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Donateursbijdrage 2019
Als u uw bijdrage voor 2019 nog niet heeft betaald is er bij deze nieuwsbrief een betalingsverzoek
gevoegd. Vermeld alstublieft uw naam en donateursnummer. Op dit moment hebben we 395 donateurs.
Onze stichting groeit gestaag. De minimum bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 15,--. Voor donateurs in
het buitenland is dat € 30,--. Kent u nog iemand die geen donateur is? Geef een jaarabonnement cadeau!
Dit past bij elke gelegenheid en is altijd welkom.
Opbrengst Dorpsveiling
Op 9 mei is de uitslag bekendgemaakt van de Dorpsveiling die op 23 maart werd gehouden. Het was een
gezellige succesvolle avond en de veilingmeesters hebben hun best gedaan om alle kavels er voor twaalf
uur doorheen te jagen. Het aandeel van onze stichting in de opbrengst bedroeg € 1.957, --.
Deze opbrengst komt geheel ten goede aan de realisering van het monument voor Almersdorp.
Donateursavond vrijdag 29 november 2019
Dit jaar zal Atze Kamma de avond opluisteren en vertellen over de veilingen in Opperdoes en omliggende
plaatsen. Ook de spoorlijn Hoorn-Medemblik komt aan bod. Eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp
waren een groot succes. Dus komt allen om 20.00 uur in dorpshuis de Torenschouw!
Natuurlijk met de quiz ‘Opperdoeskenner van het jaar’.
Tentoonstelling gezinnen met kinderen
De tentoonstelling met foto’s van gezinnen en kinderen uit Opperdoes loopt goed. Zie onderaan de
nieuwsbrief voor de openingsdata en tijden. De tentoonstelling is tot 30 november 2019 te zien.
2020 is weer een jubileumjaar. 75 Jaar bevrijding! We hopen dat dit een mooi feest mag worden. Aan
het begin van het nieuwe jaar zullen we een grote nieuwe tentoonstelling openen. Dan staan agrarische
activiteiten in Opperdoes centraal. Opperdoes heeft een rijke historie als tuindersdorp. Maar er zijn
behalve tuinders ook de nodige veehouders geweest. Ook zijn er diverse dienstverlenende bedrijven
geweest, zoals handelaren en loonwerkers. Wij zoeken
foto’s van allerhande soorten teelten, werkzaamheden en
werkomstandigheden, transport van agrarische producten,
de handel, het veilen enzovoorts.
Mail uw foto’s naar ons of lever ze bij ons in, zodat wij ze
kunnen kopiëren. Uiteraard willen we ook graag weten
welke personen er op de foto’s staan. Wilt u er daarom een
lijstje met de namen bij doen? U kunt contact opnemen
met Stichting Historisch Opperdoes via 0227-548206 of via
ons e-mailadres historischopperdoes@planet.nl
Heeft u nog kistkaartjes van de veiling?
Wij zijn op zoek naar kistkaartjes van Opperdoezer tuinders. Deze kistkaartjes werden en worden in de
plastic bakken gestoken die naar de afnemers gaan. Het gaat niet alleen om kaartjes voor Opperdoezer
Ronden, maar ook om kaartjes voor andere producten zoals kool, bieten, wortels enz. Wij willen deze
kaartjes graag hebben voor ons archief en om te gebruiken bij de tentoonsteling. U kunt contact opnemen
met Stichting Historisch Opperdoes via nummer is 0227-548206 of via historischopperdoes@planet.nl
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Foto’s van gevangenen uit Opperdoes in Kamp Amersfoort
Op 19 april 1945 is het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort, het beruchte Kamp Amersfoort, door de
geallieerden bevrijd. In het kamp hebben gedurende de oorlog ongeveer 35.000 gevangenen korte of
lange tijd verbleven.
De gedenkplaats van Kamp Amersfoort wordt grondig verbouwd. In het nieuwe museum is ruimte voor
een fotomonument. Het plan is om door middel van deze fotowand de gevangenen zichtbaar te maken,
hen letterlijk en figuurlijk een gezicht te geven door van hen een afbeelding op te nemen. Waarschijnlijk is
niet van iedere gevangene een foto beschikbaar maar de organisatie wil alles opnemen wat er aan foto’s
of tekeningen nog vindbaar is.
Bent u in het bezit van foto’s of informatie van gevangenen van Kamp Amersfoort? Mail uw informatie of
foto’s dan a.u.b. naar ons. Wij zorgen dan dat deze gegevens op
de juiste plek terecht komen.
Varen 2019
Arthur Meurs neemt u ook deze zomer weer mee met zijn schuit.
Door ons pittoreske dorpje varen door sloten die bijna niet
doorvaarbaar zijn, Arthur doet het! Dit moet u een keer gedaan
hebben. Op woensdag 10, 17 en 24 juli 2019 om 19.00 uur heeft
u de kans dit mee te maken. U kunt nu al reserveren via ons
mailadres. Per persoon zijn de kosten € 2,--.
Wie benne dut?
In de nieuwsbrief van
november stond bijgaande
foto. We hebben even moeten puzzelen maar we zijn eruit: V.l.n.r.:
Lucille Kuperus, Regina de Graaf, Jan Jaap Wiersma, Monique van
Unen en Antoinette Kooi. Sinterklaas 1975.
Een nieuwe foto
Het is geen recente foto maar
herkent u deze dames? Wij
begrijpen dat de dames op
naailes zaten maar we weten
niet wie het allemaal zijn.
Bel of mail ons als u iets weet!
Monument Almersdorp
We zijn nog steeds bezig met de
Provincie om de plannen rond te
krijgen. De uitvoering van de
beplanting en het monument
zijn bekend. Maar voordat alles
bij de Provincie is goedgekeurd
duurt jammer genoeg nogal lang.
Dankzij onze donateurs, bedrijven, fondsen en de gemeente is de financiering inmiddels rond.
Facebook
Onze Facebookpagina wordt veel bekeken. Ook voor u is deze misschien leuk om te volgen en ons te laten
weten dat u dit op prijs stelt. Volg en like ons!
Verhuizen?
Regelmatig gaan er donateurs verhuizen. Dit wordt vaak niet doorgegeven. Wilt u hier alstublieft om
denken? Dit bespaart ons veel werk en kosten.
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? Informeer bij ons en uw notaris!
Openstelling ‘t Oûwe Jeugdgeboûw voor de tentoonstelling met het thema Gezinnen met kinderen:
zaterdag 29 juni, geen openstelling in juli en augustus, zaterdag 28 september, zaterdag 26 oktober en
zaterdag 30 november. Steeds van 14.00 tot 16.00 uur.
Nieuwsbrief mei 2019

2

