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Openstellingen 2020 en 2021
Het jaar 2020 loopt bijna alweer op het einde. Door alle beperkingen van het afgelopen jaar hebben we de
tentoonstelling over agrarische activiteiten niet aan u kunnen laten zien.
We hopen dat het coronavirus gelijk met het jaar 2020 ons land mag verlaten. We zullen dan het hele jaar
2021 op de vermelde datums onderaan deze nieuwsbrief ‘t Oûwe Jeugdgeboûw voor u openen.
Donateursavond vrijdag 27 november 2020
De donateursavond die gepland was op vrijdag 27 november 2020 gaat ook niet door. Wij kunnen de
voorgeschreven 1,5 meter onderlinge afstand niet houden. We hopen van harte u te zien op vrijdag 26
november 2021.
Jaarboeken
Omdat de donateursavond niet doorgaat zal het jaarboek dit jaar in Opperdoes, Twisk en Medemblik bij
alle donateurs worden bezorgd. Voor donateurs buiten deze plaatsen zullen we het boek met de post
verzenden. Vanaf hier wensen wij u in de donkere maanden die gaan komen, veel leesplezier.
Donateursbijdrage 2020
Voor eenieder die zijn of haar bijdrage nog niet heeft voldaan: wilt u deze a.u.b. overmaken voor half
november? We kunnen anders uw boek niet brengen of opsturen.
Als u nog niet heeft betaald, is er een herinnering bij deze nieuwsbrief gevoegd. Heeft u hierover vragen
of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Stichting Historisch Opperdoes via 0227-547794 of via:
historischopperdoes@planet.nl
Tentoonstelling 75 jaar vrijheid
De tentoonstelling, gehouden in de Dorpskerk, kon gelukkig in de maanden juli, augustus en september op
zaterdagen worden geopend. Dat was met de nodige maatregelen, maar het ging prima. Velen hebben
genoten van de verhalen, de voorwerpen, de foto’s en de kranten.

Bij de zuurkoolfabriek van links naar rechts de onderduikers Anton van Klaveren,
Sijf de Leeuw en Krullen Wim Oudendijk.
Eén van de vele foto’s die werd getoond.

Nieuwsbrief oktober 2020

Wie benne dut?
Een 89-jarige mevrouw belde ons verheugd op dat zij haarzelf op de foto herkende. Het was een uitje naar
Scheveningen van de Hervormde meisjesvereniging. Ook wist ze de namen van de anderen.
Staand van links naar rechts: Marianne MeursMazereeuw, Trijntje Klopper-de Leeuw, Trien
Klopper, Alie Gieling-Kee, Aafje Wijdenes-Meurs en
Duif Klopper. Zittend van links naar rechts: Jannie
Wijdenes-Meurs, Grietje Stam-Wijdenes, mevrouw
Van der Valk (leidster en vrouw van de dominee),
Hilly Wayboer-Nauta en Harmke de Haan-Bos.
Dominee Dirk van der Valk heeft de foto gemaakt.
Een nieuwe foto
Volgend jaar verleden tijd? Almere oude stijl met
een aantal dames en twee heren.
Als u ze herkent, dan horen we het graag! Mail naar
historischopperdoes@planet.nl of bel ons op.
De foto wordt na het versturen van de nieuwsbrief
op Facebook gezet. Dan kunt u hem duidelijker
bekijken.
Heeft u een leuke foto die u in de nieuwsbrief wilt
plaatsen of op Facebook? Laat het ons weten!
Heeft u nog foto’s?
Krijgt u te maken met een overlijden of gaat u zelf
uw dozen opruimen en u komt oude foto’s tegen?
Wilt u het a.u.b. laten weten via bovengenoemd
mailadres of telefoonnummer? Wij willen ze graag
scannen en in ons digitale archief bewaren. Als u de
namen van de mensen op de foto’s ook nog weet,
wilt u ze dan erbij zetten?
Spullen
We krijgen regelmatig spullen aangeboden na een
overlijden of van een opruiming. Deze kunnen we
niet gebruiken. Voorwerpen die te maken hebben
met de Tweede Wereld Oorlog wil het WO II
museum in Medemblik soms graag hebben.
Monument Almersdorp
We hebben heuglijk nieuws! De overeenkomst
tussen de Provincie Noord-Holland en de Stichting
Historisch Opperdoes is getekend. Inmiddels is ook de vergunning voor het plaatsen van het kunstwerk en
het informatiebord afgegeven. Binnenkort kunnen de werkzaamheden starten. Het heeft heel lang
geduurd maar nu worden er werkelijk stappen gezet. We houden u via de dorpskrant, de site en Facebook
op de hoogte en ook in de nieuwsbrief van mei 2021.
Verhuizen
Het komt ontzettend vaak voor dat verhuizingen, binnen of buiten Opperdoes, niet worden doorgegeven.
Wilt u hier alstublieft om denken? Het veroorzaakt 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
zaterdag 30 januari 27 februari 27 maart dinsdag 27 april
zaterdag 1 mei
29 mei
26 juni
Geen openstelling in juli en augustus
zaterdag 25 september
30 oktober
27 november
Geen openstelling in december
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