hulp\'erlening in hel t>uitenland
Korn tijdig langs. dan gaat u geruster op ms

('k'.��/ Rabobank r:I Meer bank voorje geld

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

PSIGIA
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p
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lnboedel 50.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uilgebreide gevaren•
62,50
verzekering
82,50 verzekering
• 1e klas TISICO.

Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij
"Grootegast" w.a.
p/a Rabobank
Hoofdstraat 102, Grootegasl
Tel. 05946-12220
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'Nt.JVO'
00
Met elkaar. Voor elkaar

Als Onderlingeaangeslolen bijde Novo.

de
keuvelaar

autobedrijf
tel. 05946- 59142
b.g.g. 58324
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v.d. hoek en alting
openderweg 6-8, opende
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1► Kamperen in rust en ruimte, ◄
1
•
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

Vaste-/ Seizoen-/ Oeellijd-/ Hoogseizoenplaatsen

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

JULI-AANBIEDINGEN
Aanbouwwand, wit ...............
Eetkamerstoelen, wit
per stuk vanaf .......................
Eetkamertafels, vanaf ..........
Moderne 2+3 zits vanaf ......
Draaifauteuils, stof of
lederlook ................................
• Hoogpolig kamertapijt
op jute ....................................
Slaapkamertapijt op jute
3 kleuren, per meter ............

1398,99,179,795,·
585,·

Tot slot wenst de redaktie u een hele pret
tige en zonnige vakantie toe.

59,·

Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 · 59218

Vrijdags koopavond • Maandags gesloten
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De redaktie vergadert weer op 12 septem
ber om 20.00 uur bij Anneke Top, Provin
cialeweg 154, 9865 AM Opende, tel.
05946-59763.
Kopy kunt u v66r 12 september inleveren
bij Anneke Top.

119,·

IJTSMA's MEUBELHANDEL
Komplete woninginrichting.
± 2000 m 2 showruimte.

Dit is alweer het laatste nummer van de der
tiende jaargang.
Harry Veenstra heeft te kennen gegeven te
stoppen als fotograaf. Harry, namens de
redaktie bedankt voor al het werk wat je
voor de Keuvelaar hebt gedaan.
De Keuvelaar tell op dit moment 590 abon
nees. 408 abonnees in Opende en 182 in
70 verschillende plaatsen.
Binnenkort ontvangt u weer een accept
girokaart a f 17,50. Wij verzoeken u het
abonnementsgeld zo spoedig mogelijk
over te maken. Degenen, die ons gemach
tigd hebben tot automatische incassering,
daarvan zal de automatische incasso begin
september worden uitgevoerd.

Bestuursvergadering
Volgende vergadering op 3 juli a.s.
Sociaal Cultureel en Edukatief Werk
De opening van ,De Opstap', Provinciale
weg 64, was op 22 mei j.l. Verslag in dit
nummer.
Sportdag 1989
Begunstigd door veel zonneschijn en een

fris windje hielden de drie scholen de 13e
sportdag op de middag van 12 juni.
Door een goede organisatie verliepen de
spelen viol, zodat men tegen vieren klaar
was.
Het laatste spel was de estafetteloop. Deze
werd gewonnen door De Klister. Ter herin
nering kreeg de school een standaardje
voor de prijzenkast.
Fietstocht op 23 juni
Verslag hiervan leest in het 1e nummer van
de 14e jaargang, in september a.s.
Stratenkorfbal op 17 juni
Verslag in dit nummer.
Stratenvolleybal op 12 augustus
Verslag in het nummer van september
a.s.
Culturele Raad
Zangavond 8 oktober, Gere!. kerk te
Doezum.
Aktiviteiten melden: Gemeentesecretarie,
afd. Welzijn, (dhr. Loijenga), tel. 14000.

Ii

MAAND APRIL 1989
Geboren: Sytske Suzanne, d.v. K. W. Mud
en G. Dijkstra, Opende, 8 april.
Overleden: Fetje Boon (70), gehuwd
geweest met Katrinus Meijer, wonende te
Opende, 1 april; Gerkje van Bruggen (71),
gehuwd geweest met Geert van Dellen.
wonende te Opende, 3 april;Wouter de
Vries (53), gehuwd met Jantje de Kleine,
wonende te Grootegast, overleden op 16
april, voorheen te Opende; Jantje de Kleine
(59), gehuwd geweest met Wouter de Vries,
wonende te Grootegast, overleden op 29
april; F rouktjen van der Linde (76), qehuwd
1

25 jaar Herder's
Zeevishandel

Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair
�

�

�

naar

GROOTHANDEL & TEGELZETBEDRIJF

L. VAN DEKKEN
Munnikestraat 4, Surhuisterveen, tel. 05124 · 2703
Verder specialisatie in:
MARMER, KEUKENS, VOOR- en INZET HAARDEN
en HARD NAT UURST EEN!

GEBR.

m.P

Tl MMERBE DR IJ F
Prov.weg 95 • OPENDE
Tel. 05946-59980, b.g.g. 58352

Underlayment, 19 mm. .............
Spaanplaat 12 mm. ..................
Geprofileerd meranti
1e soort, per meter .............
2e soort, per meter .............
Raamhout, per meter ................

38,00
18,50
16,95
10,00
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.
2

Op zaterdag 17 juni klonk door het geronk
van motoren de bel die je iedere zaterdag in
Opende kunt horen. Bovendien fietste
Crescendo al blazend rond. De muzikanten
stopten bij de visboer en speelden 'n paar
nummertjes. Daar was een reden voor,
want de visboer had iets te vieren.
Op deze plaats willen we inderdaad ook
even stil staan bij de bekende verschijning
van Landrover en viskar. Het is inmiddels
namelijk ruim 25 jaar dat Jaap Herder door
Opende rijdt.
Al van jongsaf aan was Jaap Herder aktief
in het bedrijf van z'n vader. Eerst ging het
allemaal met bakfietsen, vertelt Jaap Her
der. ,,Mijn moeder was dan thuis op hout
briketten de vis aan het bakken en wij trok
ken er met bakfietsen op uit om de vis aan
de man te brengen". Later werd het alle
maal gemakkelijker toen er een J.L.O. werd
aangeschaft; dit was de overstap naar een
grater gemotoriseerd vervoer, namelijk een
vrachtwagen waar thuis een bak op ge
bouwd werd.
Om je produkt te verkopen moest je probe
ren streken te vinden waar goede klanten
woonden. Zo ongeveer 25 jaar geleden
kwam Jaap Herder voor het eerst in
Opende-Zuid terecht. Hij reed met een
,Tempo-Matador', de voorloper van de hui
dige Hanomag bedrijfswagens. Langza
merhand ging hij verder, kwam in Opende
Oost, Kornhorn en zelfs tot Boerakker.
Jaap herinnert zich de inwoners van Open
de als zeer gastvrij. Het kwam dan ook re
gelmatig voor dat hij onderweg bij mensen
mee at. ,,Het eten staat loch op tafel, schuif
maar aan!"
,,Er zijn mensen bij die mijn verjaardag
nauwkeurig bijhouden en dat doet je goed.
In de grote plaatsen als Drachten maak je
dit soort zaken niet mee. Toen ik eens in
Opende-Zuid bij een klant aankwam, vroeg
die of ik zijn auto even kon slepen; dat deed
ik natuurlijk, maar na enkele meters sleepte
alleen de bumper en het voorstuk van de
auto achter de vrachtwagen aan".
Ook gebeurde het eens bij cafe Bakker, dat
een van de gasten tien vissen achier elkaar
op at.

Waar men hier in Opende weinig van merkt
is wat er thuis gebeurt. Jaap's vrouw werkt
namelijk mee in het bedrijf. Zij zorgt ervoor
dat het materieel er keurig opstaat, ze ver
zorgt de boekhouding. Ook het schoonma
ken van de zoute haring doen ze zelf. Daar
mee weet ik dan precies wat voor vis ik ver
koop. De overige vis word! betrokken van
visverwerkende bedrijven, die voor kon
stante verse aanvoer zorgen. De vis word!
gebakken in een hoogwaardige plantaardi
ge olie. Hierdoor is de kwaliteit niet alleen
beter, maar deze olie is ook gezonder.
Hoe lang we Herder's Zeevishandel nog in
Opende zien, hangt volgens Jaap in de eer
ste plaats at van zijn gezondheid. Zolang
die het toelaat vent ik door. Wei denkt hij er
aan in de toekomst een vaste standplaats in
te nemen. Dit zou dan bij het parkeerterrein
naast de Gereformeerde kerk kunnen zijn.
Voorlopig gaat het uitventen op de oude
voet verder.
,,lk hoop van nog heel wat jaren, want het
bevalt me hier prima".
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geweest met Pieter Bron, wonende te
Opende, overleden op 30 april.
MAAND MEI:
Geboren: Jolanda, d.v. E. Frankes en van

M. I. Huizingh, Opende, 3 mei.

Overleden: Hinderkien Schuur (86), ge·

huwd geweest met Jan Wolthuis, Opende,
12 mei; Wiebe van der Meer (68), gehuwd
met Klaaske Hut, Opende, 27 mei.

Uw geboortekaartjes
gratis?
J azeker, dat kan!
Wanneer u uw kaartjes bij Marwo bestelt
en de juiste geboortcdatum bij bestelling* aan ons voorspelt!

Stratenkorfbaltoernooi

*

\linimaal \('Prli1·n tlaµ1•11 ,an lc•,un•n.

drukkerij inarwo
opende - bossingel 10 - tel. 05946-59132
faxnummer 05946 - 59119
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Op 17 juni j.1. werd het 6e stratenkorfbal·
toernooi weer georganiseerd. Het aantal
teams was iets minder dan voorgaande ja·
ren, maar de bezetting was desondanks
goed te noemen. Er deden 20 senioren·
teams en 9 jeugdteams mee. Het weer was
op deze dag goed gezind, want menige
zweetdruppels werden van de voorhoof·
den geveegd.
De wedstrijden werden op het scherpst van
de snede gespeeld en iedereen speelde
met voile inzet.
De finale bij de senioren ging tussen de Ho·
ge Kamp 1 en de Scheiding 1. De Schei·
ding bleek over de langste adem te be·
schikken en de wedstrijd in winst om te zet·
ten. De eindstand was 5·2 voor de
Scheiding.
De eindstand bij de senioren was als
volgt:
1. Scheiding (kampioen 1989)
2. Hoge Kamp 1
3. Bensmastraat 1
Bij de jeugd werd eveneens met voile over·
gave gestreden om de prijzen.

Na loting werd de volgende wedstrijd ge·
speeld. Prov.weg·oost/west tegen Kale·
weg 0· 1 (Oude Dijk was vrij), zodat de fina·
le tussen de Kaleweg en de Oude Dijk werd
gespeeld.De Kaleweg was de sterkste, zo·
dat die de kampioen werd bij de jeugd.
De eindstand bij de jeugd:
1. Kaleweg (kampioen 1989)
2. Oude Dijk
3. Prov.weg oost/west
Aan de slot van de dag overhandigde voor·
zitter Kees van der Meulen de beker aan de
kampioenen en iedereen ging met een her·
inneringsvaantje naar huis.
Langs deze weg willen we iedereen bedan·
ken voor hun medewerking voor het slagen
van deze dag, zoals de (jeugd)·scheids·
rechters, de contactpersonen, die de stra·
ten langsgaan om te vragen of men mee wil
doen, de E.H.B.O.·ers en alle andere
vrijwilligers.
Ook dank aan de hoofdsponsors: Rabo
bank, Spaar en Voorschotbank, v.v. Open·
de, Centrale Volksbank C.V.B.. Hartelijk
dank hiervoor en .. .hopelijk tot ziens.
De stratenkorfbalcommissie
3

Uppie Bos schittert
op grasbaan Opende
Zo'n 2500 toeschowuers waren zaterdag
avond getuige van een superieure Uppie
Bos tijdens de grasbaanraces in Opende.
De Langezwaagster, die dit seizoen bijzon
der op dreef is en vele kontrakten in het bui
tenland krijgt aangeboden, was iedereen te
snel af, inclusief een handvol Westduitse rij
ders, die de wedstrijd in Opende een inter
nationaal tintje gaven.
Naast de inbreng van onze oosterburen,
was ook een Amerikaan aktief op het
Opender ovaal, maar deze cowboy, die
luistert naar de naam Pat Litt, kon geen gro
te indruk achterlaten, omdat dit zijn eerste
wedstrijd was op het gras. Normaliter ac
teert hij in speedway-wedstrijden.
lnternationaal
Op het laatste moment had de Stichting
Baansport Opende naast vier eerder ge
contracteerde rijders nog een Westduitse
toprijder weten te strikken om de grens
over te komen. Deze toprijder, Bernd Die
ner, reed reeds diverse malen in de finale
van het wereldkampioenschap langebaan,
maar kon in Opende zijn draai niet vinden'
,,De ondergrond is te zacht en te los", zo
verontschuldigde hij zijn teleurstellende
tiende plaats in de eindrangschikking. ,,IK
ben gewend op harde banen te rijden en
kwam daardoor hier niet goed rond".
De honneurs werden echter waargenomen
door de 37-jarige Ewald Scheele, die uit
eindelijk zesde werd, maar naarmate de
wedstrijd vorderde steeds beter op dreef
kwam. Scheele maakte vooral indruk tij
dens de beide finalemanches, waarin hij
sterk tweede werd en het eindwinnaar Up
pie Bos bijzonder lastig maakte.
Bos kende maar een slechte heat en wel
zijn derde serie, waarin hij vierde werd. Alie
overige heats schreef hij op zijn naam,
waardoor hij ruim winnaar werd. De groot
ste tegenstand ondervond hij van de kant
van de beide langebaan-specialisten Henk
Snijder en de Engelsman Bob Dolman, die
ook op de bijna 600 meter lange baan van
Opende goed uit de voeten konden.
Verrassend sterk was het optreden van Ge
rard Kok uit Roden. In Joure liet hij tijdens
4

de voorronde om het Europees kampioen
schap reeds een sterke indruk achter. In
Opende onderstreepte hij zijn progressie
en had bij het ingaan van de tweede en laat
ste finalemanche zelfs nog uitzicht op een
tweede plaats. De binnenste startplaats in
zijn laatste optreden verknalden zijn kan
sen.
De uitslagen van Opende:
250 cc nationaal: 1. Riis van der Velde, Grootegast; 2.
Peter de Jong, Ede; 3. Casper Cramer, Oldenzaal; 4.
Sjoerd Rozenberg, Nieuwerhorne; 5. Wiebren Valkema,
Jaure; 6. Martin Augustijn, Frederiksoord; 7. Wout Hoo
geveen, De Wijk; 8. Miente Drost, St. Annaparochie.
Spec. nat.: 1. Henk Bos, Bontebok; 2. Lady Blok, Lan
gelille; 3. Jacco Valenteyn, Midwolde; 4. Michel Bolt,
Eenrum; 5. Jim Groen, Nieuwleusen; 6. Willie Kettler,
Slochteren; 7. Friis Jensma, Beetgum; 8. Arnold van der
Grevenhof, Usquert.
500 cc sen.: 1. Tjeerd Gardenier, Hantumhuizen; 2.
Gerri! Veenstra, Bakkeveen; 3. Oege de Jong, Stegger
da; 4. Siemon Dekker, Zuidbroek; 5. Wouter Bron,
Drachtster Compagnie; 6. Ronny Dijksma, Giethoorn; 7.
Harrie Wekema, Wolvega; 8. Jan Franssens, Olde
hove.
Specials sen./inters.: 1. Uppie Bos, Langezwaag; 2.
Bob Dolman, Eenrum; 3. Henk Snijder, Slochteren; 4.
Gerard Kok, Roden; 5. Wim de Haas, Amersfoort; 6.
Ewald Scheele, West Duitsland; 7. Henk Bakker, Sur
huizum; 8. Tjalle Reitsma, Bolsward; 9. Bert Eybergen,
Zorgvlied; 10. Klaas Molen maker, Bolsward; 11. An
dreas Walek, West Duitsland; 12. Bernd Diener, West
Duitsland.

Fietspuzzeltocht
Sloot en Plas
Wij hebben onze PLAS. (Het Opender
meer) opengesteld voor de fietstocht, en
daar zeker geen spijt van gehad. Bij het ver
laten van de plas is alles netjes achtergela
ten. Hierbij onze hartelijke dank.
Gjaltema,
Camping de Watermolen

aktief. Zo is hij ruim 35 jaar lid van de mu
ziekvereniging "Crescendo" geweest. Ver
der is hij jarenlang lid van de zangvereni
ging geweest, heeft hij meer dan 50 jaar in
de zendingscommissie gezeten en 10 jaar
in de commissie van Beheer. Verder was hij
nog lid van het schoolbestuur van de Geref.
school en van de kerkeraad van de Geref.
kerk. De redaktie feliciteert de fam. Graans
ma met hun 50 jarig huwelijk en wens\ hun
nog goede en gezonde jaren toe aan de
Georg.
Prov. weg.

,,Stjelp-nieuws"
* Voor de tieners van 12 jaar en ouder
word\ er dit jaar een dagje naar Slagharen
georganiseerd. Deze dag vindt plaats op
woensdag 16 augustus a.s. De
bus vertrekt om 9.00 uur vanaf De Stjelp,
de kosten zijn f 18,50 p.p., dit is incl. de
entree. Opgeven v66r 19 juli, bij De Stjelp:
tel. 05946-59137.
* De jaarlijkse Stjelp fiets-driedaagse wordt
dit jaar gehouden op 22 23 en 24 augus
tus. U kunt zich inschrijven tussen 19.00
en 19.30 uur, bij De Stjelp. De kosten be
dragen f 3,50 per avond.
* Op 7 september start de bloemschikcur
sus weer, er word\ lesgegeven door mevr.
J. Steensma. De cursus word\ gehouden
op de donderdagmiddag van 13.30 tot
15.00 uur, en bestaat uit 6 lessen.
De kosten bedragen f 5,- per middag dit
is inclusief de koffie.
Voor meer informatie of opgave kunt u
bellen naar De Stjelp.

Crescendo's
Muziekrubriek
Het is inmiddels al weer ruime tijd geleden
dat u iets kon lezen in deze rubriek. Ge
ruchten stroomden door Opende. Mensen
vroegen zich at wat er van dit korps terecht
zou komen. Anderen hebben nog niets ge
hoord en hebben daar wellicht geen be
hoefte aan. Hoe je het ook wend\ of keert er
is het een en ander veranderd binnen Cres
cendo. Allereerst is de leiding, die jarenlang
op fantastische wijze in handen was van
Jaap Halma uit Surhuisterveen over ge
gaan in handen van Bert Nowee uit Ooster20

wolde. Nowee is als beroepsmilitair ver
bonden aan de muzikale leiding van de Jo
han Willem Friso Kapel te Assen.
Een tweede wijziging is dat een aantal le
den hun lidmaatschap beeindigden omdat
ze het niet met een bestuursbeslissing
eens konden zijn. Het is natuurlijk niet al
leen voor een vereniging maar ook voor de
ze leden ontzettend jammer dat een be
stuursstandpunt oorzaak word\ van lid
maatschap beeindiging.
Gelukkig kunnen we verder, de meeste le
den bleven. De band is zich momenteel, zo
als u wellicht uit de kranten hebt kunnen le
zen bezig zich voor te bereiden op het We
reld Muziek Concours, welke in de hele
maand juli in Kerkrade word\ gehouden. Uit
alle delen van de wereld, om precies te zijn
uit 25 verschillende landen, komen orkes
ten naar Kerkrade om zich daar te laten
beoordelen door een jury. Totaal doen er
meer dan 10.000 muzikanten aan dit 24
dagen durende muziekspektakel mee.
Acht jaar geleden deed Crescendo ook
mee aan dit gebeuren wat een maal per vier
jaar word\ gehouden. Toeri werd in de eer
ste divisie marsconcours en eerste divisie
showconcours beide een eerste prijs ge
haald. Of dat nu weer gaat lukken is de
vraag. De concurrentie van top korpsen uit
andere delen van de wereld maar ook uit
Nederland is groot.
Wij doen ons best en naast de wekelijkse
oefen-avond wordt er een aantal malen een
volledige zaterdag aan het uit te voeren
programma gesleuteld. In de laatste weken
voor de concoursdag (voor Crescendo is
dat het laatste weekend n.l. zaterdag 22 juli)
zullen er nog een aantal extra oefenavon
den worden ingelast. Ook deze keer zal
Crescendo aan twee rubrieken deelnemen.
In de showrubriek komt Crescendo uit met
een gecombineerde fiets-/loopshow. Het
eerste deel bestaat uit een fietsprogramma
waarin vier muzieknummers ten gehore
worden gebracht, de laatste 6 van de totaal
11 minuten durende show worden 6 delen
van muzieknummers lopend uitgevoerd.
In de weekenden van het concours word\
er door de TV aandacht aan het concours
besteed. Als het mee zit kunt u Crescendo
op 28 juli zien in de samenvatting die het
weekend daarvoor in Kerkrade is gemaakt.
Raadpleeg eventueel uw gids of de krant.

Trainerswisselingen
bij v.v. Opende
Met ingang van het seizoen '89-'90 heeft
het bestuur van de v.v. Opende een nieuwe
trainer aangetrokken. Het is de heer Wieb
ren Veenstra, geboren in Harkema, maar al
jaren woonachtig aan de Provincialeweg
143 te Opende. Wiebren Veenstra heeft ja
renlang in Harkemase Boys gevoetbald,
eerst in de jeugdelftallen en daarna in het
1e elftal. Na zijn trouwen is hij in Surhuister
veen gaan wonen en heeft daar enige jaren
bij 't Fean '58 gespeeld.
In 1980 zijn Wiebren en zijn vrouw naar
Opende verhuisd en heeft Wiebren nog
een jaar in het eerste elftal van v.v. Opende
gevoetbald. Daarna is hij trainer gewor
den.
Eerst drie jaar bij v.v. ,Oranje '58' uit Groote
gast, uitkomend in de 1e klas GVB; daarna
trainde hij 3 jaar v.v. Boornbergum, uitko
mend in de 2e klas FVB en nu train\ hij voor
het 2e jaar Fe. Wolvega, uitkomend in de 3e
klasse KNVB.
lnmiddels heeft Wiebren opleidingen ge
volgd voor oefenmeester 3 en oefenmees
ter 2.
De verwachtingen van Wiebren voor het
komende seizoen zijn, dat de v.v. Opende
zich wederom in de bovenste regionen van
de 4e klasse KNVB zal handhaven. Daar
voor verwacht hij van de spelers een 100%
inzet en concentratie, zowel in de wedstrijd
als ook op de trainingen.
Wiebren Veenstra is 37 jaar en werkt bij de
fa. Bouwborg in Groningen als voorman-

J/TSE JAGERSMA

WIEBREN VEENSTRA
timmerman en is dagelijks werkzaam in
Leeuwarden.
Ook heeft de v.v. Opende een nieuwe
jeugdtrainer benoemd. Het is de heer Jitse
Jagersma, eveneens woonachtig in Open
de aan de Centrumweg 19. Jitse is geboren
te Gerkesklooster, alwaar hij ook jaren
heeft gevoetbald. Later heeft hij nog enige
jaren bij de v.v. Houtigehage gespeeld, toen
nog uitkomend in de 2e klasse KNVB.
Toen Jitse trouwde is hij in Opende komen
wonen en heeft hij nog jarenlang in het 1e
elftal van de v.v. Opende gevoetbald.
Nadal Jitse stopte met voetballen, is hij 3
jaar jeugdtrainer van de v.v. Opende ge
weest, waarna hij trainer is geworden van
GSVV uit Gerkesklooster, uitkomend in de
1e klas FVB.
Per 1 juli is Jitse weer jeugdtrainer van de
v.v. Opende geworden.
Jitse Jagersma is 39 jaar en werkt als
voorman-metselaar bij de fa. Weening in
Harkema.
Georg
5

Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

50 Jaar lief en leed
Op dinsdag 16 mei j.l. was het feest bij de
fam. Graansma. Toen was het n.l. precies

50 jaar geleden, dat Siemen Graansma en

Hiltje Wijma in het huwelijk zijn getreden.

Voor Uw spaar- en depositogelden.

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

Een degelyk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim

f200.000.000,00

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

Dat gebeurde in het gemeentehuis te Grootegast. Siemen Graansma werd geboren
op 24-12-1910 te Opende, op de Kaleweg,
op de plaats waar nu een nieuw huis staat,
Kaleweg hoek Verbindingsweg.
Siemen bezocht de lagere school te Surhuisterveen, omdat in Opende toen nog
geen christelijke school was. ledere dag
zo'n 4 a 5 km lopen, heen en terug. Maar
het laatste jaar is Siemen nog naar Opende
naar school geweest. Er werd toen les gegeven in een gebouwtje dat stond, waar nu
de Gereformeerde kerk staat.
Na de lagere school ging Siemen bij zijn vader aan het werk, welke een boerenbedoeninkje had. Hiltje Wijma werd geboren op 72-1912, ook in Opende, in het huis, waar ze
nu nog wonen, Provincialeweg 75. Ook Hiltje ging eerst naar Surhuisterveen naar de
lagere school. Toen Hiltje van de lagere
school kwam, lag de skelk al klaar en moest
ze meehelpen bij haar ouders in de huishouding en op de boerderij. Zo af en toe

ging Hiltje ook wel eens bij een ander

werken, o.a. bij Teunis en Grietje Top, die
een café hadden, nu café Sportzicht. Na
hun trouwen gingen ze aan de Prov. weg
wonen, nu Prov. weg 103, waar Siemen
boer werd. Ze begonnen met zo'n 5 a 6

Koeien, een paard, wat kalveren en een hok
vol kippen. Niet veel, maar toch genoeg om
van te leven. Siemen is een echte paarden-

liefhebber. Hij heeft zijn leven lang dan ook

paarden gehad. Nu draaft er nog een mooi
fries enterpaardje in de weide. Siemen ging
ook vaak naar de veemarkten. Zo kwam hij
een keer terug van de markt met een mooi
geitje. Thuis gekomen werd de geit aan een
touw achter het huis vastgezet en ging Siemen bij Hiltje eerst maar eens koffie drinken. Maar tot hun verbazing zagen ze op
een gegeven moment het geitje over de
weg stappen. De hond van de buren er achter aan. Het geitj'e raakte zo in paniek, dat hij

bij de fam. Wijma het huis binnenvluchtte

en bovenop het aanrecht tot stilstand
kwam. Vrouw Wijma in paniek: "Hij heeft
het hele huis ondergesch . .."
Achteraf viel dat reuze mee en de zaak

werd in de minne geschikt en het geitje

werd ditmaal stevig vastgezet. Het gezin
Graansma kreeg 4 dochters en 1 zoon.

De familie is inmiddels uitgebreid met 12
kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Op 16 mei j.l. zijn ze met de familie naar
Eernewoude geweest, alwaar ze een boottocht gemaakt hebben naar Grouw met een
koffietafel en een drankje. Siemen Graansma is zijn hele leven zelfstandig geweest.
Ze wonen al meer dan 36 jaar in het huis
aan de prov. weg 75, en het bevalt hun daar

nog best. Hiltje haar vader (Klaas Wijma)

heeft ruim 13 jaar bij hun ingewoond.
In het verenigingsleven was Siemen ook
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Natuur milieu
bewust?

Eet u graag kleur- en
conserveringsmiddelen?
Wij niet!!!!
Dus daarom veel eigengemaakte
produkten, zoals:

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Alles van natuurvarkens.
Tevens verkoop van conserverings
vrije boerenzuivelprodukten
(via met natuurlijke vanille bereid)

Uw
trouwdag .. uw trouwkaart
Gezellig he. dat uitzoeken

KUIPERS B.V.

van zoveel dingen .. . Een huwelijkskaart hijrnorheeld .
Da's best moeilijk. \\'ant Mercard lweft zo·n grandioze Jan Binneslaan 84 (t/o. Lantearne)
kollektie. dat u ze allemaal wet zult willen kiezen ...
SURHUISTERVEEN
Bekijkt u ze hij U\\" drukker. Vraagt u naar Mercard!
Telefoon 05124 - 2005*

ERIR6lt

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

MAATKOSTUUMS

Zowel modern (oversized) als klassiek,
zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.
,•..
- Mooie stoffen en kleuren. Ook verhuur feestkleding.
.•:
: ,�::,:,:,:,:,:,:�,:,:,:,:.:,:,:,'.•'.•'.• '.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.:.:.,.•.•.:.:.:.:.:.:.:.:.:_:.:::.•:.•. •.•.•. •. •:::.•.•:: •::::: •:•:•: o:•: ••••••••••••••••,•••••••••
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Stichting peuterspeelzaal
,Bernewille' Opende
Al vanaf september 1975 is er een peuter
speelzaal in Opende. Hier kunnen peuters
van 2½ tot 4 jaar, onder deskundige leiding,
2 ochtenden (of 1 ochtend en 1 middag) in
de week, in groepsverband spelen.
De peuters kunnen worden gebracht van
9.00-9.15 uur en worden gehaald van
11.15-11.30 uur. Op de middag brengen
tussen 13.00-13.1 5 uur en afhalen tussen
15.15-1 5.30 uur. De ochtenden en middag
zijn ingedeeld volgens een vast patroon; dit
biedt de peuters vertrouwen.
De ochtend/middag begint met vrij spelen,
waarna in kleine groepjes iets gemaakt
wordt aan de tafel met behulp van klei, verf,
plak- of tekenmateriaal. Na het spelen en
werken aan tafel wordt er opgeruimd en
gaan de kinderen, de leidster, de hulpleid
ster en de hulpmoeder (meedraaimoeder)
op kussens op de grond in een kring zitten.
Er wordt dan gezongen, verhaaltjes verteld,
spelletjes gedaan en er is dan ook gelegen
heid om het van huis meegebrachte fruit of
brood op te eten en een beker melk, of iets
dergelijks, te drinken.

Verslag
van het
openingsfeest

SOCIAAL CULTUREEL
EN EDUCATIEF WERK
PROVINCIALE WEG 64 9865 AJ OPENDE

Op 22 mei vond op het sportpark ,De Olde
Wierden' de eerste officiele aktiviteit van
.Opstap' plaats.
Op het programma stond ondermeer het
oplaten van een hete luchtballon, maar

Het laatste deel van de ochtend/middag va
rieert; afhankelijk van het weer wordt er bui
ten gespeeld. Bij regenachtig weer blijven
de peuters binnen en wordt er bijv. een
kringspel gespeeld.
Naast de speelochtenden/middag zijn er
enkele feesten, die met de peuters gevierd
worden, zoals: St. Maarten, St. Nicolaas en
Kerst. Ook wordt er aandacht geschonken
aan dierendag en vader- en moederdag.
Van de ouders wordt een bijdrage van f 3,
per ochtend/middag gevraagd.
Er zijn drie groepen peuters: er is een
maandag-donderdaggroep (2 ochtenden),
een dinsdag-vrijdaggroep (2 ochtenden)
en 'n maandagmiddag/woensdagochtend
groep.
U kunt uw kind aanmelden vanaf 2 jaar. Het
komt dan op een wachtlijst en wordt ge
woonlijk geplaatst vanaf twee jaar en zes
maanden.
Korn eens vrijblijvend op een van de boven
genoemde ochtenden of middag, samen
met uw peuter kijken in de speelzaal. U en
uw peuter zijn van harte welkom. Wilt u uw
peuter opgeven, dan kan dit bij Taapke Bor
ger, Bensmastraat 11, Opende, tel. 59389.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
doordat er teveel wind was, kon dit niet
doorgaan.
Wat zeker doorging was het optreden van
muziek- en showband Crescendo. Moeilij
ke manouvres werden al spelende uitge
voerd, waardoor het een boeiend schouw
spel was om naar te kijken en te lui
steren.
Het ,windkrachtteam' zorgde er met een
aantal spectaculaire vliegers voor dat er
toch nog het een en ander in de lucht was te
bewonderen. Voor de kinderen waren er
ballonnen en kleurplaten. Het stralende
weer droeg er mede toe bij dat het een ge
slaagde middag voor groot en klein was.
Winnaars van de kleurplaatwedstrijd zijn:
Fouke Riemer Bosma, Anneke v.d. Veen,
Alex v. Dellen, Jacob Zuur, T heo v. Dellen,
Henk v.d. Weide, Gees van Veluw, Marjan,
Amarins Sybesma, T hea Drost, Marijke van
Braak, Crisselte van Veluw, Feikje Veenstra,
lneke van Schepen, Harm Bekkema, Hen7

drika Weening, Jantina Veenstra, Dineke
van Braak, Sytske Sybesma en Anke
Babois.
Op :C'2 mei vond 's avonds aan de Provin
cialeweg 64 de officiele onthulling van het
naambord ,Opstap' plaats. Er was voor de
genodigden en belangstellenden een hap
je en een drankje. Na de nodige officiele
toespraken, waarin het belang van het so
ciaal cultureel en edukatief werk voor
Opende en de noodzaak van een multi
funktioneel gebouw werden benadrukt,
was er de gelegenheid om het kantoor van
,Opstap' te bezichtigen.
Ook het aktiviteitenprogramma werd ge
presenteerd. Veel inwoners lieten zich de
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gelegenlleid niet ontgaan om een kijkje te
nemen en tevens een hapje te nuttigen.
Zelfs in de tuin aan de Provincialeweg was
het druk; men kon er onder het genot van
een drankje gezellig zitten en praten.
Al met al kan ,Opstap' terug kijken op een
geslaagd openingsfeest en ik wil graag
langs deze weg iedereen bedanken die
hieraan heeft bijgedragen.
Elzelien Renssen
Aktiviteiten ,Opstap'
5 juli: Teake van der Meer in Eben Haezer
9 augustus: Circus ,Bombarie'
11 augustus: Poppentheater
,Eya Poppeya'

55-jarig jubileum
Op donderdag 18 mei j.1. was het 55 jaar
geleden, dat Ate van Dellen en Geeske Pool
elkaar in het gemeentehuis te Grootegast
het ja-woord gaven.
Ate van Dellen werd geboren op 5 juni
1905 te Opende, aan de Kaleweg, waar hij
later met zijn vrouw nog jaren heeft ge
woond.
Na de lagere school ging Ate werken bij
Gjaltema's timmerfabriek te Marum.
Geeske Pool werd geboren op 3 maart
1911 te Drachten. Nadat haar ouders enige
keren verhuisd waren, kwamen ze in Garijp
terecht, alwaar ze haar jeugd doorbracht.
Na de lagere school moest er wat verdiend
warden en ging Geeske als hulp in de huis
houding werken, hetgeen ze tot haar trou
wen heeft gedaan.
Ate en Geeske trouwden op 18 mei 1934 in
Grootegast, tezamen met een zuster van
Ate, Sjoukje, die met Pieter Renkema
trouwde en nu in Kornhorn wonen.
Er werd toen fees! gevierd in cafe Wijma,
het tegenwoordige cafe ,Sportzicht'. Ze
gingen wonen te Marum. Tijdens zijn werk
zaamheden bij Gjaltema's Timmerfabriek
kreeg Ate een hand in de machine. Zodoen
de mist hij enige vingers van zijn rech
terhand.
Nadal hij een tijdje in de ziektewet gezeten
had en ziin hand weer redelijk genezen

was, ging Ate weer gewoon aan het werk,
ondanks het gemis van 3 vingers.
Op 4 november 1944 gingen ze verhuizen
naar Opende, alwaar ze het ouderlijk huis
van Ate betrokken en boer werden. Ze be
gonnen met een stuk of 6 koeien, wat mest
varkens en een hok vol kippen. Niet veel,
maar ze konden zichzelf toch redden. Later
kwam daar nog een mooi Fries paard bij.
Ate is een liefhebbervan paarden en heeft
dan ook altijd een Fries paard gehad.
Het gezin Van Dellen kreeg 4 dochters. ln
middels is de familie uitgebreid met 7 klein
kinderen en 4 achterkleinkinderen. Sinds 2
jaar wonen ze nu in een bejaardenwoning
aan de Alkemastraat 23.
Op 18 mei j.l. werden Ate en Geeske tot hun
(eigen) verbazing opgehaald in een lan
dauer met 2 mooie hooglander paarden er
voor. Daar hadden de kinderen voor ge
zorgd. De rit ging naar Surhuisterveen, naar
,De Dikke Draai', waar in familiekring dit
heugelijke feit werd gevierd.
De heer en mevrouw Van Dellen genieten
nog van een goede gezondheid en leven
nog helemaal mee met het wel en wee van
Opende, ook mede dankzij ,De Keuve
laar'.
De redaktie feliciteert de familie Van Dellen
met dit heugelijke feit en wenst hen nog ve
le goede en gezonde jaren toe aan de
Alkemastraat.
Georg
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Fietstocht Sloot en Plas
Voor al uw:

naar:
Aan· en verkoop onroerend goed
Hypotheken Postbank C.V.B.,
Bouwfonds Ned. Gemeenten

(gunstige voorwaarden)
Persoonlijke leningen

(konkurrerend)
Bankzaken

(eventueel service aan huis)
Alie verzekeringen

W. VANDERMEULEN
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 • 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

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

(ook een middenstander uit eigen dorp!)

De gasrekening
drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL
PROGRAMMA
INS TALL ATI EBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.),
telefoon 05946 - 58317
16

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPP ERTR ANSPO RT
AFZETCONT AINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Op woensdag 24 mei was er een fietspuz
zeltocht in het kader van het projekt Sloot
en Plas. Door de heren Dijk en Krist was
een prachtige route uitgezet die ons voerde
langs bijna alle Poelen die Opende rijk is.
Via het Opendermeer kwamen we langs de
Willemspoel vanwaar we door het veen
kwamen langs Strandheem en uiteindelijk
via Poelbuurt en Topweer weer bij het eind·
punt. De routebeschrijving was voorzien
van een aantal vragen die betrekking had
den op de natuur en het milieu.
°
Bij een temperatuur van minstens 26 C
hebben velen loch gebruik gemaakt van
deze mooie route; moe maar tevreden
kwam men terug.
Van minstens 1 20 deelnemers zijn de
antwoord-formulieren terug ontvangen, zo
dat zeker gesproken mag worden van een
geslaagde tocht. Gemiddeld scoorden alle
deelnemers een ruime voldoende (7 a 8½)
op de vragen die over het milieu gingen, zo·
dat geconcludeerd mag worden dat men in
de projektweek Sloot en Plas heel wat heett
geleerd.
Voor diegenen die nog twijfelen over be
paalde vragen volgen hier de juiste ant
woorden:
1 . Amerikaanse watermolen
2 . Meerkoeten, meeuwen, eenden, wa
ter hoenders, reigers.
3 . Waterranonkel
4 .Turf is gedroogde veengrond; om de
kachel te stoken.
5 . Afwatering, afrastering, drenkplaats,
leefmilieu voor vissen etc.
5b. Een sloot is gegraven, een beek is
natuurlijk ontstaan, vaak stroomt een
beek, terwijl veel sloten stilstaand water
hebben.
6 . Surfen; (zwemmen)
7 . Appel valt niet ver van de boom; door de
bomen het bos niet meer zien; Een
boom opzetten; kat uit de boom kijken;
hoge bomen vangen veel wind etc.
?a. Linde; B. berk; C esdoorn; D es; E
kastanje; F eik.
8 . In de ijstijd achtergebleven ijsklomp
heett de grond weggedrukt; is ge
smolten.
9 . Knotwilgen.
P.s. Er zijn nog een aantal exemplaren be-

schikbaar van deze prachtige route, o.a. te
verkrijgen bij Opstap, Provincialeweg 64
te Opende.
Bij deze hartelijk dank aan de fami/ie Gjalte
ma die zo vriende/ijk is geweest om a/le
deelnemers aan de fietstocht toegang te
verlenen tot het Opender meer. Zo konden
wij van dichtbij zien hoe mooi het er is.
E.R.

Verslag natuurproject

van de basisscholen, Plaatselijk belang
en het Sociaal Cultureel werk
Een kort resume van de verschillende akti
viteiten. In de week van 22-5 j.l. hebben ou
ders en hun kinderen op verschillende ma
nieren kennis gemaakt met de natuur in de
omgeving van ons dorp. De bedoeling was
vooral om het aspect "natuurbeheer" aan
de orde te stellen. Met andere woorden:
hoe gaan wij mensen, jong en oud, met ons
milieu om. Zeker in deze tijd van steeds
meer bewustzijn daarover is dat belangrijk.
Op de scholen hebben de verschillende
leerkrachten ieder op hun eigen wijze met
hun kinderen er een invulling aan gegeven.
Dat was vooral te zien op de tentoonstel
ling, die de beide scholen op 25 en 26 mei
hielden in gebouw Pro Deo. Wat daar te be
zichtigen viel, was bijzonder de moeite
waard. Speciaal wil ik hierbij vermelden de
uitgebreide foto-reportage van alle poelen
uit de omgeving van K. v.d. Meulen en zijn
groep 8. Deze reportage verdient het om
voor langere tijd ergens tentoongesteld te
worden. Mijns inziens al met al een ge
slaagde tentoonstelling. De kinderen van
de hoogste groepen hadden in die week
verder de gelegenheid de Doezumer Pet
gaten van het Staatsbosbeheer te bezoe
ken. Onder de deskundige leiding van de
heer Boele uit Doezum gingen de kinderen
in groepjes de Petgaten in en kregen veel
informatie van dit unieke natuurgebied zo
vlak bij huis.
Verder werden er bezoekjes afgelegd bij
verschillende poelen, waar de kinderen ge
legenheid kregen diverse waterbewoners
te vangen en nader te bekijken. De kinde
ren van groep 8 van de heer Van Braak had
den zeer veel succes met het vangen van
de bekende "dikkopjes". Duizenden had
den ze bij zich. Voor woensdag 24 mei was
9

Cafe Restaurant Snack bar

Sportzicht

·s_maandags
gesloten
beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66

65-jarig jubileum
echtpaar
Van Dijken-Brust

9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954

Op 21 juni was het 65 jaar geleden dat
Doewinus van Dijken en Elizabeth Brust el
kaar het ja-woord gaven.

t�IJ,.eri; n�1'aeh
loonbedrijf

�
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tel. 05946 - 59495 �

Provincialeweg 101 ____ 9865 AD Opende
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Geachte dorpsbewoners,
Zaterdag 16 september 1 989 houdt de vol
leybalvereniging V.V.D.S.O. een grootse
rommelmarkt. Hebt u spulletjes voor ons?
Dan halen wij het 11 september a.s. op van
af 18.00 uur. Macht u spulletjes hebben die
u gelijk kwijt wilt, belt u dan even naar:
T. v.d. Woude, tel. 05946-59722 of
H. Lei, tel. 05946-59262
Bij voorbaat hartelijk dank.
BLOEMENAKTIE
De opbrengst van de bloemenaktie op 25
mei j.l. was f 664,25.
Alie gevers en geefsters warden bedankt.
Bestuur V.V.D.S.O.

Reden om feest te vieren, wat dan ook ge
daan werd in hotel-restaurant ,De Kruis
weg' te Marum.
De heer van Dijken werd op 22 december
1896 in Euvelgunne geboren en mevrouw
Van Dijken op 1 november 1899 te Wes
terbroek.
Nadat ze op 21 juni 1924 in het huwelijk
traden hebben ze eerst in Euvelgunne ge
woond, vervolgens in Diepswal, in Oost
wold (W.K.) en op Trimunt en zijn toen naar
Opende verhuisd, naar de Drachtsterweg
21.
Na zo'n 15 jaar in Opende gewoond te heb
ben is het echtpaar Van Dijken naar Haren
vertrokken, alwaar ze nu al weer 27 jaar wo
nen, nog steeds in hun eigen huis.
Het gezin Van Dijken kreeg 3 dochters. Een
van hun dochters, Grietje, woont nu in het
ouderlijk huis aan de Drachtsterweg.
De heer en mevrouw Van Dijken genieten
beiden nog van een uitstekende gezond
heid. De heer Van Dijken heeft als hobby
zijn groentetuin en mevrouw Van Dijken
maakt prachtig geborduurde schilderijen.
De redaktie van De Keuvelaar feliciteert de
familie met hun 65-jarig jubileum en wenst
hen nog vele gezonde en gelukkige ja
ren.
15

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 )

verkoop
gebruikte

inkoop en verkoop
schade-auto•s

auto-onderdelen

autosloperij

joh.lld.heide

leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724
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Te koop:
gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

er door Plaatseliik Belang en Sociaal Cultu
reel Werk een bijzonder leuke fietstocht uit
gezet langs de mooiste plekjes voor de kin
deren en hun ouders. Met een bijbehorend
werkboekje moesten verschillende op
drachten worden uitgevoerd.
Meer dan 130 personer. namen hieraan
deel. Een mooie opkomst. C'o donderdag
avond 25 mei hield Rob Heer :riga een le
zing over een verantwoord natuurbeheer.
Aan de hand van dia's vertelde hij de aan
wezigen hoe hij zelf daarbij betrokken werd
en nog steeds is. Jammer dat er niet meer
publiek aanwezig was, het mooie weer was
daar zeker debet aan. Ook was het jammer
dat de tentoonstelling, die zeker de moeite
van het bekijken waard was, slechts door
weinig ouderen bezocht werd. 't Ligt in de
bedoeling om in 't voorjaar van 1991 weer
een project te doen.
Namens de voorbereidingscommissie,
J.E. Emmelkamp.

Van de werkgroep
tentcampagne
,,Strandheem"
VERSLAG 2
Zoals bekend, is de werkgroep tentcam
pagne ,Strandheem' bezig aktiviteiten te
ontwikkelen bij het rekreatiepark ,Strand
heem' van 13 juli tot 16 juli a.s.
De werkgroep is op dit moment zover
gevorderd, dat het programma in grote lij
nen kan worden gepresenteerd.
a. donderdag 13 juli: 's middags voor de
kinderen: thema ,De Schepping en de
Zondeval'. De jongste kinderen maken
een kijkdoos, de oudsten doen een spel
n.a.v. de vertelling. Verder is er mis
schien nog een speurtocht.
's Avonds: bijeenkomst in de tent. Ds.
Trammel te Kornhorn heeft de leiding,
terwijl ds. Berghuis te Harkema de me
ditatie verzorgd. ,Blaast de Bazuin' uit
Surhuisterveen verleent medewerking.
b. vrijdag 14 juli: 's middags: voor de kin
deren. Thema: ,De genezing van de ver
lamde'. Er worden liedjes gezongen en
aangeleerd. Verder wordt er een collage
gemaakt, het verhaal wordt uitgespeeld,
verder volksdansen.

Wedstrijden
Jongeren Voetbal
Leek-Opende-Grootegast - Ondanks gil
lend enthousiaste supporters, veel aan
moedigingen en 'n bijzonder mooi speel
veld hebben de Opender jongeren helaas
alle wedstrijden verloren.
Alie wedstrijden werden thuis gespeeld,
zodat het aan toeschouwers niet ontbrak,
maar ook deze stimulans mocht niet baten.
Vermeldenswaardig is wel dat het Opender
team het enige team was wat bestond uit
zowel jongens als meisjes - hulde hiervoor!
Ondanks de behaalde poedelprijs is het
Opender team nog steeds in prima stem
ming en men heeft mij verteld stevig te gaan
trainen om zodoende de volgende compe
titie nog sterker te spelen. Verder valt nog te
vermelden dat het in ieder geval gezellig
was, zowel voor als na de wedstrijd.
Elzelien Renssen.
's Avonds: bijeenkomst in de tent. Ds.
Linde te Kornhorn heeft de leiding, ter
wijl ds. Oldenhuis te Kollum de medita
tie verzorgd. Medewerking wordt verder
verleend door het duo ,Zusjes Merkus'
uit Harkema en het duo ,Woudstra
Hoogsteen' uit Surhuisterveen. Orga
niste is Leentje Elzinga uit Opende.
c. zaterdag 15 juli: 's middags: voor de
kinderen. Thema: ,Het huis op zand en
rots'. De vertelling wordt nagebootst
door het bouwen van huizen met zand.
Daarna is er een ,zeskamp'-spel.
's Avonds: bijeenkomst in de tent. Ds.
Reuver van Sebaldeburen heeft de lei
ding. Het thema is ,De Verloren Zoon'.
Een aantal gospelgroepen verlenen hun
medewerking, t.w.: ,De Sjaloomsingers'
uit Surhuisterveen, ,Make it true' uit
Doezum, ,Living Voice' uit Grootegast
en ,Valay of Joy' uit Oldekerk.
d. zondag 16 juli: bijeenkomst in de tent.
De leiding voor deze avond is in handen
van ds. De Vries te Surhuisterveen, ter
wijl ds. Zeedijk te Opende de meditatie
voor zijn rekening neemt. ,Crescendo'
uit Opende verleent medewerking.
Aanvangstijden: 's middags 14.00 tot
16.00 uur en 's avonds aanvang 19.30
uur.
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TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

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

Voor de grate
of de kleine klus
Bekkema dus

m

BEKKEMA

Provincialeweg 15
9865 AA Opende
Tel. 05946 - 59293

H.KOOP:

uw thuiswinkel
voor
*

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

**
*

Epilepsiebestrijding ...
ook uw zaak!

Epilepsie (vallende ziekte) treft 1 op de 150
Nederlanders. Aanvallen, die het gevolg
zijn van deze hersenaandoening, worden
met medicijnen bestreden.
De oorzaak van epilepsie is in vele gevallen
(nog) niet te achterhalen. Daarom is weten
schappelijk speurwerk een voortdurende
noodzaak. Om dit onderzoek financieel
mogelijk te maken word! door het Nationaal
Epilepsie Fonds ,,De macht van het kleine"
jaarlijks een openbare kollekte gehouden.
Epilepsie treft mensen in alle geledingen
van de samenleving en daarom is epilep
siebestrijding ook UW zaak!

12 JUNI:

Sportdag
basisscholen
Terwijl het zonnetje z'n best deed het sport
veld in een vrolijk groen te zetten, probeer
den de kinderen van de Maranatha-school
uit Kornhorn, het Kompas en De Klister uit
Opende tot zo goed mogelijke prestaties te
komen. De jongsten - de leerlingen van de
groepen 1-2-3 - waren met kruiwagens in
de weer en bliezen grote zeepbellen. Daar
naast waren er allerlei andere spelletjes. Er
werden ,topprestaties' geleverd. De ijsco's,
waarop getrakteerd werd, waren dan ook
wel verdiend.
De oudere jeugd was traditiegetrouw weer
bezig met de individuele onderdelen, als
hoog- en verspringen, balgooien en hard
lopen. Het streven van elk kind was een zo
goed mogelijke verrichting te leveren. Want
hoe beter, hoe hoger het uit te reiken diploma. Enkelen haalden zelfs het hoogst be
reikbare: het E-diploma.
Ter afsluiting van de sportmiddag werd ook
deze keer een estafetteloop gehouden. Van
elke school deden acht lopers mee om de
eer van de school te verdedigen. De Klister
eindigde als eerste, Het Kompas als twee
de en de Maranathaschool als derde.
Al met al een geslaagde middag. Mede
dankzij de bereidwillige medewerking van
vele vrijwilligers. De organisatie van de
sportdag lag ook deze keer weer in handen
van Plaatselijk Belang, het sociaal-cultureel
werk en de drie genoemde basisscholen.
Tot het volgend jaar!
J. W. van Braak

kwa1iteit in uwstraatje

service van deur tot deur

12

Ziehier een kort overzicht van de aktivitei
ten. T ijdens al deze aktiviteiten zijn er
steeds een aantal leden van de werkgroep
aanwezig. Ze zijn herkenbaar aan een but
ton, waarop vermeld staat ,Evangelisatie
Strandheem'. Verder zij nog vermeld, dat
op 2 juli een bidstond word! gehouden in
de Ned. Herv. kerk te Opende, om half acht,
voor alle medewerkers.
De publiciteitscommissie gaat binnenkort
aan de slag om posters, affiches, artikelen
voor de verschillende kranten te maken om
zo de aktiviteiten onder een brede laag van
de bevolking te brengen.
Het spreekt vanzelf, dat alle aktiviteiten
geld kosten. Naas! de bijdragen van de ver
schillende kerken kunt u ook meehelpen fi
nanciele steun te geven. Giften zijn van har
te welkom op rek.nr. 69.79.49.605 t.n.v.
penningmeester ,Werkgroep Strandheem',
Provincialeweg 128, Doezum (dhr. K.
Namens de werkgroep,
Nijenhuis).
J. E. Emmelkamp,
Drachtsterweg 20, Opende
tel. 05946-59 I 27

0 0 0
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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 )

verkoop
gebruikte

inkoop en verkoop
schade-auto•s

auto-onderdelen

autosloperij

joh.lld.heide

leidijkreed 2. 9865VS Opende
tel. 05946-59724

14

Te koop:
gebruikte Kinderfietsen
Herenfietsen
Damesfietsen
Racefietsen
Crossfietsen

Tel. 05946 - 59438

er door Plaatseliik Belang en Sociaal Cultu
reel Werk een bijzonder leuke fietstocht uit
gezet langs de mooiste plekjes voor de kin
deren en hun ouders. Met een bijbehorend
werkboekje moesten verschillende op
drachten worden uitgevoerd.
Meer dan 130 personer. namen hieraan
deel. Een mooie opkomst. C'o donderdag
avond 25 mei hield Rob Heer :riga een le
zing over een verantwoord natuurbeheer.
Aan de hand van dia's vertelde hij de aan
wezigen hoe hij zelf daarbij betrokken werd
en nog steeds is. Jammer dat er niet meer
publiek aanwezig was, het mooie weer was
daar zeker debet aan. Ook was het jammer
dat de tentoonstelling, die zeker de moeite
van het bekijken waard was, slechts door
weinig ouderen bezocht werd. 't Ligt in de
bedoeling om in 't voorjaar van 1991 weer
een project te doen.
Namens de voorbereidingscommissie,
J.E. Emmelkamp.

Van de werkgroep
tentcampagne
,,Strandheem"
VERSLAG 2
Zoals bekend, is de werkgroep tentcam
pagne ,Strandheem' bezig aktiviteiten te
ontwikkelen bij het rekreatiepark ,Strand
heem' van 13 juli tot 16 juli a.s.
De werkgroep is op dit moment zover
gevorderd, dat het programma in grote lij
nen kan worden gepresenteerd.
a. donderdag 13 juli: 's middags voor de
kinderen: thema ,De Schepping en de
Zondeval'. De jongste kinderen maken
een kijkdoos, de oudsten doen een spel
n.a.v. de vertelling. Verder is er mis
schien nog een speurtocht.
's Avonds: bijeenkomst in de tent. Ds.
Trammel te Kornhorn heeft de leiding,
terwijl ds. Berghuis te Harkema de me
ditatie verzorgd. ,Blaast de Bazuin' uit
Surhuisterveen verleent medewerking.
b. vrijdag 14 juli: 's middags: voor de kin
deren. Thema: ,De genezing van de ver
lamde'. Er worden liedjes gezongen en
aangeleerd. Verder wordt er een collage
gemaakt, het verhaal wordt uitgespeeld,
verder volksdansen.

Wedstrijden
Jongeren Voetbal
Leek-Opende-Grootegast - Ondanks gil
lend enthousiaste supporters, veel aan
moedigingen en 'n bijzonder mooi speel
veld hebben de Opender jongeren helaas
alle wedstrijden verloren.
Alie wedstrijden werden thuis gespeeld,
zodat het aan toeschouwers niet ontbrak,
maar ook deze stimulans mocht niet baten.
Vermeldenswaardig is wel dat het Opender
team het enige team was wat bestond uit
zowel jongens als meisjes - hulde hiervoor!
Ondanks de behaalde poedelprijs is het
Opender team nog steeds in prima stem
ming en men heeft mij verteld stevig te gaan
trainen om zodoende de volgende compe
titie nog sterker te spelen. Verder valt nog te
vermelden dat het in ieder geval gezellig
was, zowel voor als na de wedstrijd.
Elzelien Renssen.
's Avonds: bijeenkomst in de tent. Ds.
Linde te Kornhorn heeft de leiding, ter
wijl ds. Oldenhuis te Kollum de medita
tie verzorgd. Medewerking wordt verder
verleend door het duo ,Zusjes Merkus'
uit Harkema en het duo ,Woudstra
Hoogsteen' uit Surhuisterveen. Orga
niste is Leentje Elzinga uit Opende.
c. zaterdag 15 juli: 's middags: voor de
kinderen. Thema: ,Het huis op zand en
rots'. De vertelling wordt nagebootst
door het bouwen van huizen met zand.
Daarna is er een ,zeskamp'-spel.
's Avonds: bijeenkomst in de tent. Ds.
Reuver van Sebaldeburen heeft de lei
ding. Het thema is ,De Verloren Zoon'.
Een aantal gospelgroepen verlenen hun
medewerking, t.w.: ,De Sjaloomsingers'
uit Surhuisterveen, ,Make it true' uit
Doezum, ,Living Voice' uit Grootegast
en ,Valay of Joy' uit Oldekerk.
d. zondag 16 juli: bijeenkomst in de tent.
De leiding voor deze avond is in handen
van ds. De Vries te Surhuisterveen, ter
wijl ds. Zeedijk te Opende de meditatie
voor zijn rekening neemt. ,Crescendo'
uit Opende verleent medewerking.
Aanvangstijden: 's middags 14.00 tot
16.00 uur en 's avonds aanvang 19.30
uur.
11

Cafe Restaurant Snack bar

Sportzicht

·s_maandags
gesloten
beleefd aanbevolen:

Johnny en Zus

provincialeweg 66

65-jarig jubileum
echtpaar
Van Dijken-Brust

9865 AK Opende. tel. 05946 - 59954

Op 21 juni was het 65 jaar geleden dat
Doewinus van Dijken en Elizabeth Brust el
kaar het ja-woord gaven.

t�IJ,.eri; n�1'aeh
loonbedrijf
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tel. 05946 - 59495 �

Provincialeweg 101 ____ 9865 AD Opende
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Geachte dorpsbewoners,
Zaterdag 16 september 1 989 houdt de vol
leybalvereniging V.V.D.S.O. een grootse
rommelmarkt. Hebt u spulletjes voor ons?
Dan halen wij het 11 september a.s. op van
af 18.00 uur. Macht u spulletjes hebben die
u gelijk kwijt wilt, belt u dan even naar:
T. v.d. Woude, tel. 05946-59722 of
H. Lei, tel. 05946-59262
Bij voorbaat hartelijk dank.
BLOEMENAKTIE
De opbrengst van de bloemenaktie op 25
mei j.l. was f 664,25.
Alie gevers en geefsters warden bedankt.
Bestuur V.V.D.S.O.

Reden om feest te vieren, wat dan ook ge
daan werd in hotel-restaurant ,De Kruis
weg' te Marum.
De heer van Dijken werd op 22 december
1896 in Euvelgunne geboren en mevrouw
Van Dijken op 1 november 1899 te Wes
terbroek.
Nadat ze op 21 juni 1924 in het huwelijk
traden hebben ze eerst in Euvelgunne ge
woond, vervolgens in Diepswal, in Oost
wold (W.K.) en op Trimunt en zijn toen naar
Opende verhuisd, naar de Drachtsterweg
21.
Na zo'n 15 jaar in Opende gewoond te heb
ben is het echtpaar Van Dijken naar Haren
vertrokken, alwaar ze nu al weer 27 jaar wo
nen, nog steeds in hun eigen huis.
Het gezin Van Dijken kreeg 3 dochters. Een
van hun dochters, Grietje, woont nu in het
ouderlijk huis aan de Drachtsterweg.
De heer en mevrouw Van Dijken genieten
beiden nog van een uitstekende gezond
heid. De heer Van Dijken heeft als hobby
zijn groentetuin en mevrouw Van Dijken
maakt prachtig geborduurde schilderijen.
De redaktie van De Keuvelaar feliciteert de
familie met hun 65-jarig jubileum en wenst
hen nog vele gezonde en gelukkige ja
ren.
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Fietstocht Sloot en Plas
Voor al uw:

naar:
Aan· en verkoop onroerend goed
Hypotheken Postbank C.V.B.,
Bouwfonds Ned. Gemeenten

(gunstige voorwaarden)
Persoonlijke leningen

(konkurrerend)
Bankzaken

(eventueel service aan huis)
Alie verzekeringen

W. VANDERMEULEN
Drachtsterweg 43, Opende
Telefoon 05946 • 59564

RAMEN
DEUREN
KOZIJNEN

Timmerbedrijf

M. v.d. Hoek

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

(ook een middenstander uit eigen dorp!)

De gasrekening
drastisch omlaag?
Wij bieden u een totaal

HR-KETEL
PROGRAMMA
INS TALL ATI EBEDRIJF

REMON

Kolonieweg 17, Opende (Gr.),
telefoon 05946 - 58317
16

Voor al uw
vervoer
Speciaal

KIPP ERTR ANSPO RT
AFZETCONT AINERS

J. Bronsema
lnternat. transport

Provincialeweg 36 - OPENDE
Tel. 05946 - 58277

Op woensdag 24 mei was er een fietspuz
zeltocht in het kader van het projekt Sloot
en Plas. Door de heren Dijk en Krist was
een prachtige route uitgezet die ons voerde
langs bijna alle Poelen die Opende rijk is.
Via het Opendermeer kwamen we langs de
Willemspoel vanwaar we door het veen
kwamen langs Strandheem en uiteindelijk
via Poelbuurt en Topweer weer bij het eind·
punt. De routebeschrijving was voorzien
van een aantal vragen die betrekking had
den op de natuur en het milieu.
°
Bij een temperatuur van minstens 26 C
hebben velen loch gebruik gemaakt van
deze mooie route; moe maar tevreden
kwam men terug.
Van minstens 1 20 deelnemers zijn de
antwoord-formulieren terug ontvangen, zo
dat zeker gesproken mag worden van een
geslaagde tocht. Gemiddeld scoorden alle
deelnemers een ruime voldoende (7 a 8½)
op de vragen die over het milieu gingen, zo·
dat geconcludeerd mag worden dat men in
de projektweek Sloot en Plas heel wat heett
geleerd.
Voor diegenen die nog twijfelen over be
paalde vragen volgen hier de juiste ant
woorden:
1 . Amerikaanse watermolen
2 . Meerkoeten, meeuwen, eenden, wa
ter hoenders, reigers.
3 . Waterranonkel
4 .Turf is gedroogde veengrond; om de
kachel te stoken.
5 . Afwatering, afrastering, drenkplaats,
leefmilieu voor vissen etc.
5b. Een sloot is gegraven, een beek is
natuurlijk ontstaan, vaak stroomt een
beek, terwijl veel sloten stilstaand water
hebben.
6 . Surfen; (zwemmen)
7 . Appel valt niet ver van de boom; door de
bomen het bos niet meer zien; Een
boom opzetten; kat uit de boom kijken;
hoge bomen vangen veel wind etc.
?a. Linde; B. berk; C esdoorn; D es; E
kastanje; F eik.
8 . In de ijstijd achtergebleven ijsklomp
heett de grond weggedrukt; is ge
smolten.
9 . Knotwilgen.
P.s. Er zijn nog een aantal exemplaren be-

schikbaar van deze prachtige route, o.a. te
verkrijgen bij Opstap, Provincialeweg 64
te Opende.
Bij deze hartelijk dank aan de fami/ie Gjalte
ma die zo vriende/ijk is geweest om a/le
deelnemers aan de fietstocht toegang te
verlenen tot het Opender meer. Zo konden
wij van dichtbij zien hoe mooi het er is.
E.R.

Verslag natuurproject

van de basisscholen, Plaatselijk belang
en het Sociaal Cultureel werk
Een kort resume van de verschillende akti
viteiten. In de week van 22-5 j.l. hebben ou
ders en hun kinderen op verschillende ma
nieren kennis gemaakt met de natuur in de
omgeving van ons dorp. De bedoeling was
vooral om het aspect "natuurbeheer" aan
de orde te stellen. Met andere woorden:
hoe gaan wij mensen, jong en oud, met ons
milieu om. Zeker in deze tijd van steeds
meer bewustzijn daarover is dat belangrijk.
Op de scholen hebben de verschillende
leerkrachten ieder op hun eigen wijze met
hun kinderen er een invulling aan gegeven.
Dat was vooral te zien op de tentoonstel
ling, die de beide scholen op 25 en 26 mei
hielden in gebouw Pro Deo. Wat daar te be
zichtigen viel, was bijzonder de moeite
waard. Speciaal wil ik hierbij vermelden de
uitgebreide foto-reportage van alle poelen
uit de omgeving van K. v.d. Meulen en zijn
groep 8. Deze reportage verdient het om
voor langere tijd ergens tentoongesteld te
worden. Mijns inziens al met al een ge
slaagde tentoonstelling. De kinderen van
de hoogste groepen hadden in die week
verder de gelegenheid de Doezumer Pet
gaten van het Staatsbosbeheer te bezoe
ken. Onder de deskundige leiding van de
heer Boele uit Doezum gingen de kinderen
in groepjes de Petgaten in en kregen veel
informatie van dit unieke natuurgebied zo
vlak bij huis.
Verder werden er bezoekjes afgelegd bij
verschillende poelen, waar de kinderen ge
legenheid kregen diverse waterbewoners
te vangen en nader te bekijken. De kinde
ren van groep 8 van de heer Van Braak had
den zeer veel succes met het vangen van
de bekende "dikkopjes". Duizenden had
den ze bij zich. Voor woensdag 24 mei was
9

drika Weening, Jantina Veenstra, Dineke
van Braak, Sytske Sybesma en Anke
Babois.
Op :C'2 mei vond 's avonds aan de Provin
cialeweg 64 de officiele onthulling van het
naambord ,Opstap' plaats. Er was voor de
genodigden en belangstellenden een hap
je en een drankje. Na de nodige officiele
toespraken, waarin het belang van het so
ciaal cultureel en edukatief werk voor
Opende en de noodzaak van een multi
funktioneel gebouw werden benadrukt,
was er de gelegenheid om het kantoor van
,Opstap' te bezichtigen.
Ook het aktiviteitenprogramma werd ge
presenteerd. Veel inwoners lieten zich de

8

gelegenlleid niet ontgaan om een kijkje te
nemen en tevens een hapje te nuttigen.
Zelfs in de tuin aan de Provincialeweg was
het druk; men kon er onder het genot van
een drankje gezellig zitten en praten.
Al met al kan ,Opstap' terug kijken op een
geslaagd openingsfeest en ik wil graag
langs deze weg iedereen bedanken die
hieraan heeft bijgedragen.
Elzelien Renssen
Aktiviteiten ,Opstap'
5 juli: Teake van der Meer in Eben Haezer
9 augustus: Circus ,Bombarie'
11 augustus: Poppentheater
,Eya Poppeya'

55-jarig jubileum
Op donderdag 18 mei j.1. was het 55 jaar
geleden, dat Ate van Dellen en Geeske Pool
elkaar in het gemeentehuis te Grootegast
het ja-woord gaven.
Ate van Dellen werd geboren op 5 juni
1905 te Opende, aan de Kaleweg, waar hij
later met zijn vrouw nog jaren heeft ge
woond.
Na de lagere school ging Ate werken bij
Gjaltema's timmerfabriek te Marum.
Geeske Pool werd geboren op 3 maart
1911 te Drachten. Nadat haar ouders enige
keren verhuisd waren, kwamen ze in Garijp
terecht, alwaar ze haar jeugd doorbracht.
Na de lagere school moest er wat verdiend
warden en ging Geeske als hulp in de huis
houding werken, hetgeen ze tot haar trou
wen heeft gedaan.
Ate en Geeske trouwden op 18 mei 1934 in
Grootegast, tezamen met een zuster van
Ate, Sjoukje, die met Pieter Renkema
trouwde en nu in Kornhorn wonen.
Er werd toen fees! gevierd in cafe Wijma,
het tegenwoordige cafe ,Sportzicht'. Ze
gingen wonen te Marum. Tijdens zijn werk
zaamheden bij Gjaltema's Timmerfabriek
kreeg Ate een hand in de machine. Zodoen
de mist hij enige vingers van zijn rech
terhand.
Nadal hij een tijdje in de ziektewet gezeten
had en ziin hand weer redelijk genezen

was, ging Ate weer gewoon aan het werk,
ondanks het gemis van 3 vingers.
Op 4 november 1944 gingen ze verhuizen
naar Opende, alwaar ze het ouderlijk huis
van Ate betrokken en boer werden. Ze be
gonnen met een stuk of 6 koeien, wat mest
varkens en een hok vol kippen. Niet veel,
maar ze konden zichzelf toch redden. Later
kwam daar nog een mooi Fries paard bij.
Ate is een liefhebbervan paarden en heeft
dan ook altijd een Fries paard gehad.
Het gezin Van Dellen kreeg 4 dochters. ln
middels is de familie uitgebreid met 7 klein
kinderen en 4 achterkleinkinderen. Sinds 2
jaar wonen ze nu in een bejaardenwoning
aan de Alkemastraat 23.
Op 18 mei j.l. werden Ate en Geeske tot hun
(eigen) verbazing opgehaald in een lan
dauer met 2 mooie hooglander paarden er
voor. Daar hadden de kinderen voor ge
zorgd. De rit ging naar Surhuisterveen, naar
,De Dikke Draai', waar in familiekring dit
heugelijke feit werd gevierd.
De heer en mevrouw Van Dellen genieten
nog van een goede gezondheid en leven
nog helemaal mee met het wel en wee van
Opende, ook mede dankzij ,De Keuve
laar'.
De redaktie feliciteert de familie Van Dellen
met dit heugelijke feit en wenst hen nog ve
le goede en gezonde jaren toe aan de
Alkemastraat.
Georg
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Natuur milieu
bewust?

Eet u graag kleur- en
conserveringsmiddelen?
Wij niet!!!!
Dus daarom veel eigengemaakte
produkten, zoals:

Slagerij

H. HELMUS

Prov. weg 54 - KORNHORN
Telefoon 05946 - 59917

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Alles van natuurvarkens.
Tevens verkoop van conserverings
vrije boerenzuivelprodukten
(via met natuurlijke vanille bereid)

Uw
trouwdag .. uw trouwkaart
Gezellig he. dat uitzoeken

KUIPERS B.V.

van zoveel dingen .. . Een huwelijkskaart hijrnorheeld .
Da's best moeilijk. \\'ant Mercard lweft zo·n grandioze Jan Binneslaan 84 (t/o. Lantearne)
kollektie. dat u ze allemaal wet zult willen kiezen ...
SURHUISTERVEEN
Bekijkt u ze hij U\\" drukker. Vraagt u naar Mercard!
Telefoon 05124 - 2005*

ERIR6lt

Provincialeweg 196. 9865TB Opende
tel. 05946 - 59090

HET KOSTUUM IS WEER IN!

Daarom brengen wij een grote kollektie exclusieve

MAATKOSTUUMS

Zowel modern (oversized) als klassiek,
zakelijk als feestelijk, 1 en 2 rij modellen.
,•..
- Mooie stoffen en kleuren. Ook verhuur feestkleding.
.•:
: ,�::,:,:,:,:,:,:�,:,:,:,:.:,:,:,'.•'.•'.• '.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•'.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.:.:.,.•.•.:.:.:.:.:.:.:.:.:_:.:::.•:.•. •.•.•. •. •:::.•.•:: •::::: •:•:•: o:•: ••••••••••••••••,•••••••••
,
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Stichting peuterspeelzaal
,Bernewille' Opende
Al vanaf september 1975 is er een peuter
speelzaal in Opende. Hier kunnen peuters
van 2½ tot 4 jaar, onder deskundige leiding,
2 ochtenden (of 1 ochtend en 1 middag) in
de week, in groepsverband spelen.
De peuters kunnen worden gebracht van
9.00-9.15 uur en worden gehaald van
11.15-11.30 uur. Op de middag brengen
tussen 13.00-13.1 5 uur en afhalen tussen
15.15-1 5.30 uur. De ochtenden en middag
zijn ingedeeld volgens een vast patroon; dit
biedt de peuters vertrouwen.
De ochtend/middag begint met vrij spelen,
waarna in kleine groepjes iets gemaakt
wordt aan de tafel met behulp van klei, verf,
plak- of tekenmateriaal. Na het spelen en
werken aan tafel wordt er opgeruimd en
gaan de kinderen, de leidster, de hulpleid
ster en de hulpmoeder (meedraaimoeder)
op kussens op de grond in een kring zitten.
Er wordt dan gezongen, verhaaltjes verteld,
spelletjes gedaan en er is dan ook gelegen
heid om het van huis meegebrachte fruit of
brood op te eten en een beker melk, of iets
dergelijks, te drinken.

Verslag
van het
openingsfeest

SOCIAAL CULTUREEL
EN EDUCATIEF WERK
PROVINCIALE WEG 64 9865 AJ OPENDE

Op 22 mei vond op het sportpark ,De Olde
Wierden' de eerste officiele aktiviteit van
.Opstap' plaats.
Op het programma stond ondermeer het
oplaten van een hete luchtballon, maar

Het laatste deel van de ochtend/middag va
rieert; afhankelijk van het weer wordt er bui
ten gespeeld. Bij regenachtig weer blijven
de peuters binnen en wordt er bijv. een
kringspel gespeeld.
Naast de speelochtenden/middag zijn er
enkele feesten, die met de peuters gevierd
worden, zoals: St. Maarten, St. Nicolaas en
Kerst. Ook wordt er aandacht geschonken
aan dierendag en vader- en moederdag.
Van de ouders wordt een bijdrage van f 3,
per ochtend/middag gevraagd.
Er zijn drie groepen peuters: er is een
maandag-donderdaggroep (2 ochtenden),
een dinsdag-vrijdaggroep (2 ochtenden)
en 'n maandagmiddag/woensdagochtend
groep.
U kunt uw kind aanmelden vanaf 2 jaar. Het
komt dan op een wachtlijst en wordt ge
woonlijk geplaatst vanaf twee jaar en zes
maanden.
Korn eens vrijblijvend op een van de boven
genoemde ochtenden of middag, samen
met uw peuter kijken in de speelzaal. U en
uw peuter zijn van harte welkom. Wilt u uw
peuter opgeven, dan kan dit bij Taapke Bor
ger, Bensmastraat 11, Opende, tel. 59389.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
doordat er teveel wind was, kon dit niet
doorgaan.
Wat zeker doorging was het optreden van
muziek- en showband Crescendo. Moeilij
ke manouvres werden al spelende uitge
voerd, waardoor het een boeiend schouw
spel was om naar te kijken en te lui
steren.
Het ,windkrachtteam' zorgde er met een
aantal spectaculaire vliegers voor dat er
toch nog het een en ander in de lucht was te
bewonderen. Voor de kinderen waren er
ballonnen en kleurplaten. Het stralende
weer droeg er mede toe bij dat het een ge
slaagde middag voor groot en klein was.
Winnaars van de kleurplaatwedstrijd zijn:
Fouke Riemer Bosma, Anneke v.d. Veen,
Alex v. Dellen, Jacob Zuur, T heo v. Dellen,
Henk v.d. Weide, Gees van Veluw, Marjan,
Amarins Sybesma, T hea Drost, Marijke van
Braak, Crisselte van Veluw, Feikje Veenstra,
lneke van Schepen, Harm Bekkema, Hen7

Geen bonus-of winstdeling achteraf,
maar gewoon nu een

HOGERE
RENTE

50 Jaar lief en leed
Op dinsdag 16 mei j.l. was het feest bij de
fam. Graansma. Toen was het n.l. precies

50 jaar geleden, dat Siemen Graansma en

Hiltje Wijma in het huwelijk zijn getreden.

Voor Uw spaar- en depositogelden.

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

Een degelyk bankiershuis sinds 1909
Balanstotaal ruim

f200.000.000,00

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

Dat gebeurde in het gemeentehuis te Grootegast. Siemen Graansma werd geboren
op 24-12-1910 te Opende, op de Kaleweg,
op de plaats waar nu een nieuw huis staat,
Kaleweg hoek Verbindingsweg.
Siemen bezocht de lagere school te Surhuisterveen, omdat in Opende toen nog
geen christelijke school was. ledere dag
zo'n 4 a 5 km lopen, heen en terug. Maar
het laatste jaar is Siemen nog naar Opende
naar school geweest. Er werd toen les gegeven in een gebouwtje dat stond, waar nu
de Gereformeerde kerk staat.
Na de lagere school ging Siemen bij zijn vader aan het werk, welke een boerenbedoeninkje had. Hiltje Wijma werd geboren op 72-1912, ook in Opende, in het huis, waar ze
nu nog wonen, Provincialeweg 75. Ook Hiltje ging eerst naar Surhuisterveen naar de
lagere school. Toen Hiltje van de lagere
school kwam, lag de skelk al klaar en moest
ze meehelpen bij haar ouders in de huishouding en op de boerderij. Zo af en toe

ging Hiltje ook wel eens bij een ander

werken, o.a. bij Teunis en Grietje Top, die
een café hadden, nu café Sportzicht. Na
hun trouwen gingen ze aan de Prov. weg
wonen, nu Prov. weg 103, waar Siemen
boer werd. Ze begonnen met zo'n 5 a 6

Koeien, een paard, wat kalveren en een hok
vol kippen. Niet veel, maar toch genoeg om
van te leven. Siemen is een echte paarden-

liefhebber. Hij heeft zijn leven lang dan ook

paarden gehad. Nu draaft er nog een mooi
fries enterpaardje in de weide. Siemen ging
ook vaak naar de veemarkten. Zo kwam hij
een keer terug van de markt met een mooi
geitje. Thuis gekomen werd de geit aan een
touw achter het huis vastgezet en ging Siemen bij Hiltje eerst maar eens koffie drinken. Maar tot hun verbazing zagen ze op
een gegeven moment het geitje over de
weg stappen. De hond van de buren er achter aan. Het geitj'e raakte zo in paniek, dat hij

bij de fam. Wijma het huis binnenvluchtte

en bovenop het aanrecht tot stilstand
kwam. Vrouw Wijma in paniek: "Hij heeft
het hele huis ondergesch . .."
Achteraf viel dat reuze mee en de zaak

werd in de minne geschikt en het geitje

werd ditmaal stevig vastgezet. Het gezin
Graansma kreeg 4 dochters en 1 zoon.

De familie is inmiddels uitgebreid met 12
kleinkinderen en 1 achterkleinkind.

Op 16 mei j.l. zijn ze met de familie naar
Eernewoude geweest, alwaar ze een boottocht gemaakt hebben naar Grouw met een
koffietafel en een drankje. Siemen Graansma is zijn hele leven zelfstandig geweest.
Ze wonen al meer dan 36 jaar in het huis
aan de prov. weg 75, en het bevalt hun daar

nog best. Hiltje haar vader (Klaas Wijma)

heeft ruim 13 jaar bij hun ingewoond.
In het verenigingsleven was Siemen ook
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aktief. Zo is hij ruim 35 jaar lid van de mu
ziekvereniging "Crescendo" geweest. Ver
der is hij jarenlang lid van de zangvereni
ging geweest, heeft hij meer dan 50 jaar in
de zendingscommissie gezeten en 10 jaar
in de commissie van Beheer. Verder was hij
nog lid van het schoolbestuur van de Geref.
school en van de kerkeraad van de Geref.
kerk. De redaktie feliciteert de fam. Graans
ma met hun 50 jarig huwelijk en wens\ hun
nog goede en gezonde jaren toe aan de
Georg.
Prov. weg.

,,Stjelp-nieuws"
* Voor de tieners van 12 jaar en ouder
word\ er dit jaar een dagje naar Slagharen
georganiseerd. Deze dag vindt plaats op
woensdag 16 augustus a.s. De
bus vertrekt om 9.00 uur vanaf De Stjelp,
de kosten zijn f 18,50 p.p., dit is incl. de
entree. Opgeven v66r 19 juli, bij De Stjelp:
tel. 05946-59137.
* De jaarlijkse Stjelp fiets-driedaagse wordt
dit jaar gehouden op 22 23 en 24 augus
tus. U kunt zich inschrijven tussen 19.00
en 19.30 uur, bij De Stjelp. De kosten be
dragen f 3,50 per avond.
* Op 7 september start de bloemschikcur
sus weer, er word\ lesgegeven door mevr.
J. Steensma. De cursus word\ gehouden
op de donderdagmiddag van 13.30 tot
15.00 uur, en bestaat uit 6 lessen.
De kosten bedragen f 5,- per middag dit
is inclusief de koffie.
Voor meer informatie of opgave kunt u
bellen naar De Stjelp.

Crescendo's
Muziekrubriek
Het is inmiddels al weer ruime tijd geleden
dat u iets kon lezen in deze rubriek. Ge
ruchten stroomden door Opende. Mensen
vroegen zich at wat er van dit korps terecht
zou komen. Anderen hebben nog niets ge
hoord en hebben daar wellicht geen be
hoefte aan. Hoe je het ook wend\ of keert er
is het een en ander veranderd binnen Cres
cendo. Allereerst is de leiding, die jarenlang
op fantastische wijze in handen was van
Jaap Halma uit Surhuisterveen over ge
gaan in handen van Bert Nowee uit Ooster20

wolde. Nowee is als beroepsmilitair ver
bonden aan de muzikale leiding van de Jo
han Willem Friso Kapel te Assen.
Een tweede wijziging is dat een aantal le
den hun lidmaatschap beeindigden omdat
ze het niet met een bestuursbeslissing
eens konden zijn. Het is natuurlijk niet al
leen voor een vereniging maar ook voor de
ze leden ontzettend jammer dat een be
stuursstandpunt oorzaak word\ van lid
maatschap beeindiging.
Gelukkig kunnen we verder, de meeste le
den bleven. De band is zich momenteel, zo
als u wellicht uit de kranten hebt kunnen le
zen bezig zich voor te bereiden op het We
reld Muziek Concours, welke in de hele
maand juli in Kerkrade word\ gehouden. Uit
alle delen van de wereld, om precies te zijn
uit 25 verschillende landen, komen orkes
ten naar Kerkrade om zich daar te laten
beoordelen door een jury. Totaal doen er
meer dan 10.000 muzikanten aan dit 24
dagen durende muziekspektakel mee.
Acht jaar geleden deed Crescendo ook
mee aan dit gebeuren wat een maal per vier
jaar word\ gehouden. Toeri werd in de eer
ste divisie marsconcours en eerste divisie
showconcours beide een eerste prijs ge
haald. Of dat nu weer gaat lukken is de
vraag. De concurrentie van top korpsen uit
andere delen van de wereld maar ook uit
Nederland is groot.
Wij doen ons best en naast de wekelijkse
oefen-avond wordt er een aantal malen een
volledige zaterdag aan het uit te voeren
programma gesleuteld. In de laatste weken
voor de concoursdag (voor Crescendo is
dat het laatste weekend n.l. zaterdag 22 juli)
zullen er nog een aantal extra oefenavon
den worden ingelast. Ook deze keer zal
Crescendo aan twee rubrieken deelnemen.
In de showrubriek komt Crescendo uit met
een gecombineerde fiets-/loopshow. Het
eerste deel bestaat uit een fietsprogramma
waarin vier muzieknummers ten gehore
worden gebracht, de laatste 6 van de totaal
11 minuten durende show worden 6 delen
van muzieknummers lopend uitgevoerd.
In de weekenden van het concours word\
er door de TV aandacht aan het concours
besteed. Als het mee zit kunt u Crescendo
op 28 juli zien in de samenvatting die het
weekend daarvoor in Kerkrade is gemaakt.
Raadpleeg eventueel uw gids of de krant.

Trainerswisselingen
bij v.v. Opende
Met ingang van het seizoen '89-'90 heeft
het bestuur van de v.v. Opende een nieuwe
trainer aangetrokken. Het is de heer Wieb
ren Veenstra, geboren in Harkema, maar al
jaren woonachtig aan de Provincialeweg
143 te Opende. Wiebren Veenstra heeft ja
renlang in Harkemase Boys gevoetbald,
eerst in de jeugdelftallen en daarna in het
1e elftal. Na zijn trouwen is hij in Surhuister
veen gaan wonen en heeft daar enige jaren
bij 't Fean '58 gespeeld.
In 1980 zijn Wiebren en zijn vrouw naar
Opende verhuisd en heeft Wiebren nog
een jaar in het eerste elftal van v.v. Opende
gevoetbald. Daarna is hij trainer gewor
den.
Eerst drie jaar bij v.v. ,Oranje '58' uit Groote
gast, uitkomend in de 1e klas GVB; daarna
trainde hij 3 jaar v.v. Boornbergum, uitko
mend in de 2e klas FVB en nu train\ hij voor
het 2e jaar Fe. Wolvega, uitkomend in de 3e
klasse KNVB.
lnmiddels heeft Wiebren opleidingen ge
volgd voor oefenmeester 3 en oefenmees
ter 2.
De verwachtingen van Wiebren voor het
komende seizoen zijn, dat de v.v. Opende
zich wederom in de bovenste regionen van
de 4e klasse KNVB zal handhaven. Daar
voor verwacht hij van de spelers een 100%
inzet en concentratie, zowel in de wedstrijd
als ook op de trainingen.
Wiebren Veenstra is 37 jaar en werkt bij de
fa. Bouwborg in Groningen als voorman-

J/TSE JAGERSMA

WIEBREN VEENSTRA
timmerman en is dagelijks werkzaam in
Leeuwarden.
Ook heeft de v.v. Opende een nieuwe
jeugdtrainer benoemd. Het is de heer Jitse
Jagersma, eveneens woonachtig in Open
de aan de Centrumweg 19. Jitse is geboren
te Gerkesklooster, alwaar hij ook jaren
heeft gevoetbald. Later heeft hij nog enige
jaren bij de v.v. Houtigehage gespeeld, toen
nog uitkomend in de 2e klasse KNVB.
Toen Jitse trouwde is hij in Opende komen
wonen en heeft hij nog jarenlang in het 1e
elftal van de v.v. Opende gevoetbald.
Nadal Jitse stopte met voetballen, is hij 3
jaar jeugdtrainer van de v.v. Opende ge
weest, waarna hij trainer is geworden van
GSVV uit Gerkesklooster, uitkomend in de
1e klas FVB.
Per 1 juli is Jitse weer jeugdtrainer van de
v.v. Opende geworden.
Jitse Jagersma is 39 jaar en werkt als
voorman-metselaar bij de fa. Weening in
Harkema.
Georg
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Uppie Bos schittert
op grasbaan Opende

i:St

Zo'n 2500 toeschowuers waren zaterdagavond getuige van een superieure Uppie
Bos tijdens de grasbaanraces in Opende.
De Langezwaagster, die dit seizoen bijzonder op dreef is en vele kontrakten in het buitenland krijgt aangeboden, was iedereen te
snel af, inclusief een handvol Westduitse rijders, die de wedstrijd in Opende een internationaal tintje gaven.
Naast de inbreng van onze oosterburen,
was ook een Amerikaan aktief op het
Opender ovaal, maar deze cowboy, die
luistert naar de naam Pat Litt, kon geen grote indruk achterlaten, omdat dit zijn eerste
wedstrijd was op het gras. Normaliter acteert hij in speedway-wedstrijden.
Internationaal

Op het laatste moment had de Stichting

Baansport Opende naast vier eerder gecontracteerde rijders nog een Westduitse

toprijder weten te strikken om de grens

over te komen. Deze toprijder, Bernd Diener, reed reeds diverse malen in de finale
van het wereldkampioenschap langebaan,
maar kon in Opende zijn draai niet vinden'
„De ondergrond is te zacht en te los", zo

verontschuldigde hij zijn teleurstellende

tiende plaats in de eindrangschikking. „IK
ben gewend op harde banen te rijden en
kwam daardoor hier niet goed rond".
De honneurs werden echter waargenomen
door de 37-jarige Ewald Scheele, die uiteindelijk zesde werd, maar naarmate de
wedstrijd vorderde steeds beter op dreef
kwam. Scheele maakte vooral indruk tijdens de beide finalemanches, waarin hij
sterk tweede werd en het eindwinnaar Uppie Bos bijzonder lastig maakte.
Bos kende maar één slechte heat en wel
zijn derde serie, waarin hij vierde werd. Alle
overige heats schreef hij op zijn naam,
waardoor hij ruim winnaar werd. De grootste tegenstand ondervond hij van de kant
van de beide langebaan-specialisten Henk
Snijder en de Engelsman Bob Dolman, die
ook op de bijna 600 meter lange baan van
Opende goed uit de voeten konden.
Verrassend sterk was het optreden van Ge-

rard Kok uit Roden. In Joure liet hij tijdens

de voorronde om het Europees kampioenschap reeds een sterke indruk achter. In

Opende onderstreepte hij zijn progressie
en had bij het ingaan van de tweede en laatste finalemanche zelfs nog uitzicht op een
tweede plaats. De binnenste startplaats in
zijn laatste optreden verknalden zijn kansen.

De uitslagen van Opende:
250 cc nationaal: 1. Rits van der Velde, Grootegast; 2.
Peter de Jong, Ede; 3. Casper Cramer, Oldenzaal; 4.
Sjoerd Rozenberg, Nieuwerhorne; 5. Wiebren Valkema,
Joure; 6. Martin Augustijn, Frederiksoord; 7. Wout Hoogeveen, De Wijk; 8. Miente Drost, St. Annaparochie.
Spec. nat.: 1. Henk Bos, Bontebok; 2. Lody Blok, Langelitle; 3. Jacco Valenteyn, Midwolde; 4. Michel Bolt,
Eenrum; 5. Jim Groen, Nieuwleusen; 6. Willie Kettler,
Slochteren; 7. FritsJensma, Beetgum; 8. Arnold van der
Grevenhof, Usquert.
500 cc sen.: 1. Tjeerd Gardenier, Hantumhuizen; 2.
Gerrit Veenstra, Bakkeveen; 3. Oege de Jong, Steggerda: 4. Siemon Dekker. Zuidbroek: 5. Wouter Bron.
Drachtster Compagnie; 6. Ronny Dijksma, Giethoorn; 7.
Harrie Wekema, Wolvega; 8. Jan Franssens, Oldehove.

Specials sen./lnters.: 1. Uppie Bos, Langezwaag; 2.
Bob Dolman, Eenrum; 3. Henk Snijder, Slochteren; 4.
Gerard Kok, Roden; 5. Wim de Haas, Amersfoort: 6.
Ewald Scheele, West Duitsland; 7. Henk Bakker, Surhuizum; 8. TJalle Reitsma, Bolsward; 9. Bert Eybergen,
Zorgvlied; 10. Klaas Motenmaker, Bolsward; 11. Andreas Walek, West Duitsland; 12. Bernd Diener, West
Duitsland.

Fietspuzzeltocht
Sloot en Plas
Wij hebben onze PLAS. (Het Opendermeer) opengesteld voor de fietstocht, en
daar zeker géén spijt van gehad. Bij het verlaten van de plas is alles netjes achtergelaten. Hierbij onze hartelijke dank.
Gjaltema,
Camping de Watermolen

Echtpaar Bosklopper
55 jaar getrouwd
Op 8 juni herdachten de heer Pieter

Bosklopper en mevrouw Fokjen A.C. Bosma de dag, waarop zij in 1934 te Grootegast in het huwelijk traden, nu 55 jaar gele-

den. De heer Bosklopper is geboren op De
Zanden onder Opende (nu ook Peebos genoemd). Zijn geboortehuis bestaat al jaren
niet meer. Na zijn schooljaren werkte hij
eerst bij een boer. Maar al gauw vond hij
werk bij timmerman Feije van der Meulen te
Doezum. Daar heeft hij jaren gewerkt. Mevrouw Bosklopper werd geboren te Zevenhuizen. Zij was enig kind. Op tienjarige leeftijd verloor zij haar moeder. Zij kwam bij fa-

milie in dit dorp in huis. Daarna diende zij bij

een boer te Oosterzand onder Oldekerk.
Daar bleef zij vier jaar. Toen ging zij naar
Opende, naar boer Hulshoff. Die woonde
op de boerderij, nu Prov. weg 96, eerder
Prov. weg 105, daarvoor D 105. Daar bleef
zij een jaar. Zij ontmoette Pieter Bosklopper

bij familie in Opende en in 1934 stapten zij

in het huwelijksbootje. Zij gingen wonen in
Doeznm op dp hoek van de Harkereed in

het huis naast het huis en de werkplaats
van timmerman Van der Meulen. Na twee
jaar verhuisde het echtpaar naar De Zanden, D 517, nu Peebos 8 (eerder Peebos
35). Daar hebben zij 37 jaar gewoond. Tijdens de oorlog werd het werk voor de timmeriui minder. Om er wat bij te verdienen,

legde de heer Bosklopper zich toe op het
maken van klompen.

Na de oorlog kon hij al snel werk krijgen bij

timmerman Wisse Westerhof te Kornhorn

(D 15i, Prov. weg 25, nu Prov. weg 74).
Toen timmerman Westerhof zijn zaak overdroeg aan timmerman Jan Hoekstra bleef
de heer Bosklopper daar nog jaren werken.
Nu is de werkplaats veranderd in een winkei van medailles, bekers enz. voor allerlei
sport. Op 61-jarige leeftijd moest de heer
Bosklopper om gezondheidsredenen ophouden met werken. In juli 1973 ging het
echtpaar in Opende wonen, Drachtsterweg
1, waar het nu nog woont. Zijn hobby is nog
steeds tuinieren. Het echtpaar heeft twee
dochters. Eén woont aan de Scheiding, de
andere in Boelenslaan.
J.M. v.d. Harst.
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geweest met Pieter Bron, wonende te
Opende, overleden op 30 april.
MAAND MEI:
Geboren: Jolanda, d.v. E. Frankes en van

M. I. Huizingh, Opende, 3 mei.

Overleden: Hinderkien Schuur (86), ge·

huwd geweest met Jan Wolthuis, Opende,
12 mei; Wiebe van der Meer (68), gehuwd
met Klaaske Hut, Opende, 27 mei.

Uw geboortekaartjes
gratis?
J azeker, dat kan!
Wanneer u uw kaartjes bij Marwo bestelt
en de juiste geboortcdatum bij bestelling* aan ons voorspelt!

Stratenkorfbaltoernooi

*

\linimaal \('Prli1·n tlaµ1•11 ,an lc•,un•n.

drukkerij inarwo
opende - bossingel 10 - tel. 05946-59132
faxnummer 05946 - 59119

22

Op 17 juni j.1. werd het 6e stratenkorfbal·
toernooi weer georganiseerd. Het aantal
teams was iets minder dan voorgaande ja·
ren, maar de bezetting was desondanks
goed te noemen. Er deden 20 senioren·
teams en 9 jeugdteams mee. Het weer was
op deze dag goed gezind, want menige
zweetdruppels werden van de voorhoof·
den geveegd.
De wedstrijden werden op het scherpst van
de snede gespeeld en iedereen speelde
met voile inzet.
De finale bij de senioren ging tussen de Ho·
ge Kamp 1 en de Scheiding 1. De Schei·
ding bleek over de langste adem te be·
schikken en de wedstrijd in winst om te zet·
ten. De eindstand was 5·2 voor de
Scheiding.
De eindstand bij de senioren was als
volgt:
1. Scheiding (kampioen 1989)
2. Hoge Kamp 1
3. Bensmastraat 1
Bij de jeugd werd eveneens met voile over·
gave gestreden om de prijzen.

Na loting werd de volgende wedstrijd ge·
speeld. Prov.weg·oost/west tegen Kale·
weg 0· 1 (Oude Dijk was vrij), zodat de fina·
le tussen de Kaleweg en de Oude Dijk werd
gespeeld.De Kaleweg was de sterkste, zo·
dat die de kampioen werd bij de jeugd.
De eindstand bij de jeugd:
1. Kaleweg (kampioen 1989)
2. Oude Dijk
3. Prov.weg oost/west
Aan de slot van de dag overhandigde voor·
zitter Kees van der Meulen de beker aan de
kampioenen en iedereen ging met een her·
inneringsvaantje naar huis.
Langs deze weg willen we iedereen bedan·
ken voor hun medewerking voor het slagen
van deze dag, zoals de (jeugd)·scheids·
rechters, de contactpersonen, die de stra·
ten langsgaan om te vragen of men mee wil
doen, de E.H.B.O.·ers en alle andere
vrijwilligers.
Ook dank aan de hoofdsponsors: Rabo
bank, Spaar en Voorschotbank, v.v. Open·
de, Centrale Volksbank C.V.B.. Hartelijk
dank hiervoor en .. .hopelijk tot ziens.
De stratenkorfbalcommissie
3

25 jaar Herder's
Zeevishandel

Voor al uw

tegels, sierpleisters en sanitair
�

�

�

naar

GROOTHANDEL & TEGELZETBEDRIJF

L. VAN DEKKEN
Munnikestraat 4, Surhuisterveen, tel. 05124 · 2703
Verder specialisatie in:
MARMER, KEUKENS, VOOR- en INZET HAARDEN
en HARD NAT UURST EEN!

GEBR.

m.P

Tl MMERBE DR IJ F
Prov.weg 95 • OPENDE
Tel. 05946-59980, b.g.g. 58352

Underlayment, 19 mm. .............
Spaanplaat 12 mm. ..................
Geprofileerd meranti
1e soort, per meter .............
2e soort, per meter .............
Raamhout, per meter ................

38,00
18,50
16,95
10,00
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.
2

Op zaterdag 17 juni klonk door het geronk
van motoren de bel die je iedere zaterdag in
Opende kunt horen. Bovendien fietste
Crescendo al blazend rond. De muzikanten
stopten bij de visboer en speelden 'n paar
nummertjes. Daar was een reden voor,
want de visboer had iets te vieren.
Op deze plaats willen we inderdaad ook
even stil staan bij de bekende verschijning
van Landrover en viskar. Het is inmiddels
namelijk ruim 25 jaar dat Jaap Herder door
Opende rijdt.
Al van jongsaf aan was Jaap Herder aktief
in het bedrijf van z'n vader. Eerst ging het
allemaal met bakfietsen, vertelt Jaap Her
der. ,,Mijn moeder was dan thuis op hout
briketten de vis aan het bakken en wij trok
ken er met bakfietsen op uit om de vis aan
de man te brengen". Later werd het alle
maal gemakkelijker toen er een J.L.O. werd
aangeschaft; dit was de overstap naar een
grater gemotoriseerd vervoer, namelijk een
vrachtwagen waar thuis een bak op ge
bouwd werd.
Om je produkt te verkopen moest je probe
ren streken te vinden waar goede klanten
woonden. Zo ongeveer 25 jaar geleden
kwam Jaap Herder voor het eerst in
Opende-Zuid terecht. Hij reed met een
,Tempo-Matador', de voorloper van de hui
dige Hanomag bedrijfswagens. Langza
merhand ging hij verder, kwam in Opende
Oost, Kornhorn en zelfs tot Boerakker.
Jaap herinnert zich de inwoners van Open
de als zeer gastvrij. Het kwam dan ook re
gelmatig voor dat hij onderweg bij mensen
mee at. ,,Het eten staat loch op tafel, schuif
maar aan!"
,,Er zijn mensen bij die mijn verjaardag
nauwkeurig bijhouden en dat doet je goed.
In de grote plaatsen als Drachten maak je
dit soort zaken niet mee. Toen ik eens in
Opende-Zuid bij een klant aankwam, vroeg
die of ik zijn auto even kon slepen; dat deed
ik natuurlijk, maar na enkele meters sleepte
alleen de bumper en het voorstuk van de
auto achter de vrachtwagen aan".
Ook gebeurde het eens bij cafe Bakker, dat
een van de gasten tien vissen achier elkaar
op at.

Waar men hier in Opende weinig van merkt
is wat er thuis gebeurt. Jaap's vrouw werkt
namelijk mee in het bedrijf. Zij zorgt ervoor
dat het materieel er keurig opstaat, ze ver
zorgt de boekhouding. Ook het schoonma
ken van de zoute haring doen ze zelf. Daar
mee weet ik dan precies wat voor vis ik ver
koop. De overige vis word! betrokken van
visverwerkende bedrijven, die voor kon
stante verse aanvoer zorgen. De vis word!
gebakken in een hoogwaardige plantaardi
ge olie. Hierdoor is de kwaliteit niet alleen
beter, maar deze olie is ook gezonder.
Hoe lang we Herder's Zeevishandel nog in
Opende zien, hangt volgens Jaap in de eer
ste plaats at van zijn gezondheid. Zolang
die het toelaat vent ik door. Wei denkt hij er
aan in de toekomst een vaste standplaats in
te nemen. Dit zou dan bij het parkeerterrein
naast de Gereformeerde kerk kunnen zijn.
Voorlopig gaat het uitventen op de oude
voet verder.
,,lk hoop van nog heel wat jaren, want het
bevalt me hier prima".
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1► Kamperen in rust en ruimte, ◄
1
•
aan 15 ha. surfwater.
Op de groene grens van
Groningen, Friesland en Drente.

Vaste-/ Seizoen-/ Oeellijd-/ Hoogseizoenplaatsen

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

JULI-AANBIEDINGEN
Aanbouwwand, wit ...............
Eetkamerstoelen, wit
per stuk vanaf .......................
Eetkamertafels, vanaf ..........
Moderne 2+3 zits vanaf ......
Draaifauteuils, stof of
lederlook ................................
• Hoogpolig kamertapijt
op jute ....................................
Slaapkamertapijt op jute
3 kleuren, per meter ............

1398,99,179,795,·
585,·

Tot slot wenst de redaktie u een hele pret
tige en zonnige vakantie toe.

59,·

Provincialeweg 56-58, Opende, telefoon 05946 · 59218

Vrijdags koopavond • Maandags gesloten
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De redaktie vergadert weer op 12 septem
ber om 20.00 uur bij Anneke Top, Provin
cialeweg 154, 9865 AM Opende, tel.
05946-59763.
Kopy kunt u v66r 12 september inleveren
bij Anneke Top.

119,·

IJTSMA's MEUBELHANDEL
Komplete woninginrichting.
± 2000 m 2 showruimte.

Dit is alweer het laatste nummer van de der
tiende jaargang.
Harry Veenstra heeft te kennen gegeven te
stoppen als fotograaf. Harry, namens de
redaktie bedankt voor al het werk wat je
voor de Keuvelaar hebt gedaan.
De Keuvelaar tell op dit moment 590 abon
nees. 408 abonnees in Opende en 182 in
70 verschillende plaatsen.
Binnenkort ontvangt u weer een accept
girokaart a f 17,50. Wij verzoeken u het
abonnementsgeld zo spoedig mogelijk
over te maken. Degenen, die ons gemach
tigd hebben tot automatische incassering,
daarvan zal de automatische incasso begin
september worden uitgevoerd.

Bestuursvergadering
Volgende vergadering op 3 juli a.s.
Sociaal Cultureel en Edukatief Werk
De opening van ,De Opstap', Provinciale
weg 64, was op 22 mei j.l. Verslag in dit
nummer.
Sportdag 1989
Begunstigd door veel zonneschijn en een

fris windje hielden de drie scholen de 13e
sportdag op de middag van 12 juni.
Door een goede organisatie verliepen de
spelen viol, zodat men tegen vieren klaar
was.
Het laatste spel was de estafetteloop. Deze
werd gewonnen door De Klister. Ter herin
nering kreeg de school een standaardje
voor de prijzenkast.
Fietstocht op 23 juni
Verslag hiervan leest in het 1e nummer van
de 14e jaargang, in september a.s.
Stratenkorfbal op 17 juni
Verslag in dit nummer.
Stratenvolleybal op 12 augustus
Verslag in het nummer van september
a.s.
Culturele Raad
Zangavond 8 oktober, Gere!. kerk te
Doezum.
Aktiviteiten melden: Gemeentesecretarie,
afd. Welzijn, (dhr. Loijenga), tel. 14000.

Ii

MAAND APRIL 1989
Geboren: Sytske Suzanne, d.v. K. W. Mud
en G. Dijkstra, Opende, 8 april.
Overleden: Fetje Boon (70), gehuwd
geweest met Katrinus Meijer, wonende te
Opende, 1 april; Gerkje van Bruggen (71),
gehuwd geweest met Geert van Dellen.
wonende te Opende, 3 april;Wouter de
Vries (53), gehuwd met Jantje de Kleine,
wonende te Grootegast, overleden op 16
april, voorheen te Opende; Jantje de Kleine
(59), gehuwd geweest met Wouter de Vries,
wonende te Grootegast, overleden op 29
april; F rouktjen van der Linde (76), qehuwd
1

autobedrijf
tel. 05946- 59142
b.g.g. 58324
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Verschijnt 1 O keer per jaar
13e jaargang
nr. 10
juni 1989

Bij uw Rahohank reg,·11 u allcs in cen keer:
• Buirenlands geld
• Reisverzekeringen
•
Rrischeques
.,,,,••'6�
_;._�•' �urochcqucs en Eurochequepas mer PIN-code

• Eurocard/Rahoc.ird
• Safeloket
• Hulp\'erlening in hel t>uitenland
Korn tijdig langs. dan gaat u geruster op ms

('k'.��/ Rabobank r:I Meer bank voorje geld

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

PSIGIA
70
p
I
I

lnboedel 50.000,-.

Premie uitgebreide gevarenPremie uilgebreide gevaren•
62,50
verzekering
82,50 verzekering
• 1e klas TISICO.

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

•

0 0

'Nt.JVO'
00
Met elkaar. Voor elkaar

Als Onderlingeaangeslolen bijde Novo.

de
keuvelaar

