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Secretariaat: Nieuweweg 48a, 1674 PM  OPPERDOES Tel.nr. 0227-543402; email: historischopperdoes@planet.nl 
Bezoekadres: ‘t Oûwe Jeugdgeboûw, Noorderpad 17, 1674 NR  OPPERDOES (alleen tijdens openingstijden) 
Bankrekeningnummer: IBAN NL 40 INGB 0009 3076 14; Website: www.sh-opperdoes.nl 

Donateursbijdrage 2017 
Bijgaand treft u een rekening aan voor de donateursbijdrage 2017. U wordt verzocht deze rekening voor 1 
augustus 2017 te voldoen. Wilt u erom denken uw naam en donateursnummer te vermelden? Dit scheelt 
de penningmeester veel zoekwerk. U treft GEEN rekening aan als u uw donateursbijdrage voor 2017 al 
betaald heeft. 

De laatste donateurswerving heeft helaas niet veel donateurs opgeleverd. Kent u oud Opperdoezers die 
nog geen donateur zijn? Spoor ze aan om onze stichting te steunen maar bovenal om regelmatig nieuws 
te ontvangen uit ons dorp Opperdoes en mooie herinneringen levend te houden.   
Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat het ons weten via bovenstaand mailadres. 
Een tip!  Geef een donateurschap cadeau! U geeft daarmee immers ook het jaarboek van dat jaar cadeau! 
 
Kreidler, Zundapp en Royal Nord 
Deze brommers en nog vele anderen kunt u bewonderen. De 
tentoonstelling ‘brommers en motors’ is een groot succes. Velen 
hebben de tentoonstelling al bezocht, van jong tot oud. Vele 
herinneringen komen boven en geven weer stof tot praten. Bent u nog 
niet geweest? U kunt nog tot en met oktober genieten tijdens onze 
openingsuren. Zie hiervoor de agenda.   
 
Varen  
Een tochtje met de ouderwetse motorschuit door en rondom 
Opperdoes? Op woensdagavond 5, 12 en 19 juli kunt u weer mee! 
Kosten € 2,-- per persoon. Wilt u wel mee maar bent u niet in de 
gelegenheid om zelf naar de opstapplaats aan het Oosteinde 13 te 
komen? Laat het ons weten dan zorgen wij dat u er komt. Voor alle 
informatie bel: Arthur Meurs: 06-51721987. 
 
Muziekvereniging T.A.V.E.N.U. 
In 2017 bestaat T.A.V.E.N.U. honderd jaar. De voorbereidingen voor alle festiviteiten zijn al in volle gang. 
Stichting Historisch Opperdoes  zal in samenwerking met de jubilerende vereniging een mini-
tentoonstelling in ´t Oûwe Jeugdgeboûw organiseren. Heeft u foto’s, documentatie of materialen die wij 
op deze mini-tentoonstelling kunnen laten zien?  Neemt u dan contact op met het secretariaat!  
 
Monument Almersdorp 
Het plan om een monument met informatiebord te plaatsen op de rotonde bij de Westerzeedijk begint 
vormen aan te nemen. Er is een bijdrage toegezegd door Stichting Gilde Oostelijk West-Friesland. Nu 
wordt er aan het ontwerp en de vergunning gewerkt. We houden u op de hoogte als er meer nieuws is.  
 
Donateursavond 2017 
Onze jaarlijkse donateursavond zal dit jaar worden gehouden op vrijdagavond 17 november. Dit is eerder 
dan gebruikelijk in verband met het feit dat de week erop de reünie plaats zal vinden van Muziekver-
eniging T.A.V.E.N.U. Dit jaar zullen er een aantal films gedraaid worden uit de tijd van ‘toen’. De avond 
begint om 20.00 uur. De avond is gratis toegankelijk voor donateurs met één introducee. Niet donateurs 
betalen € 3,--. Op deze avond wordt ook de quiz Opperdoes kenner van het jaar gehouden. Na afloop 
wordt het jaarboek uitgereikt aan de donateurs. Noteer de datum in uw agenda! 
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Jaarboek 2017 
Het achttiende jaarboek wordt tijdens de donateursavond uitgegeven. Weet u een leuke anekdote of 
heeft u een idee voor de inhoud van het jaarboek? Laat het ons weten! U mag ook langs komen in het 
Oûwe Jeugdgeboûw op één van de openingsdagen. 
 
Wie benne dut? 

In de nieuwsbrief van november werd het volgende gevraagd:  

a. Is deze foto in Opperdoes gemaakt en zo ja, waar? En b. Wie staan 

er op deze foto? Waar is niet helemaal bekend. Er wordt gedacht aan 

het Oosteinde 30A voor het huis waar nu de fam. Stam woont. Links 

op de foto staat Johanna Zwaan, geboren op 19 januari 1907. Zij is op 

27 maart 1941  getrouwd met Jacob Viergever, geboren 2 juni 1897. 

Daarnaast staat Agatha Wijdenes, geboren op 2 september 1910. 

Agatha kwam uit Medemblik zij was getrouwd met Pieter Zwaan 

(besteller P.T.T. en postkantoorhouder), geboren 23 februari 1908. De 

kinderen van Pieter en Agatha heetten Jan (15 augustus 1932) Simon (15 februari 1934) Johan Guus (8 

november 1939), Cornelis Hermanus (4 

februari 1943) en Guus (8 december 1946). 

Waarschijnlijk staat de oudste twee hier op de 

foto. 

Een heel andere foto staat hiernaast.  

Weet u wie er op de foto staan en waar de 

foto is genomen? Laat het ons weten.  

Oude films of foto’s? 

We krijgen regelmatig foto’s aangeleverd maar 

het komt ook vaak voor dat de personen op de 

foto niet bekend zijn. Dit geldt ook voor oude 

films. Daarom roepen wij u allen op onze avonden Áctief op zoek naar het verleden van Opperdoes’ te 

bezoeken waar we de personen op de foto’s een naam proberen te geven.  

U bent van harte welkom. Heeft u nog oude films of foto’s in uw bezit en wilt u deze ter beschikking 

stellen aan onze stichting? Wij kopiëren of scannen ze graag voor u. Wilt u dat we ze bij ophalen?  

Ook dat kan. Bel of mail ons. 

 

Gaat u verhuizen? 

Bij het rondbrengen en versturen van de jaarboeken blijkt het regelmatig dat er mensen zijn verhuisd. Wilt 

u alstublieft bij verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan het secretariaat? Het telefoonnummer en 

adres staan bovenaan deze nieuwsbrief.  Dan kunnen wij er voor zorgen dat u op de hoogte blijft van onze 

activiteiten. 

 

Legaten en schenkingen 

Om herinneringen levendig te houden voor ons en onze kinderen hebben wij onze stichting opgezet.  

Wilt u onze stichting steunen door middel van legaat of schenking? Laat het ons weten!  

Openstelling ‘t Oûwe Jeugdgeboûw       Actief op zoek naar het verleden van Opperdoes 

zaterdag  14.00 - 16.00 uur      maandag  19.30-21-30 uur 

27-05-2016             09-10-2017   

30-09-2017            13-11-2017  

28-10-2017                                 

25-11-2017 


