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Donateursavond vrijdag 29 november 2019 

Atze Kamma zal een presentatie verzorgen over de tuinbouwveilingen in de regio, dus ook over  

Opperdoes. Voorgaande presentaties hierover waren een groot succes. Ook de spoorlijn Hoorn-

Medemblik komt aan bod.  

Verder de quiz: de Opperdoes kenner van het jaar en de uitreiking van het eerste jaarboek.  

U bent van harte welkom om 20.00 uur in dorpshuis de Torenschouw.  Wij rekenen op uw aller komst! 

Donateursbijdrage 2019 betaald? 

Aan het eind van deze avond 

worden de jaarboeken 

uitgedeeld. Als u aanwezig bent, 

wilt u dan niet alleen uw eigen 

jaarboek meenemen, maar ook 

dat van uw buren, vrienden en 

familie? 

Dit scheelt ons veel portokosten. 

Als u boek er niet bijzit heeft u 

niet betaald. Controleer het nog 

even voor 29 november. 

Dit voorkomt teleurstelling.  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.  

Tentoonstelling gezinnen met kinderen 

De tentoonstelling met foto’s van gezinnen en kinderen is nog te zien op zaterdag 30 november 2019.  

Tentoonstelling agrarische activiteiten van Opperdoezers 

Aansluitend op bovengenoemde tentoonstelling zal de tentoonstelling agrarische activiteiten worden 

opgezet. Heeft u uw foto’s nog niet ingeleverd? Het kan nog. Foto’s van alle 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 scannen. Graag zoveel 

mogelijk namen erbij. U kunt contact opnemen met Stichting Historisch Opperdoes via 0227-548206 of 

via: historischopperdoes@planet.nl  

Ook vragen wij: 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 bovengenoemde tentoonstelling.  
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75 Jaar bevrijding 

Tijdens de feestweek 2020 wordt er door de Oranjevereniging in samenwerking met Stichting Historisch 

Opperdoes op woensdag 29 april 2020 een avond georganiseerd. 

Het programma is nog niet bekend maar houd deze datum vrij! 

Wie benne dut? 

In de nieuwsbrief van mei stond 

bijgaande foto.  Het blijkt om een 

groep dames te gaan die allen op 

naailes zaten. Reacties zijn ontvangen 

van Trijn Gutter-Rustenburg, G.A. 

Ensink-Druijf, Arie de Lange en Jaap 

Mazereeuw. 

Een nieuwe foto  

Opnieuw een mooie oude foto. Waar 

is de foto gemaakt en wie staan erop?  

Bel of mail ons als u iets weet! 

Facebook 

De foto wordt deze week op facebook 

gezet. Dan kunt u hem duidelijker 

bekijken.  

Monument Almersdorp 

In oktober 2019 is er een gesprek 

geweest met onze contactpersoon bij 

de Provincie. Hij heeft 

aangegeven dat er nu 

stappen worden gezet om 

de vergunningen rond te 

krijgen. In verband met 

onder andere veiligheid 

duren de voorbereidingen 

erg lang. Er is ons 

toegezegd dat het goed 

komt.  

Verhuizen?                          

Laat u het weten als u gaat 

verhuizen of als er iemand 

in de familie die donateur 

was, overleden is?     

Legaten en schenkingen 

Om herinneringen 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  

30 november 2019: laatste openstelling Gezinnen met kinderen;  

December: geen openstelling.  

Openstelling 1e halfjaar 2020 van 14.00 - 16.00 uur:  

zaterdag 25 januari  zaterdag 29 februari      zaterdag 28 maart  

maandag 27 april Koningsdag  zaterdag 30 mei  zaterdag 27 juni 2020  

Zaterdag 2 mei: extra openstelling tijdens de reünie! 

Achter staand v.l.n.r.: Neeltje Raijer-Druijf, Dina Groot-Stam, Onbekend of 
dochter van Keetje, getrouwd met Gerard Vijzelaar of Ma Zwaan-
Wijdenes, Aaf Klaver-Zwaan, Nel Rustenburg-Wijdenes of Ab van Wijk-
Wijdenes, Marie Klaver-Druijf. Midden vlnr: Antje Mazereeuw-Klaver, 
Geertje Ploeg-Mazereeuw, Trien Wijdenes-de Jong of Grietje Mazereeuw-
Dijkman, Onbekend of Annie Klaver-Bos en Annie (later Klaver) - Zwaan,  
Voor vlnr: Alie Zeilemaker of onbekend, Catrien Meurs (later Smit) -Visser. 
 


