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Onthulling Monument Almersdorp
Binnenkort wordt het monument officieel onthuld. Het staat sinds 17 maart 2021 op de rotonde.
De rotonde is ingezaaid met bloemen en het informatiebord staat klaar om geplaatst te worden.
We zullen dit in kleine kring
doen maar daarna kunt u het
monument zo vaak bekijken
als u wilt en niet te vergeten
de informatie op het bord
lezen. De reacties zijn tot nu
toe zeer positief en als
bestuur zijn wij heel blij dat
we dit mede dankzij alle
financiële steun die we
hebben gekregen, hebben
kunnen realiseren. Ondanks
alle beperkingen van het
afgelopen jaar zijn we hier als
bestuur regelmatig mee bezig
geweest en we zijn trots op
het resultaat.
Het monument wordt door vrijwilligers op de rotonde geplaatst. Foto: Gertrude Meijer.

Openstellingen 2021
De tentoonstelling over agrarische activiteiten staat te wachten op u. Zodra het mag zullen we weer
opengaan. Houdt u vooral de Dorpskrant en Facebook in de gaten. We laten het u zo snel mogelijk weten.

Bijdrage donateurs
Als bijlage doen wij degenen die nog niet betaald hebben
de rekening voor de donateursbijdrage voor 2021
toekomen. Vergeet niet uw donateursnummer te
vermelden bij de betaling. U bespaart ons veel werk door
zo snel mogelijk te betalen. De ervaring leert ons dat, als u
het verzoek weglegt, het wordt vergeten.

Wie benne dut?
Deze foto heeft ook op Facebook gestaan en daar
kwamen verschillende reacties op:
Achtersta rij v.l.n.r.: Bert Nieuwenhuizen, de kok van
Almere, Annie Mantel, Tiny Kloosterman, Ditta Meurs, Ditta Vijn Gdr., directie echtpaar De
Roode. Zittend: Willy Mellema, Willy Kloosterman en Aagt Trompetter.
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Een nieuwe foto
een foto genomen tijdens een Koninginnedag. Herkent u de kinderen en de mevrouw op de
voorgrond? Laat het ons weten.

Social Media
Op onze Facebookpagina worden regelmatig foto’s gezet, wat door de bezoekers als ontzettend
leuk wordt ervaren.
Heeft u een foto waarvan u denkt dat deze leuk is om erop te zetten, mail deze dan. Het hoeft
niet persé een schoolfoto te zijn. Ook leuke foto’s van groepen of festiviteiten zijn van harte
welkom.
Opruimen?
Heeft u de afgelopen tijd uw zolder opgeruimd en daar voorwerpen gevonden die het bewaren
waard zijn? Als Stichting Historisch Opperdoes hebben wij daar geen ruimte voor, maar als deze
spullen te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog, dan wil het WO II museum in
Medemblik ze vaak wel in ontvangst nemen. Foto’s die te maken hebben met Opperdoes wil
Stichting Historisch Opperdoes wel graag hebben of kopiëren.
Verhuizen
Het komt ontzettend vaak voor dat verhuizingen, binnen of buiten Opperdoes, niet worden
doorgegeven. Wilt u hier alstublieft om denken? Dit voorkomt voor ons veel onnodig werk.
Legaten en schenkingen
Om herinneringen aan de historie van Opperdoes levend te houden voor ons en onze kinderen
hebben wij onze stichting opgezet.
Wilt u onze stichting steunen door middel van legaat of schenking? Informeer bij ons en uw
notaris!
Openstelling ‘t Oûwe Jeugdgeboûw 2021 van 14.00 – 16.00 uur
Agrarische Activiteiten
Geen openstelling in juni, juli en augustus.
Onder voorbehoud - zaterdag 25 september - 30 oktober 2021 - 27 november
Geen openstelling in december
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