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Secretariaat: Nieuweweg 48a, 1674 PM  OPPERDOES Tel.nr. 0227-547794; 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 2018 
Bijgaand treft u uw rekening aan voor de donateursbijdrage 2018. U wordt verzocht deze rekening voor 1 
augustus 2018 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 2018 al 
betaald heeft. 

Kent u mensen die Opperdoes een warm hart toedragen en die nog geen donateur zijn? Stel ze voor 
donateur te worden en regelmatig nieuws te ontvangen uit ons dorp en 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! 
Tentoonstelling muziekvereniging T.A.V.E.N.U. 
In 2017 bestond T.A.V.E.N.U. honderd jaar. In samenwerking met de jubilerende vereniging is een mini-
tentoonstelling in ´t Oûwe Jeugdgeboûw georganiseerd. De laatste zaterdag van de maanden juni, 
september en oktober, tussen 14.00 en 16.00 uur, is deze 
tentoonstelling nog te zien.  
Volgende tentoonstelling   
De volgende tentoonstelling zal gaan over gezinnen. En dan 
met name moeders met (kinderwagens en) kleine kinderen 
erbij. Heeft u uw leukste foto’s al gescand en gemaild? Zie 
bovenaan het mailadres. U mag uw foto’s natuurlijk ook 
brengen. Dan kopiëren wij ze voor u.     
Varen                               Elisabeth Klaver-Smit, Antje Mazereeuw-Klaver en Liesbeth   Wijdenes-Mazereeuw  met?                                    

Een tochtje met de ouderwetse motorschuit door en rondom Opperdoes? Op woensdagavond 4,11 en 18 
juli, bij genoeg deelname en redelijk weer vaart de kapitein om 19.00 uur uit. 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. Denk hierbij eens aan het meenemen van ‘oudere’ mensen die niet zoveel meer buiten komen.  
Facebook 
De facebookpagina van Historisch Opperdoes is populair, velen weten ons te vinden. Volgt u ons al?  
Dan krijgt u automatisch een bericht als er iets nieuws is geplaatst. Heeft u een onderwerp om eens 
aandacht aan te besteden via dit medium, laat het ons weten. We juichen uw medewerking toe.  
Donateursavond 
De datum voor de volgende donateursavond is op vrijdagavond 30 november. Zet u deze datum alvast in 
uw agenda? Het belooft een interessante avond te worden.  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Per 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Deze wetgeving heeft ten doel de privacy van burgers 
beter te beschermen. Stichting Historisch Opperdoes legt van haar donateurs de volgende gegevens vast:  
Donateursnummer, aanschrijftitel (de heer of mevrouw), naam, voorletters, achternaam, volledig adres, 
telefoonnummer, e-mailadres en datum van inschrijving als donateur. Deze gegevens zijn door u zelf bij 
aanvang van uw donateurschap of op een later moment aan ons verstrekt. Deze gegevens hebben wij 
nodig om onze contacten met u te onderhouden via de telefoon, gewone post en digitale post. Stichting 
Historisch Opperdoes is verplicht om vertrouwelijk met de persoonsgegevens om te gaan.  Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. Na het beëindigen van het donateurschap worden de gegevens nog 
maximaal een jaar bewaard. Als donateur kunt u schriftelijk via het secretariaat inzage vragen in de 
persoonsgegevens die wij van u registreren. Ook kunt u na inzage bezwaar maken tegen de door ons van u 
geregistreerde persoonsgegevens en om correctie daarvan vragen. Van de mensen die aangesloten bij 
onze Facebook groep leggen wij geen gegevens vast. 
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Monument Almersdorp 
We zijn druk bezig met de Provincie om de plannen rond te krijgen. Het monument en de beplanting erom 
heen krijgen al een beetje vorm. De provincie juicht de plannen toe en werkt van alle kanten met ons 
mee, alleen moeten de puntjes nog op de i worden gezet.  
Wilt u uw steentje bijdragen aan dit initiatief, laat het ons weten. Wilt u een bedrag overmaken? Ons 
rekeningnummer wordt hierboven vermeld.  
Red de Stolp 
Graag willen wij u wezen op de mogelijkheid de petitie te tekenen op de site van ‘Red de Stolp’. Dit om de 
stolp voor ons allen te behouden. Kijk op www.reddestolp.nl Dit kan tot en met 27 juni 2018. 
Wie benne dut? 
In de nieuwsbrief van november stonden twee foto’s. Achteraan op het Noorderpad zie je in het midden  
het huis van Jan Visser. De lagere school stond er nog niet.  

Links: Hannie Zwaan getrouwd 
met Jan Putting en rechts: Aaltje 
Zwaan  
getrouwd met Klaas Zwaan.  
 
Joke Salverda getrouwd met Jan 
Klaver werd ook genoemd als 
vrouw naast de stoel.  
De rechterfoto is waarschijnlijk 
Jan Kramer, maar dit  is niet met 
zekerheid bevestigd.  

 

Weet u wie er links op de foto staan en waar de foto is genomen? 

Laat het ons weten.  

Oude films of foto’s? 

Heeft u nog oude films of foto’s van personen of het dorp 

Opperdoes in uw bezit en wilt u deze ter beschikking stellen aan 

onze stichting? Liefst met een toelichting op de foto of de beelden. 

Wij kopiëren of scannen ze graag voor u. Wilt u dat we ze bij u   

                                                                       ophalen? Ook dat kan. Bel of mail ons. 

Verhuizen of overlijden?                          

Gaat u verhuizen of is er iemand overleden? Wilt u dit alstublieft doorgeven aan het secretariaat? Het 

telefoonnummer en adres staan bovenaan deze nieuwsbrief.   

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 2016 en 2017 kosten € 10,-- per stuk. Oudere jaarboeken € 5,--.  

Actief op zoek naar het verleden van Opperdoes 

We zoeken nog onderwerpen om deze avonden opnieuw in te vullen. We hebben al veel van de in ons 

bezit zijn de foto’s bekeken en geprobeerd deze van namen te voorzien. Van heel oude foto’s lukt dat niet 

meer, omdat we de mensen vaak niet meer kennen. Wie heeft er een idee om toch maandelijks bij elkaar 

te komen en de kennis van de geschiedenis van Opperdoes uit te breiden en vast te leggen?  

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     zaterdag  14.00 - 16.00 uur       

30-06-2018 29-09-2018 27-10-2018 24-11-2018                            

 

http://www.reddestolp.nl/

