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Donateursavond vrijdag 30 november 2018
Heeft u deze avond al gereserveerd in uw agenda? Om 20.00 uur begint onze gezellige donateursavond.
Natuurlijk met de quiz ‘Opperdoeskenner van het jaar’. Het belooft ook dit jaar een interessante avond te
worden. Dieuwertje Duijn, werkzaam bij Archeologie West-Friesland en vrijwilliger bij de
Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp, houdt een inleiding over stolpen.
Aan de orde komen onder andere de historie en de kenmerken van stolpen. Verder wordt ingegaan op de
bedreigingen voor het voortbestaan van stolpen en de kansen op behoud van stolpen. Enkele bekende
stolpen zullen ook aan de orde komen.
Tentoonstelling gezinnen met kinderen
De tentoonstelling over T.A.V.E.N.U. is afgelopen. De nieuwe tentoonstelling komt eraan! Velen mochten
genieten van de afgelopen tentoonstelling maar ook de nieuwe tentoonstelling met gezinnen en kinderen
uit Opperdoes zal weer veel reacties ontlokken. Nu vijftigers die toen nog bij hun moeder in het voorzitje
zaten of met broertjes en zusjes op de schoolfoto staan!
De openingstijden staan onderaan de brief vermeld.
De nieuwe tentoonstelling wordt 24 november 2018 geopend en loopt tot november 2019.
Dringende oproep!
Om zoveel mogelijk verscheidenheid in onze tentoonstelling te brengen vragen wij u dringend uw
gezinsfoto’s te mailen naar bovengenoemd mailadres. We hebben er heel wat maar het zou nog leuker
worden als die van ù er ook bij zat. U kunt ze nog tot 10 november inleveren.
Varen 2018
Het varen afgelopen zomer was een succes. Velen genoten van de tocht met Arthur Meurs op drie
woensdagavonden met alle avonden prachtig weer! Houdt u de tocht in gedachten voor volgend jaar?
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. Ook hier staan regelmatig foto’s op
waarvoor wij uw hulp nodig hebben.
Heeft u een onderwerp om eens aandacht aan te
besteden via dit medium, laat het ons weten. We
juichen uw medewerking toe.

Op de foto links was niet bekend wie het baby’tje was, dit is
Suzanne Wijdenes J.dr. Verder:Elisabeth Klaver-Smit, Antje
Mazereeuw-Klaver en Liesbeth Wijdenes-Mazereeuw.

Tip 5 december
We hebben van veel jaren nog jaarboeken op de plank en wat is er leuker dan in de wintermaanden lekker
in het jaarboek te lezen? Geef uw buurvrouw, uw broer of zus of kennis, die ook maar iets met Opperdoes
heeft, één of meerdere jaarboeken. Het jaarboek van 2017 kost een € 10,--.
Oudere jaarboeken kosten € 5,--. Om de prijs hoeft u het niet te laten en het is een leuk cadeau!
Nieuwe donateur aanmelden?
Weet u iemand die donateur wil worden? U kunt ook een donateurschap voor een jaar cadeau doen.
De bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 15,-- en voor donateurs buiten Opperdoes op € 30,--.
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Monument Almersdorp
We zijn nog steeds bezig met de Provincie om de plannen rond te
krijgen. Het monument en de beplanting eromheen krijgen al een
beetje vorm. Maar voordat alles bij de Provincie is goedgekeurd
duurt jammer genoeg nogal lang. Uiteraard vragen wij u om uw
bijdrage. Wilt u uw steentje bijdragen aan dit initiatief, laat het ons
weten. Wilt u een bedrag overmaken? Ons rekeningnummer staat
bovenaan de nieuwsbrief.

Wie benne dut?
In de nieuwsbrief van mei stond bijgaande foto.
We kregen zowel uit Opperdoes als uit Rotterdam de volgende
reactie: rechts Nel Zwaan, dochter van Jaap Zwaan en Nel Kee en
links Kees Meurs, zoon van Piet Meurs en Catharina Visser.
Genomen op Koninginnedag 1962.
Zij beelden “Klompertje en zijn Wijfje die met boter en eieren naar
de markt gaan’’ uit en staan voor het huis van de gewezen
schoolmeesters onder andere Verheule en Van Brummelen op het Zuiderpad, hoek Hazepad.
Weet u wie er rechts op de foto staan en waar
de foto is genomen? Het was in 1975 maar
meer is er niet bekend. Laat het ons weten.
Ook op facebook hebben we een foto
geplaatst met de vraag wie erop staan.
Uw reactie wordt op prijs gesteld.
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?
Regelmatig gaan er donateurs verhuizen. Dit wordt vaak niet doorgegeven. Wilt u hier alstublieft om
denken? Dit bespaart ons veel werk en kosten.
Actief op zoek naar het verleden van Opperdoes
We hebben nog geen leuk initiatief om deze avonden opnieuw in te vullen. Heeft u een idee om toch
maandelijks bij elkaar te komen en de kennis van de geschiedenis van Opperdoes uit te breiden en vast te
leggen op welke manier dan ook?
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
24 november 2018
23 februari 2019
25 mei 2019
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zaterdag 14.00 - 16.00 uur
Gezinnen met kinderen
Geen openstelling in december
26 januari 2019
30 maart 2019
27 april 2019
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