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Beste sportvrienden
Deze nieuwe vereniging, welke in 1981 is opgericht, heeft voor 1983 
twee toertochten op het programma staan.
De eerste toertocht zal worden gehouden op 23 april a.s. en heeft 
de naam Toertocht £oor het Hogeland gekregen.
De afstanden zijn - 120, 80 en 40 km.
De start van deze tocht is bij café Willibrorf in Kloosterburen voor 
de 120 en 80 km. vanaf 9.00 uur en van de 40 km. tocht vanaf 10.00 uur. 
Sluiting vindt plaats om 17.00 uur.
Deze tocht zal door het Groninger Hogeland gaan; u kunt genieten van 
de rust en van de mooie boerderijen en borgen.
De tweede tocht zal op 12 juni a.s. plaats vinden en is genaamd de 
Dijkentocht; startplaats is in Eenrum bij cafetaria Vitters.
De afstanden zijn - 150, 80 en 40 km.
?Deze tocht zal grotendeels langs oude zeedijken voeren, langs oude 
‘Jzeehaventjes en het Lauwersmeergebied.
^Dezelfde starttijden als in Kloosterburen worden ook hier gehanteerd.
De route's worden aangegeven door borden.
De inlegkosten bedragen ƒ10, ƒ7,50 en ƒ5. p.p.per tocht.
Iedere deelnemer krijgt bij volbrenging van de tocht een herinnering. 
Deze tochten zijn voor jong en oud!

De toercommissie

Opbrengst collecte Leprabestrijding

De collectanten en gevers worden hartelijk 
bedankt voor hun medewerking.

Mevr.Amsing 
C.van Vliet

afd.Eenrum.

Eenrum
Pieterburen
Westemieland
Broek

TOTAAL

: ƒ660, - 
: ƒ279,- 
: ƒ191,- 
; ƒ126,50
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De Eenramer Joden 5e vervolg HERKOMST GRONINGER JODEN

Overal op het platteland woonden er Joden. In onze omgeving in Winsum, Leens, 
Ulrum, Warffum, Uithuizen, Usquert en ^edum. De Hogelandster Joden . In ieder dorp 
woonde maar een handvol families.

In een hoekjes "Joden in Groningen", uitgegeven na de oorlog in 1971 door het 
Rijksarchief te Groningen, op blz. 44 en volgende leest men dat in 1809 in
Eenrum twintig Joden wonen en in 1889 is er een maximum van 6 5. In 1916 is dit aantal 
gedaald tot 16.(Volgens Benninga is dit aantal niet juist, hij komt tot een aantal 
van 21). In voormelde jaren is het aantal in de stad Groningen wonende Joden resp.
510, 2482 en 2397* De reden van deze toename is de trek van de kleinere dorpen naar 
de stad en vandaar weer naar Amsterdam.

9
Vanwaar kwamen de Joden, wanneer en waarom?

¥In de eerste plaats kan vastgesteld worden dat er in Groningen geen Sephardiese 
Joden woonden in de 17© eeuw. De weinigen die er woonden waren allen Ashkenazim.
De eerste Jood waarvan bekend is dat hij zich in Groningen vestigde is Saalomo, die 
in 1555 van de burgemeesters en raad van de stad Groningen toestemming kreeg om zich 
daar als arts te vestigen.

In 1563 kreeg Joest Muessen uit Praag toestemming om zich met zijn gezin voor 
zes jaar in Appingedam te vestigen. Zijn beroep was "tafelhouder"(bank van lening, 
pawnshop, bankier).

In Duitsland stonden de Joden regelmatig aan vervolgingen bloot van het lands
bestuur, van de kerk en ook van de "gewone" mensen. Er waren maar weinig landen waar 
de Joden veilig konden wonen; verhoudingsgewijs genoten ze in de Nederlanden een 
tamelijke veiligheid en zekerheid.

In een aantal Duitse steden was het de gewoonte dat van een Joods gezin alleen 
de oudste zoon in de stad mocht blijven wonen. De andere zoons moesten vertrekken. 
Daardoor trokken er veel Joden verder naar het westen, naar de Nederlanden.

Het is dan ook geen wonder dat de eerste v . d .Benninga*o, (zijn naam was nog niet: 
Benninga, die naam namen ze eerst aan in 1814 toen de Napoleontische regering ver
plichte achternamen invoerde) van Bellingwolde kwam, een dorp net over de grens met 
Duitsland.

zich■Een enkele familie vestigde in een bepaald dorp. In ons geval was dat Simon Noachs 
die in 1750 in Bellingwolde was geboren an in 1832 in Eenrum overleed. Zijn zoons 
namen in de Napoleontiese tijd de naam Benninga aan. Deze typisch Groningse naam is 
ongetwijfeld geleend van een welbekend adelijk Gronings geslacht Benninga, dat vooral 
in het Oldambt woonde.

En zo leefden ze, trouwden ze, kregen kinderen en stierven er tenslotte. De meeste 
van hun kinderen bleven in het dorp wonen. En zodoende waren de Joden in een bepaald 
dorp meestal naaste familie en hadden dezelfde achternaam. Zo kon je er zeker van zijn 
dat iemand met de naam Benninga uit Eenrum kwam. Alle van der H ls kwamen uit Usquert 
of Warffum, de Knorringa's uit Uithuizen, de Gronsveld's uit Leens.



In de bevolkingsadministratie op het gemeentehuis in Eenrum zijn ook de beroepen 
na te gaan, De meeste waren "inlandse kramer" of "slachter" van beroep. Na de eerste 
wereldoorlog kwamen ze er financieel wat beter voor te staan.

Maar uit de verhalen van mijn vader, aldus Noach Benninga, weet ik dat zijn 
ouders en al zijn ooms en tantes Benninga anp waren. Arm is misschien niet het goede 
woord. Ik versta onder armoede dat er gebrek is aan bepaalde dingen, dat de kinderen 
's avonds met honger naar bed gaan, dat er geen warme kleren zijn. Daar was bij hen 
geen sprake van. Maar wel moest iedere cent twee maal worden omgedraaid voor hij 
werd uitgegeven. Plannen voor een nieuwe jurk of voor een pak werden lang van te 
voren gemaakt en het geld hiervoor werd met dubbeltjes en stuivers bij elkaar ge
spaard. De meeste arbeiders hielden hun zwarte trouwpak als hun goede pak voor de rest 
van hun leven. Zo erg was het nu ook weer niet bij ons, maar pa kreeg zeker geen 

* nieuw pak ieder jaar. Maar als slagers was er altijd vlees voor vrijdagsavonds en 
soep van lekkere mergpijpen en botten.

Ik heb al eerder verteld dat we in de winter geen verse groenten konden krijgen 
Nu, hetzelfde gold voor vlees en boter. In september gingen er twee grote blauwe 
Keulse potten n ar de boterfabriek in Den H0orn en die kwamen dan terug met ieder een 
kilo of tien boter er in. Moeke goot daar een sterke pekel over heen om het langer 
goed te houden en dan ging het de kelder in waar het koeler was. Ondanks alles werd 
de boter toch ranzig en het was bepaald onsmakelijk in het vooraar. En dat was eigen
lijk mijn eerste scheikunde les: als je boter opsmolt en lekker bruin liet worden 
was de nare reuk en smaak weg en het smaakte weer heerlijk. Twintig jaar later leer
de ik dat jé de boosdoener , hc t boterzuur, er op die manier uitkookte.

Waarom we eigenlijk minder vlees hadden in de winter weet ik niet.
Er werd regelmatig geslacht. Ik denk dat het vee in de herfst goedkoper was. De 
boeren moesten dan het vee op stal zetten en voeren. In elk geval, de "jongens", 
drie neven van pa, Mozes, Simon en Noach Benninga waren in die tijd nog maar kleine 
veehandelaren. Ze hadden nog hun slagerij van vromer alhoewel ze niet meer regelma
tig iedere week slachten. Ih oktober of november kochten ze een jonge koe en een 
paar schapen. Op zaterdagavond na nacht kwam oude Salomon Gronsveld van Leens om het



vee te slachten. De achter vierels werden aan niet-Joden verkocht en de volgende 
dag was het een drukke dag. We zaten dan met een man of acht in de keuken van tante 
Kaatje. Des nachts hadden de jongens het vlees opgesneden. Grote stukken die naar 
Groningen werden gestuurd om gerookt te worden. Soepbenen werden voor iedere familie 
apart gezet. Maar de rest, alles was als kosher gemaakt, kwam in houten bakken in 
de keuken, waar we met vleespl&nken en grote slagersmessen zaten om het vlees syste
matisch in kleine stukjes, geschikt om er worst van te maken, sneden. Het kwam dan in 
grote geglazuurde stenen potten waar het vermengd werd met zout en allerlei specerijen 
Oh, wat rook het dan lekker in die keuken. Wij mochten er even van snoepen en tante 
Kaatje braadde er een beetje van op de kookkachel om het even te proberen. Ieder 
kreeg er wat van op een bord en dan begonnen ze om de darmen, die uit Groningen 
kwamen en die een paar dagen tevoren goed uit>;espoeld waren te vullen met een worst-* 
horentje.Heel kunstig hoe je met je duimen het vlees er in stopte en dan zag je de 9 
woi t langzaam groeien en rond worden, ban werden ze afgebonden met een touwtje en * 
zo werd het hele z akje naar de stad gestuurd om gerookt te worden. Als ze terug kwa
men werd het zaakje verdeeld en de onze kwamen boven de kachel te hangen om verder 
te drogen# En daar hing ook het rookvlees. In de winter, voor we naar bed gingen, 
zei er altijd wel iemand: "Weet je waar ik nou wel zin in zou hebben?1'
En dan kwam er een groot stuk rookvlees na^r beneden en met een heel scherp mes 
werden er heel dunne plakjes afgesneden. Dun omdat het alleen maar goed te eten was 
als het werkelijk heel dun was gesneden.

Openstelling secretarie
ten gerieve van hen, die tijdens de openingsuren van de 
secretarie ('s morgens van 9.00 - 12.00 uur) niet in de 
gelegenheid zijn voor het

AANVRAGEN EN HET IN ONTVANGST NEMEN VAN PASPOORTEN EN
TOERISTENKAARTEN

zal de secretarie voor deze zaken met ingang van 2 mei
1983
iedere
MAANDAGAVOND GEOPEND ZIJN VAN 19.30 tot 20.00 uur.

Het gemeentebestuur van Eenrum.



Wat is er te doen?
za.23 april 

za.3 0 april

vr.6 mei

café Willibrord
Kloosterburen
Bulthuis Eenrum

Bulthuis Eenrum 
Dorpshuis Mensingeweer

za.7 mei De Pool Eenrum

zo.8 mei Eenrum

za.28 mei De Pool Eenrum

vr.3 juni Dorpshuis Mensingeweer

za.11juni De Pool Eenrum

10,11,12 juni Pieterburen
zo.12 juni Vitters Eenrum

Toertocht door het Hogeland. 
R.T.C.de Manierenners.
Ome Jan's Kindershow;
4 t/m 14 j.; 13.45 uur.
Oranjefeest; 20.00 uur.
Filmclub Sienemarne
Chère inconnue; met Simone
Signoret.
20.30 uur; ƒ6 of ƒ4 (don.)
Toneel van Saspel èn 
de Komedianten;
20.30 uur; ƒ5 of ƒ3 (vr.Cir
kel ) .
M.C.E.-V.V.V.:Nat.motor- 
grasbaanraces. 14.00 uur.
Cabaret "Spek en Bonen";
4 vrouwen:'wel geëmancipeerd, 
maar niet feministisch'
20.30 uur; f6 of ƒ4.
Filmclub Sienemarne 
Mephisto; Hongaarse speel
film van Istvan Szébo;
20.30 uur; ƒ6 of ƒ4.
Slotavond van de Cirkel 
met zigeunermuziek van 
Cserebogar; om in de sfeer 
te blijven: heerlijke 
Balkanspecialiteiten!
21.00 uur; entree ƒ7,50 
Cirkelvrienden ƒ5,~
Wadloopfeest
Dijkentocht 
R.T.C.de Marnerenners.

Databank
do.18 aug. F.C.E.-V.V.V. Fietsencross voor de jeugd
za.20 aug. V.V.V. Langebaandraverijen
zo.21 aug. M.C.E.-V.V.V* Int.nat.motor-grasbaanraces
26,21 aug -S.D.S. stratenvolleybaltoernooi Westernieland 19.00-22.oo

OP EEN KIKKER
Een kikkervijfje in Strijensas 
zong alt en 'r mannetje zong bas.
Een krekel riep: Zing elk apart, 
want met z'n tweeën is 't zo bard.
En Jtfantwoord was? Goe? dan maar halt! 
Tja, was is barder dan bas-alt?
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WelzijnssubsidiM vter het jaar 1983
Enige tijd geleden zijn een aantal verenigingen benaderd en uitgenodigd 
hun aanvragen voor een welzijnssubsidie voor het jaar 1984 in te dienen. 
Wij hebben alleen die verenigingen een formulier toegezonden, waarvan 
wij kunnen aannemen dat zij activiteiten ontplooien die onder de Rijks-

bijdrageregeling Sociaal-Lui luiclc Activiteiten vallen.
Het is niet zo dat de verenigingen die een dergelijk formulier niet is 
toegezonden, bij voorbaat van subsidie uitgesloten zouden zijn, integen
deel, alleen is bij ons niet altijd bekend welke activiteiten ondernomen 
worden binnen de respectievelijke verenigingen.
Indien er verenigingen zijn die menen in 1984 activiteiten te ontplooien 
welke wel onder de normen van de Rijksbijdrageregeling S.C.A. zijn te 
brengen en een aanvraagformulier is niet toegezonden, kunnen zij een 
dergelijk formulier alsnog op het gemeentehuis afhalen.
Mocht u er niet zeker van zijn of de door u te organiseren activiteit(en) 
aan de voorwaarden voldoe(t)n, dan kan de ambtenaar welzijnszaken u hier
over inlichten.
Voor 1 juni 1983 moeten de formulieren weer worden ingeleverd op het ge
meentehuis .

Het gemeentebestuur van Eenrum.

Beste Eenrummers
Jacqueline Kampstra en Gineke Meering 
willen graag klusjes opknappen tegen 
een kleine vergoeding, b.v. grasmaaien, 
oppassen, ramen lappen, auto wassen 
enz,
Heeft u klusjes, bel dan Jacqueline 
Kampstra tel.:05959-1370 of Gineke 
Meering tel.:05959-1618.



30 april 1983

In het december nummer van dit blad is uiteen gezet hoe het 
Oranje-Commité en V.v.V. dit jaar het Oranjefeest dachten 
te organiseren.
Tevens kon een ieder zich opgeven om een toneelrol te spe
len, vanzelfsprekend was hiervoor grote belangstelling.
Het idee om een toneelstuk te laten schrijven hebben we 
helaas moeten opgeven.
De gevraagde auteurs hebben nl., nadat ze het eerst helemaal 
zagen zitten, de opdracht terug gegeven.
Daar de tijd te kort was om nogmaals een schrijver te zoeken, 
hebben we besloten om twee één-akters op te laten voeren.
Het ene stuk is "Geen roos zonder doorn” en het andere is het 
groningse stuk M 'n Male veziede” geworden.

V E 3 t E P E //
(óaanotz en n ic h t z ót'nfi i'en <g<9ntocht/
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Tussen deze toneelstukken door zullen de "Harrelzuikers" en 
de majorettes een optreden verzorgen.
Na het officiële gedeelte is er voor de liefhebbers nog gele
genheid voor een dansje.
Kinderen zijn ook op dit avondfeest -mits onder toezicht van 
ouders- welkom. Dit om de noodzakelijke rust in de zaal tijdens 
het spelen te kunnen bewaren.
Er is naar gestreefd er een echt dorpsfeest van te maken, zodat 
het gehele programma door dorpsgenoten wordt gebracht.
Wij vragen u daarom, stelt u hen niet teleur en kom naar het 
ORANJEFEEST 1983»

Voor de kinderen hebben we iets heel speciaals te bieden. 
Jan Bulthuis verzorgt voor jullie de 

"OME JAN 1 S KINDERSHOW"
Een show vol spanning met kwisjes en andere wedstrijden, 
met o.a. het kampioenschap drop-eten, waarbij ook prijzen 
te winnen zijn.
Het programma is zodanig opgebouwd dat niemand zich zal 
vervelen en het is geschikt voor kinderen van 4 t/m 14 j.



s'Middags aanvang 14*00 aar in zaai oaithais 
(zaai open om 13*4b aar)

Greschikt voor kinderen van 4 t/m 14 jaar, een onieke show 
vol spanning waar nog lang over nagepraat zai morden.

s^Avonds aanvang 20.00 aar in zaai holthuis

<&

<SS &  &  w

Opgevoerd worden de éénakters ;
Oeen roos zonder doorn'* en "n'Maie veziede" en een 
optreden van de "Harelzuikers" en de Marjorettes.

Vanaf 22 april kaarten & ƒ 1.50 p.p. voor het middagfeest 
en 5 ƒ 3#—  p.p. voor net avondfeest m  voorverkoop ojj 
J* Walstra hoofdstraat 2 Benrum.
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Groninger uitdrukkingen en gezegden
yan achtera kikt men kou in * t gat =

11 achterste staalje =

11 gat slagt niet achtntagtig =

ain op n aid driev»
aignikkeg =
hai aimelde ien ain taim vot =
hai komt van Aims in Dollerd =
ain stain kin gain mosterd moaln =
op ain bain kin je nai loopn
ze binn in ain joar =
’t is ain gedounte =
•t mag nait op ain dag nuimd worn =
Ain zunder aander =
ain het zin aan de mouder en aander aan de = 
dochter

11 is hom nait recht ainmoud =
ainmoudsgangers (vervorming van Emmaüsgangers) 
fn ainschoorn »
ainspaanjer =

ainzulveg =
dat duurt van aiweghaid tot Poaske =
dat akkedaiert nait mit n kander =
hai het akker in * t zoad =
hai het n kop as n ambolt =
ale ambtn binn smereg *=
anderhaalf sint =
appelkoukjes =
#t handt hom as n mot 11 haspeln =
n kleur as 11 bloud van n eerappel =
krimpn as n moes op snij =
dat liekt as n haspel op mouspot =
de moan baaiert als wat =
zai het mit 11 ain bain in de group zeetn =
hai zit mit baide bainn in ain hoos =
ft aine baist kin • t aander =
De bak komt nait biet * t swien, mar ' t swien = 
bie de bak

As de swienn aan de bak goan =
dat gapt as n bakkersoovmt =

10

achterna kan men een zaak makkelijk beoordelen; 
als het te laat is ziet men de ware toedracht
privaatton achter in boerderij voor de knechten 
en meiden.
ik zit in grote benauwheid

iemand dwingen tot een verklaring onder ede 
veel over zichzelf pratend 
zij zeurde maar door
hij vervalt van -t ene uiterste in 11 andere 
êêx\ allen kan geen ruzie maken
de aansporing om nog een tweede glaasje te nemen 
zm zijn goede maatjes 0
11 is allemaal hetzelfde «
* t scheelt dag en nacht 
niemand uitgezonderd 

over de smaak valt niet te twisten

hij doet zijn best niet 
= twee die steeds samen gaan 
vrouw met een onecht kind
vrijgezel, een voorwerp waarvan de "jeegnder" 
(dubbel) ontbreekt
eenzelvig stil,afgezonderd
' t duurt ontzettend lang
dat past hiet bij elkaar
zijn vrouw is zwanger
't is een stijfkop
elk postje geeft wel enig voordeel
grote man met een kleine vrouw
allemaal gekheid, uitvluchten
hij heeft er helemaal geen slag van
hij is zeer bleek
hij is zeer verkleumd
dat past niet bij elkaar
de maan n- emt al wat af
zij heeft een onecht kind
hij zit aan aLle kanten vast
soort zoekt soort
de belanghebbende moet achter zijn zaken aanlo
pen en niet wachten tot er eens iemand bij hem 
komt
aan tafel gaan zonder te bidden 
dat verschil is veel te groot



«e
Herinneringen uit Eenrum een dorp op het Hogeland. 

opgetekend door L.C.Willinge.

Klompen en maatschoenen
Bij regenweer of bij koude, sneeuw en ijs liep vrijwel ieder met dikke wollen 

sokken over de kousen in klompen waarvan er twee soorten waren te verkrijgen, de 
goedkoopste soort met een houten kap, machinaal gemaakt en die bij het lopen al 
snel pijn deden op de wreef, dat waren de "koopklompen" die door beweeglijke knapen 
afgekeurd werden.

Douwe van der Heulen maakte de betere. Uit wilgenhout gemaakte klompen. In plaats 
van die harde houten kap kwam er een leertje over de wreef, waardoor ze veel gemakke— 
lijker liepen en mooier waren om te zien. Bat leettje liep door twee spleten aan de 
binnen en buitenkant van de klomp en werd met kopspijkertjes vastgezet. Bij grote 
krachtinspanningen, zoals rennen en met grote passen lopen, lieten die kopspijkertjes 
wel eens los, zodat men dan op een klomp en een sok thuis kwam.

Op zondagen en andere feestdagen en nu t mooi weer werden schoenen gedragen, die 
door de dorpsschoenmaker Beereboom inelkaar waren geflikt. Er waren toen nog geen 
klare lage schoenen, door mannen gedragen, te koop.

Omdat Daniël Beereboom een tijdlang Luut's boezemvriend was gebeurde het nogal 
eens dat de beide jongens rustig in de schoenmaker!j toekeken hoe vader Hendrik bezig 
was met een plat stalen mes zondor handgreep zolen uit een groot stuk leer te snijden 
of met een gaatjestang de nestels in de schoen maakte of met een geprepareerde pik
draad iets aan elkaar naaide.

In een onbewaakt ogenblik poogden zij van een groot stuk pek een stukje af te 
scheuren en in de mond te doen om flink kauwende de tanden schoon te houden.

De levensduur van die hoge maatschoenen werd door herhaalde malen verzolen aan
merkelijk verlengd. De scheenen moesten dus op de groei worden gemaakt, hetgeen be
tekende dat de nieuwe minstens drie maten te groot werden geleverd. Ze slobberden 
om de voeten en om dit ongemak te verbeteren werden uit bordpapier zooltjes geknipt 
en inde schoenen gelegd, zoveel, dat de voet er beter in paste. Dat aantal groeide 
door het inlopen tot meer dan een dozijn. Die schoenen waren bepaald niet elegant,

, maar over zulke zaken maakte niemand zich druk,

IJs.

In een paar etmalen goed vriezen was het ijs zo dik dat het sterk genoeg was. 
Zelfs op het diepe kanaal waren al een paar wa ghalzen bezig van de ene wal op de 
andere te draven, waarbij knetterend de scheuren in het ijs barstten.

Toch gingen zij er niet zo lang mee door dat er gaten in het ijs ontstonden...,, 
een nat pak in het diepe, ijskoude en gevaarlijke water weerhield hen zover door te 
gaan.

Dat het ijs voor het schaatsen hierdoor min of meer werd bedorven kwam niet in 
hen op en bovendien was het kanaal zo lang dat er genoeg ruimte overbleef voor dat 
vermaak#

De vorst zette door en overal was het ijs nu betrouwbaar. De school organiseerde
11



een hardrijderij op de brede gracht om de begraafplaats. De schaatsen waren al 
vlot uit het vet gehaald, de riemen gecontroleerd en vooral of de ijzers nog scherp 
genoeg waren. Bosman ha d een slijpsteen waarop alle schaatsen van de vrienden wer
den geslepen, ook al was het voor sommige nog niet zo heel nodig. Niemand durfde 
het risico aan op ongeslepen schaatsen te moeten rijden in een wedstrijd. Na het 
slijpen aan het oefenen om de slijpbraam eraf te rijden. De gracht werd schoonge
veegd; de startlijn ingekrast en de finish voor de grootste bepaald. De uitslag was 
dat Derk èe eerste en Luut de tweede prijs in de wacht sleepte. Johan had weer eens 
pech; in de beslissende rit viel hij, slierde een eind verder en belandde vrij on
zacht tegen de walkant, daarmee zijn kans op een prijs verspelend.

Aanhoudend koude.
Door de aanhoudende vorst drong de koude steeds verder de huizen binnen, zodat

in onverwarmde slaapkamers de kou zo root werd, dat zelfs de kunstgebitten * s mor-
<*

gens uit de bevroren kommetjes moesten worden gebikt, en de beademde dekens v<jj. ijs 
zaten.

Het ijs op het diep was nu officieel •'/rij gegeven voor alle mogelijkheden. Zelfs 
een arreslee getrokken door een paard, op scherp gezet, kon men over het ijs zien 
gaan.

Een zeer duidelijke handeling kondigde dit vrijgeven aan. Aan 11 begin van het 
kanaal, tegenover het café Jans Pier, werd het "bat” uitgezet. Dit was een plankier, 
met dwarslatten erop voor de gladheid en een leun ng, die schuin afhelde van de 
kademuur tot op het ijs.

Iedere dag even schaatsen tot het donker was leverde tenslotte te weinig avontuu: 
op. Er was nog een tak in de ijssport, die dicht bij huis kon worden bedreven nl. 
het schollen lopen.

Schol!etje lopen.

Met een hamer en een beitel en met veel moeite had Pop een gat in het ijs op hun 
sloot geslagen en met een duimstok van zijnvader de dikte van het ijs g e m e t e n . , 
geweldig 14 centimeter. Uiterst geschikt om nu met vereende krachten en drie bijlen 
enige bijten te hakken. De schotsen bleven drijven en nu was het de kunst zo langza< 
mogelijk over die schotsen te lopen en te hebben gestaovn en op het juiste moment te 
zijn overgestapt op de volgende zonder natte voeten te halen. Luut veroorza' kte daai 
bij een incident. Hij was in die ijsdagen 10 jaar geworden en kreeg ter ere daarvai 
van zijn opa, naar wie hij genoemd was, een zilveren horloge aan een nikkelen kettii 
Op de deksel van de kast was een öogkar met koetsier en paard afgebeeld.... een 
schitterend geheel, dat veel bewondering oogstte en jalouzie opwekte bij zijn vrien
den. De sufferd had bij het woeste scho^lotje lopen vergeten, vóór die tijd dat 
mooie horloge uit de borstzak van zijn blouse te halen. Bij een onhandige beweging 
vloog het kostbare stuk uit zijn zak er door de schok aan de ketting ook nog uit de 
beugel, viel op de eerste schots, terwijl e eigenaar op de tweede sprong. Een kree~ 
van ontvetting weerklonk, onmiddellijk daarna overgaande in een gejubel toe\\het hor
loge op de uiterste rand van de schots bleef liggen en door een van de jongens werd 
gered.



S t i c h t i n g  M aa t schappe l i j ke  D i e n s t v e r l e n i n g  Noord-Gron ingen
a f d e l i n g  Algemeen Maatschappe l i jk  Werk
O o s t e r s t r a a t  56
9989 AE WARFFUM
t e l . ;  05950-2650

Het algemeen maatschappel i jk  werk is  u i tgebre id  met soc iaa l  raads l ieden  en
___________________________________________________________

Algemeen Maatschappe l i jk  Werk

Zoa ls  U w e l l i c h t  weet, i s  het algemeen maatschappe l i jk  werk er, om samen met U te 
k i jken  welke mogelijkheden er z i j n  om problemen op te lossen. Het algemeen maat
sch a p p e l i j k  werk bege le idt  mensen met vragen op a l l e r l e i  gebied, z o a l s  b i j  f i n a n c ië l e  
zorgen, moei l i jkheden op het werk, spanningen en k o n f l i k te n  in het gez in ,  problemen 
b i j  het vinden van een woning, etc. D it  kan door erover  te praten in een p e r s o o n l i j k  
gepsrek, door voor U te bemiddelen b i j  d ive r se  i n s ta n t ie s  of b i j voorb ee ld  door 
g roepsgesprekken.

De ervar ing  leer t  ons, dat het vaak goed kan helpen om met een bu i tenstaande te 
* praten. Dat zou een reden kunnen z i j n  om eens kon takt op te nemen met een maatschappe-  

1 i jk  werker. D i t  kan op de spreekuren die  in iedere gemeente in Noord-GronIngen  
worden gehouden. De t i jde n  en telefoonnummers van d ie  spreekuren worden vermeld in 
de p l a a t s e i i j k e  en reg iona le  kranten. Bovendien kunt U d a g e l i j k s  van 08.30 to t  12.00 
uur en van 13-00 tot 17-00 uur be l len  naar het centraa l  kantoor in Warffum.

Soc i a a 1 Raads1i eden

B i j  onze s o c ia a l  raads l ieden  kunt U terecht met vragen, d ie  be trekk ing  hebben op 
de s o c i a l e  wetgeving (b i j s tandswet ,  ziektewet, W.W., W.A.O., e n z . ) ,  evenals  met 
vragen met betrekk ing  to t  be la s t ingen ,  huursubs id ie ,  etc. Ook kunt U een beroep 
doen op onze so c ia a l  raads l ieden  b i j  het o p s te l l e n  van o f f i c i ë l e  br ieven,  b i j v o o r 
beeld bezwaarschr i f ten,  en a l s  U in aanrak ing  komt met beroepsprocedures. Voor 
zover de soc iaa l  raads l ieden  U n ie t  d i rek t  een antwoord kunnen geven, zoeken z i j  
één en ander voor U u i t .  U kunt dus voor a l l e r l e i  korte  in format ieve vragen b i j  
de soc iaa l  raads l ieden  terecht en ook voor het v e rk r i j gen  van adviezen.  Indien  
gewenst dragen z i j  zorg voor een goede doorverwijzen naar een andere in s t a n t ie .

Inwoners van de gemeenten Ten Boer, ' t  Zandt, Middelstum, Stedum, Kantens, Bedum 
en Adorp kunnen een beroep doen op Menno Keizer. Hij  heeft spreekuur op het kantoor  
in Warffum op d insdag  en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Inwoners van de gemeenten Ulrum, Leens, K loosterburen,  Eenrum, Ezinge en Winsum 
kunnen een beroep doen op Jan van S t r ie n .  Hij  heeft spreekuur op het kantoor  in 
Warffum op woensdag en v r i j d a g  van 13-30 tot 1*1.30 u u r .

Inwoners van de gemeenten Usquert en Warffum kunnen b i j  beiden terecht.

Hoewel de so c ia a l  raads l ieden,  vanwege de f i n a n c ië l e  beperkingen, n ie t  in a l l e  
gemeenten spreekuur kunnen houden, i s  het u i te ra a rd  wel m oge l i jk ,  dat z i j  b i j  U 
thu i s  komen, na te le fo n i s ch e  a fspraak .

HULP VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK EN VAN DE SOCIAAL RAADSLIEDEN IS  
GRATIS; BOVENDIEN HEBBEN Z IJ  ZWIJGPLICHT.

Projekt v r i j w i 1l iqerswerk

De bedoeling van het projekt  v r i j w i l l i g e r s w e r k  i s ,  na te gaan o f  het m oge l i jk  i s  
v r i j w i l l i g e r s  in te schakelen b i j  de werkzaamheden van hel algemeen maatschappe l i jk  
werk. Inmiddels i s  er iemand aangeste id  om d i t  v r i j w i H i g e r s p r o j e k t  op te zetten.

Er  i s  voo r  gekozen om in zes gemeenten in de r e g i o  NGord-Gron ingen van s t a r t  te 
gaan, n l .  Warffum, Stedum, M iddels tum, Kantens, Ulrum en K lo o s t e rb u ren .

Samen met de maatschappe l i jk  werkers, d ie  werkzaam z i j n  in deze gemeenten, wordt 
op d i t  moment bekeken waar en hoe v r i j w i l l i g e r s  ingeschakeld kunnen worden en 
wat er a l  aan v r i j w i l l i g e r s w e r k  i s  in de v e r sc h i l l e n d e  gemeenten.

A l s  deze beide  punten d u id e l i j k  z i j n ,  zal er (eventueel in samenwerking met andere 
o r g a n i s a t i e s ) ve rde r  gekeken worden, hoe v r i j w i l l i g e r s  b i j  bepaalde zaken inge-
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schakeld kunnen worden. U kunt h ie rb i j  b i jvoorbeeld  denken aan p rak t i s ch e  hulp 
(bezoek, boodschappen doen, oppas),  belangengroepen, praatgroepen, etc.

Te 2 i jner  t i j d  hoort ü h ierover meer van ons.

Bestuur

Om d i t  a l l e s  wat o r g a n i s a t i e  be tre f t  de begeleiden en in stand te houden, hebben 
wij een a fd e l in g sb es tu u r .  D it  bestuur bestaat  u i t  mensen u i t  de v e r sc h i l l e n d e  
gemeenten in Noord-Groningen, de maatschappel ijk  werkers, de s oc ia a l  raads l ieden  
en de v r i j w i 11igerswerker.

Helaas z i j n  er een paar gemeenten waaruit  wij op d i t  moment niemand in het bestuur  
hebben. Vanuit de gemeenten Usquert, Ulrum en B a f lo  z i t  er al geruime t i j d  niemand 
meer in het bestuur ;  s inds  februari  van d i t  j aar  i s  d i t  ook het geval voor de 
gemeenten Winsum en Ten Boer. In de loop van de zomer van 1933 zal ook degene 
u i t  Warffum d ie  in het bestuur z i t  vertrekken, dus ook voor de gemeente Warffum 
zoeken we een nieuw b e s tu u r s l i d .

Het a fde l in g sb e s tu u r  is  verantwoorde l i jk  vcor het be le id  van de a f d e l i n g  algemeen 
maatschappel ijk  werk. J u i s t  in deze t i j d  van bezu in ig ingen,  inkrimpingen en 
d e rge l i j k e ,  is  een adekwaat bestuur van het g r o o t s te  belang voor het voortbestaan  
van een goede hu lpver len ing  in Uw gemeente.

Het a fd e l in g sb e s tu u r  vergadert  eens per maand op een maandagavond. Verder moet 
enige t i j d  gestoken worden in het lezen van de benodigde stukken.

W i l t  U meer in format ie  of t w i j f e l t  U o f  z i t t i n g  nemen in het a fd e l in g sb e s tu u r  
ie t s  voor U i s ,  neem dan in ieder geval kontakt op met A l i  Havinga, le id inggevend  
maatschappel i jk  werkster o f  L ida ‘ Smit, sekretaresse  van de a f d e l i n g  algemeen 
maatschappe l i jk  werk. Z i j  z i j n  d a g e l i j k s  bereikbaar op het centraa l  kantoor in 
War ffurn.

Vereniging
Dorpsbelangen
Eenrum

Op de leden-vergadering van 21 februari 
1983 zijn enkele nieuwe bestuursleden ge
kozen, in de plaats van afgetreden be
stuursleden. De volledige samenstelling 
ziet er nu als volgt uits 
voorzitter: P.A. Jansen, Dokter Posthumus— 
laan 6
secretaris: J. Russchen, Plantsoenstraat 10 
penningmeesteresse: J. Meerstra-Vink, 
Molenstraat 7
leden: J. Bakker-van Dijken, Raadhuisstraat

T. van der Laan-Doedens, Dokter Posthumus- 
laan 24
A.J. Scholtens, Hoofdstraat 12 
L. Terpstra, Burg. Wiersumstraat 17



Openbare bibliotheek Eenrum
Keuze uit de nieuwe aanwinsten
Romans 
Denker,H.
Dokter in dilemma.
Na de dood van haar dochtertje 
en haar echtscheiding wijdt een 
vrouwelijke neuroloog zich vol
ledig aan haar werk.

Hart,M.1t.
De kroongetuige.
Een Leidse farmacoloog en zijn 
echtgenote wier huwelijk door 
kinderloosheid wordt bedreigd, 
raken betrokken bij de raadsel
achtige verdwijning van een jonge 
vrouw.

Lenz,S,
Het verlies.
Een gezonde energieke man verliest 
door een beroerte zijn spraakver
mogen, waardoor hij vrijwel totaal 
van zijn omgeving geïsoleerd raakt.

N a s h #N.R.
Afrodites eiland.
Een Amerikaan die tijdens de bur
geroorlog naar Cyprus gaat, raakt . 
ongewild betrokken bij de gebeur
tenissen en komt in aanraking met 
een groep guerillas.

Thomas,D.M.
De fluitspeelster.
Een jonge vrouw houdt zich onder 
diverse politieke regimes met 
verschillende huisgenoten staan
de door de liefde.

Hobby- en studieboeken 
618.11
Bijlsma,H. en K.Verbeek 
Niet over één nacht ijs; 
geschiedschrijving van de schaats 
sport in Nederland.

625.7
Z i j p, D.
Het fijne haakboekje; 70 patronen 

742
Battershill,N.
Teken landschappen;handleiding 
voor beginners.

856.6
Kampen,A.C.van.
Kijken over de kim; uit het leven 
van een schrijver-avonturier. 
Autobiografische indrukken van 
de Nederlandse journalist en 
schrijver.

9 2 8 . 8

Arnoni.M.S.
Moeder was niet thuis voor haar 
begrafenis; verslag van een reis 
door een verloren vaderland; 
een overlevende van Auschwitz- 
Bikkenau terug in Polen.

DONDERDAG 5 MEI EN DONDERDAG 12 
MEI (Hemelvaartsdag) is de 
bibliotheek GESLOTEN!



Uit vroeger tijd
Velen van de wat oudere men
sen, hebben Jibbe en 2 ijn 
vrouw Trien gekend.
Jibbe was handelsman, je kon 
alles aan hem kwijt, Konijne- 
en hazevellen, vodden en 
noem maar op.
Ik herinner mij nog uit mijn 
schooljaren, dat Jibbe met 
een hondenkar reed.
Van slager Hekstra kreeg hij 
dan het afval voor die dieren. 
Dat afval rook vaak niet erg 
lekker.
Jibbe had nogal een paars ge
zicht, hij lustte ook graag 
een borreltje.
Wij plaagden hem altijd als 
wij hem zagen en riepen dan 
van "blauwkop".
Dan wou hij ons pakken, maar 
dat lukte nooit.
Als we niet zeiden van "blauw
kop", was hij ook boos.
Hij foeterde dan "niks aan, 
ze schelden ook niet".
Dien Boot in Pieterburen had 
een papagaai en als Jibbe daar 
dan langs kwam, werd dat ding 
duivels en riep steeds, 
"blauwkop".
Van de hondekar, ging Jibbe 
over op een wagentje met een 
klein paardje.
Men noemde deze paardjes 
"kidden".
De kid van Jibbe was een bij
zonder dier.
Als wij wisten, dat Jibbe 
er met zijn kid aankwam trok
ken wij met krijt een streep 
over de weg.
De kid wou dan geen stap ver
der en Jibbe was weer kwaad. 
Jibbe deed ook wel eens wat, 
dat niet door de beugel kon. 
Koopman was toen de veldwach
ter in Pieterburen.
Jibbe kreeg ,dan een bekeuring 
en moest dan met Koopman voor 
het gerecht, ik meen dat dit 
gebouw toen in Onderdendam 
stond.
Als Jibbe voor het gerecht
moest, was er steeds een gro
te belangstelling, ook uit 
Westernieland.

Het was altijd een grote lach
partij . (Jibbe stotterde ook wat) 
Éénmaal had Koopman hem bekeurd 
omdat hij dronken was.
Voor de rechter, ontkende hij 
dat,
De rechter, zei tegen Jibbe:
"Je was die nacht zeker niet 
erg helder". Jawel meneer 
de rechter, zei Jibbe, het 
was die nacht heldere maan.
Er zijn nog meer van die ver
halen, misschien weet iemand 
anders die nog!
Eens had Jibbe iets ernstigs 
gedaan, hij moest hiervoor 
verscheidene maanden de bak in. 
Toen hij de bak in moest, zei 
hij tegen zijn beste vriend,' *
die weduwman was,"jij denkt o 
goed om mijn vrouw trien hè.
Dat beloofde zijn vriend plech
tig. Toen Jibbe zijn straf
tijd om had, werd hij door 
zijn vriend en zijn vrouw Trien 
van de trein gehaald.
Trien was goed gegroeid in Jibbe*S 
afwez igheid.
Jibbe keek naar die twee en zei 
tegen zijn vriend,,, ik zie het ‘ 
wel, je hebt goed op Trien 
gepast.
Het kind werd later naar zijn 
vriend genoemd.
Vroeger hadden veel mensen een 
geit, de melk hiervan, was in 
die tijd zeer welkom.
Jibbe, had een bokkeram en 
wanneer in de herfst het 
zogenaamde "bokkeblaadje" uit « 
kwam, zag je daarin de volgende 
advertentie:

Ter dekking.
Mijn Sahne, bokkeram.
Zend briefkaart en hij komt.

^ tern ie 1 and.
Als Jibbe met zijn bokkeram 
door het dorp kwam, werden alle 
deuren en vensters gesloten, 
want die bokkeram stonk ont
zettend.
Trien zijn vrobw overleed .....
Hiervan heeft Jibbe veel verdriet 
gehad, hij ging iedere dag naar 
het graf van zijn vrouw.
Door heimwee naar zijn vrouw 
raakte Jibbe wat aan lager wal.
Jibbe overleed........
Weer een dorpstype was verdwenen.
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Stichting Wadloopcentrum neterburen 20 jaar veilig wadlopen.
In 1963 werd vanuit de Stichting Dorpsbelangen, begonnen met 
georganiseerd wadlopen.
Binnen enkele jaren groeide de animo hiervoor zo enorm, dat de 
Stichting Dorpsbelangen besloot om het wadlopen in een aparte 
stichting onder te brengen.
Dit gebeurde en zo ontstond de stichting wadloopsport Pieterburen, 
die gedurende een groot aantal jaren vele 10.000-den wadlopers 
naar Pieterburen haalde en de leefbaarheid van het kleine dorpje 
belangrijk verbeterde.
in de "gouden" jaren van de stichting, kon jaarlijks een fiks bedrag 
geschonken worden aan verschillende verenigingen in-en buiten de 
gemeente.
Aan het einde van de 70-er jaren, ontstonden problemen van organisa
torische aard rond een medewerker, die al een aantal jaren het 
middelpunt was van veel onvrede binnen de stichting.

o Na zijn vertrek, het ontstaan van een 2e stichting, een fusie en 
^wederom een nieuwe wadloop-organisatie, ging de aloude stichting onder 
cde naam: "stichting wadloopcentrum Pieterburen" door en hoopt nu 
in juni 1983, als oudste wadlooporganisatie in Nederland, het 
20-jarig bestaan te vieren.
Evenals vroeger het geval was, bestaat onze stichting uitsluitend 
uit een stel hobbyisten, die alles zelf regelen en veel van hun 
vrije tijd steken in deze prachtige sport.
Vol trots kan alleen déze stichting beweren 20 jaar lang veilig 
wadlopen in Pieterburen te hebben gebracht en in al die jaren 
zo'n 200.000 wadlopers op en over het was te hebben geloodst.
Dit heuglijk feit willen wij graag vieren en wij doen dit uiteraard 
samen met Dorpsbelangen, de bakermat van de wadloperij.
In het weekend van 10, 11 en 12 juni zal Pieterburen bol staan van de 
aktiviteiten.
Naast een forum op vrijdagavond, waar iedereen hartelijk welkom is 
zullen ook een aantal oud-gidsen en andere medewerkers als réunist 

. aanwezig zijn.
o In de "doorrit" van café "Het wapen van Hunsingo" zal een grote 
tentoonstelling worden opgezet, die ons alles over het wad en wad
lopen te zien zal geven.
Deze tentoonstelling blijft geopend tot 19 juni'83.
Op zaterdag 11 juni zullen wadlopers, reünisten en dorpelingen een 
gezellige zeskamp houden, terwijl deze • s middags voor kinderen 
zal worden gehouden.
Uiteraard zal muziek niet ontbreken.
Zaterdagavond vindt een gezellig samenzijn plaats in de grote 
zaal achter het café, waarbij een goed stuk "levende" muziek niet 
zal ontbreken.
Dit is een greep uit het komende gebeuren.
Wij hopen, vla dit blad nog in de gelegenheid te zijn, om meer infor
matie te verstrekken, maar in elk geval weet U nu welke data U vrij 
moet houden, wanneer U van de partij wilt zijn.
Om alle medewerkers in de gelegenheid te stellen volledig ^an dit 
festijn te laten genieten, zal er op de zaterdag van de 11 juni 
slechts 1 wadlooptocht worden gehouden en wel een zwerftocht, 
die op een ludieke manier zal plaats vinden.

Namens de jubileum-commissie. 
H.Bolman 
M.Wiegers 
T.G. van Hoorn



ENKELE AKTIVITEITEN VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN

In de week van 20 tot ©n met 24 juni a.s. zal de wandelvierdaagse 
worden gehouden. We hopen dat iedereen in zo groot mogelijke getale 
hieraan zal meedoen. Op 16 juni is de inschrijving voor dit evenement 
in het Dorpshuis, tussen 7«00 en 8.00 uur *s-avonds.
Aan het programma van de eYen©peptgnwe© wordt momenteel hard ge
werkt. Inmiddels staat vast dat d® evenementenweek zal worden ge
houden van 17 tot en met 24 september a.s. Op het programma komen 
wij in een volgend Bokkeblad nog wel terug.

Vereniging Dorpsbelangen Eenrum

= .• - e
*

SLUITING GEMEENTEHUIS

Op 5f 6, en 13 mei a.s. zal het gemeentehuis gesloten zijn. De 
secretarie is * 1 2 s morgens van 11.30 tot 12.00 uur geopend voor 
zaken aangaande de burgerlijke stand (aangiften geboorten, overlijden 
e.d.).

Gemeentebestuur van Eenrum

IW|lg|_W0NINGEN
Burgemeester en wethouders van Eenrum maken bekend dat ze in hun vergadering 
van 26 april 1983 het volgende hebben besloten:
1. dat voor woningen gelegen in de bebouwde kommen geen ontheffing zal worden

verleend als bedoeld in artikel 179, lid 3, van de Algemene Plaatselijke 0
Verordening voor het in gebruik nemen of te geven als tweede woning.
Aan degenen die in 1982 een aanslagbiljet Woonforensenbelasting hebben ontvangen 
zal wel ontheffing worden verleend tot het moment waarbij de eigendom of het 
gebruik van de woning wordt vervreemd, waarna de woning niet meer als tweede 
woning gebruikt of in gebruik gegeven mag worden.
Aan kinderen van de gebruiker zal wel ontheffing kunnen worden verleend indien 
zij het gebruik van de ouder(s) overnemen. Een eventueel te verlenen ontheffing 
aan de kinderen zal worden afgewogen aan de hand van het gemeentelijk volks
huisvestingsplan.

2. dat voor woningen gelegen buiten de bebouwde kommen ontheffing zal worden 
verleend als bedoeld in artikel 179, lid 3, van de Algemene Plaatselijke 
Verordening indien mende woning wil gaan gebruiken als tweede woning.

Het besluit alsmede de daarbij behorende kaart, waarop is aangegeven de bebouwde 
kommen, liggen m.i.v. heden ter gemeentesecretarie ter inzage.

Eenrum, 28 april 1983.
Mr. I .M. W.Maks-van Veen, burgemeester.
A.Duister, sekretaris.
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