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Donateursavond vrijdag 17 november aanstaande 
De donateursavond vindt dit jaar plaats op vrijdag 17 november. Een week eerder dan u gewend bent in 
verband met de reünie van het T.A.V.E.N.U. die zaterdag 25 november plaatsvindt. Het belooft weer een 
gezellige en interessante avond te worden. Naast de altijd spannende quiz de Opperdoezer kenner van 
het jaar zullen we, op veler verzoek, een aantal films laten zien.  Jong en oud zullen anderen en zichzelf 
herkennen in de ‘goeie ouwe toid’. Na afloop is er gelegenheid om in de foyer nog even na te praten met 
elkaar. De avond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis de Torenschouw en is gratis toegankelijk voor 
donateurs met één introducee. Niet donateurs betalen € 3,--. Wij hopen op uw aller komst! 
*Ook verzoeken wij u na afloop van de donateursavond zoveel mogelijk jaarboeken mee te nemen voor 
uw buren, kennissen en familie. De portokosten voor het versturen van het jaarboek lopen zo hoog op dat 
wij hier graag op willen besparen. 

 Jaarboeken eerdere jaren 
Stichting Historisch Opperdoes heeft nog veel jaarboeken in voorraad, nieuw en tweedehands.  
Is uw verzameling nog niet compleet? Neem dan contact met ons op. 
De jaarboeken van 2015 en 2016 kosten € 10 per stuk. Oudere jaarboeken € 5.  
Monument Almersdorp 
Het bestuur heeft een voorlopig ontwerp laten maken door 
kunstenaar Thea van Lier. Zij heeft dit pro deo gedaan. We 
zijn nu druk bezig met het aanvragen van de vergunning van 
de Provincie. Het plaatsen van het monument is gebonden 
aan regels en eisen. Uiteraard kost het realiseren veel geld 
maar het geeft ons dorp wel een extra uitstraling als je via 
de rotonde Opperdoes binnenrijdt. Er zijn al wat giften 
binnen maar nog lang niet genoeg. Daarom doen wij op u 
als inwoner en donateur een beroep. Tijdens de 
donateursavond zal er aan het begin een formulier liggen 
die u thuis in kunt vullen met het bedrag wat u voor het 
monument wilt schenken. Wilt u meer achtergrondinformatie over Almersdorp ga dan naar: 
https://www.ohn.nl.Mocht het project uiteindelijk geen doorgang vinden zal uw gift worden teruggestort.  
Determinatieavond vrijdag 9 februari 2018 in de Dorpskerk 
Op vrijdagavond 9 februari organiseren wij een determinatieavond. Eerst is er gelegenheid om 
meegenomen munten op oorsprong te laten onderzoeken. Ook is een waarde indicatie mogelijk. Daarna 
zullen de heren Frank Postma en Ad Gieling ons nog veel meer vertellen over enkele zilver- en munt-
schatten in West-Friesland. De avond begint om 19.00 uur in de Dorpskerk van Opperdoes aan de Gouw. 
De entree bedraagt € 2,--. Het belooft een interessante avond te worden. Zet u deze datum in uw agenda?   
Mini tentoonstelling 
Op zaterdag 28 oktober is de tentoonstelling brommers en motors voor de laatste keer te zien in ´t Oûwe 
Jeugdgeboûw. De tentoonstelling is een groot succes. Als u nog niet hebt gekeken pak dan deze laatste 
kans! Op zaterdag 25 november om 16.00 uur wordt de tentoonstelling 100 jaar T.A.V.E.N.U. geopend 
met een serenade door het T.A.V.E.N.U. Uniformen, instrumenten maar vooral foto’s van ‘ouwe en 
trouwe’ leden zijn te zien. Deze middag is alleen te bezoeken door deelnemers aan de reünie en duurt tot 
18.00 uur! Op zaterdag 2 december is er een extra openstelling van 14.00 uur – 16.00 uur die voor 
iedereen toegankelijk is. Geniet van alles wat wij u hebben te bieden. Heeft u nog oude foto’s mail ze dan 
snel naar bovengenoemd adres.   
 

https://www.ohn.nl/
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Westfriese Kaart 
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio West-Friesland. Kijk naar de 
veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen. Heeft u verhalen om hieraan toe te 
voegen? Laat het ons weten of kijk op: https://www.westfriesekaart.nl. 
Foto´s en documentatie gezocht van ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen 
In 2019 is het veertig jaar geleden dat ruilverkaveling De Vier Noorder Koggen afgerond werd. Voor een 
artikel in het jaarboek 2018 of 2019 van Stichting Historisch Opperdoes zijn wij op zoek naar documentatie 
en foto’s betrekking hebbende op de werkzaamheden en veranderingen als gevolg van de ruilverkaveling 
in en rondom ons dorp. Hiervoor kunt u contact opnemen met Stichting Historisch Opperdoes via 
telefoonnummer 0227-548206 of via ons e-mailadres 
historischopperdoes@planet.nl 
Wie benne dut? 
In de nieuwsbrief van mei stond de foto die hiernaast 
nogmaals wordt afgebeeld met de vraag: wie zijn dit? 
Een enthousiaste donateur heeft het allemaal uitgezocht en 
kwam met het volgende: links op de foto: Jannie Meurs geb. 
03-02-1921 overleden 1-10-2001, dochter van Jan Meurs 
Dzn. en Aagje Visser Pdr. zuster van Piet Meurs (bloemkool) 
Noorderpad 3. In het midden: Neeltje de Leeuw dochter van 
Keetje en Gertje de Leeuw (winkel op ’t Zuiderpad). Rechts op de foto: Ab Wijdenes dochter van “Troin” 
van Klaas van Ab. Uitbeelding op rokken: 3 korenaren: Het Wapen van Opperdoes. De foto is waar-
schijnlijk genomen op de Almersdorperweg bij de spoorbomen rond 1935. Op de achtergrond is het huis 
te zien van Loonbedrijf Zwaan.   

Maar wie zijn dit?  
Op de achtergrond zie je het 
Noorderpad. De school is er 
nog niet. Dit betekent dat de 
foto’s genomen zijn voor 
1940. Laat het ons weten! 
 

Heeft u zelf foto’s waarvan u 
graag wilt weten wie erop 
staan? Scan ze en mail ons. 
Tijdens onze avonden ‘Actief op zoek naar het verleden’ leggen wij het 

voor. Wilt u ons ook helpen mensen op foto’s of films te herkennen? Kom naar onze avonden. Zie 
hiervoor onze agenda.  
Verhuizen? 
Wilt u ons weten als u bent verhuisd? Voor het rondbrengen van de nieuwsbrief en de het jaarboek is het 
van groot belang dat er op juiste adres wordt bezorgd. Mail of bel ons.  
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 een legaat of schenking? Laat het ons weten!  
Agenda openstelling ‘t Oûwe Jeugdgeboûw en Actief op zoek naar het verleden van Opperdoes 
zaterdag 14.00 - 16.00 uur  maandag 19.30-21-30 uur 
28-10-2017 (laatste keer brommers en motors) 08-01-2018       
25-11-2017 (alleen voor deelnemers reünie) 12-02-2018 
02-12-2017 (extra openstelling voor iedereen) 12-03-2018 
27-01-2018     09-04-2018 
24-02-2018     14-05-2018 
31-03-2018 
27-04-2018 
26-05-2018           
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