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OKTOBER -J  ' '

Oktober nat en koel, 
de winter zacht en zwoel.

Oktober met veel regendrang, 
maakt de sterkste man nog krank.

Blinkt oktober in zonnegoud, 
de winter volgt dan snel en koud.

Brengt pktober veel vorst en wind, 
zo zijn januari en februari zeer mild.

Zo oktober warm en fijn,
’t zal een scherpe winter zijn.

Maar is oktober nat en koel, 
het is van een zachte winter een voorgevoel.

Oktober met groene blaar, 
duidt een strenge winter aan.

Regen met sint Denijs, 
voorspelt natte winter en weinig ijs

Met sint Gal (14 okt.), 
blijft de koe op stal.

Als Simon en Judas henen gaan, 
dan komt de winter aan.

Is de herfst klaar, 
vroeg is de winter daar.
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Keuze uit de nieuwe ?
Romans
Barber, Noel

maandag 14.30 
woensdag 14.30 
donderdag 14.30

Openingstijden:

Openbare bibliotheek 
de Vennen 2(X.

tel. 05959- 1467
9967 PE Eenrum

namera.

14.30

18.00

Roman over de lotgevallen van een Britse en een Chinese, in Singapore 
en Malakka levende familie, in de periode van 1920 - 1960.

Corman, Avery 
De gevallen held.
Een keurige Amerikaan van Italiaanse afkomst gaat na de dood van zijn oom 
met behulp van diens nagelaten manuscripten op zoek naar diens verleden.

Dis, Adriaan van 
Ngthan Sid.
Autobiografische schetsen over een klein sensibel jongetje.

Francis, Dick.
Bankier.
Eer, jonge bankier tracht zijn cliënt, een paardenfokker, te helpen wanneer 
in diens stoeterij twee moorden worden gepleegd.

Wageningen, Gerda van 
Erfenis van de liefde.
Een jonge gescheiden vrouw erft een huis van een haar onbekende dame.

Hobby- en studieboeken 
315.2 Smit, Joke.
Er Ls een land waar vrouwen willen wonen: teksten 1967 - 198J.
Overzicht van de belangrijkste artikelen, lezingen en nota's van een van do b 
langrijke woordvoersters van de vrouwenbeweging in Nederland.

339.6 Naets, Guido.
Europa: het spel van de knikkers.
Beschrijving van het ontstaan en de werking van de Europese Gemeenschap.



365.3. Introductie tot computor programmeren.

738.3 Bastin, Marjolein.
De vogels; vogelportretten in woord en beeld.

Gron. 877 Boer, Jan J.
Lopen deur de haaide; gedichten

982 Boonstra, Rommert.
Uit langs het water : recreatie rond en op het water in Nederland : met unieke 
auto- fiets- en wandeltochten.

»
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NOTA voor

van C. KONING
Zeyel f --
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Tien minuten noordoostelijk van het vriendelijke dorp Mensingeweer stond 
oudtijs de borg Mattenesse. Op het terrein staat thans een boerderij van 
die naam. Oorspronkelijk een heerd, die hoogstwaarschijnlijk zijn naam 
ontving van het oude geslacht Mattenesse. Vertegenwoordigers van dit ge
slacht behoorden zeer zeker mede tot de eigenaars van dit huis. Het ge
slacht ontving op zijn beurt de naam Mattenesse, dat lang geleden tussen 
Rotterdam en Schiedam stond. In Rotterdam treft men een Mattenesselaan 
aan. Hoe leden van deze familie hier in het hoge noorden verzeilden, we
ten we helaas niet.
Vel weten we, dat Willem van Mattenesse, zoon van de bekende watergeus 
Johan van Mattenesse, in 1601 huwde met Maria Manninga, dochter van 
Luirt Manninga van Dijksterhuis (Pieterburen) en Emerentiana Sonoy. Deze 
laatste was een dochter van de in onze historie zo beroemd en berucht 
geworden Diederik Sonoy, die zijn laatste levensjaren (1594 tot 1597) op 
het Huis ten Dijke in Pieterburen. Hoe Willem van Mattenesse met Maria 
Manninga in aanraking kwam ? De vader van Willem en de grootvader van 
Maria, Johan van Mattenesse en Diederik Sonoy, waren door hun strijd 
tegen de Spanjaarden bevriend geraakt. Mogelijk heeft deze relatie ge
leid tot betrekkingen tussen Mattenesse bij Rotterdam en het Huis ten 
Dijke in Pieterburen.
Willem van Mattenesse en Maria Manninga kochten in 1602 van de kinderen 
van Christoffer van Ewsum het Huis te Rasquert (bij Baflo) en gingei 
daar wonen. Het Huis verkreeg toen de naam Mattenesse. De geschiedschrij
ver schrijft; Willem van Mattenesse "Kocht de principeale borch to 
Rasquert, olt unde nije, mith ock den schathuise, sambtporten, bruggen," 
enz. Deze borg had toen drie namen; Het Huis te Raskwert, Mattenesse en 
Asingaborg. Gesloopt tegen het midden van de 17e eeuw. Heren van Matte
nesse, die in Zuid Holland woonden, bezaten tot ver in de 17e eeuw nog 
rechten in de omgeving van Baflo. Op het borgterrein vindt men thans de 
boerderij Asinga. Reeds in 1626 was Maria Manninga weduwe van van Matte
nesse. Ze woonde in 1656 nog op de borg in Raskwerd.
Om tot Mattenesse bij Mensingeweer terug te keren; deze werd aan het 
eind van de 17© en in het begin van de 18e eeuw bewoond door de weduwe 
van de hoofdman Swarte. De weduwe verkeerdeblijkbaar in financiële moei
lijkheden, althans in 1708 lieten haar crediteuren "bij keerskoop" verkoo- 
pen; "des debitrices plaatse gelegen tot Mensingeweer Matenes genaamd, 
bestaande in een deftig huis, versien met verscheiden vertrecken, gragten, 
hoven, wel beplante cingels." Tevens werden enige rechten verkocht, o.a. 
de collatie van Mensingeweer.
De uitdrukking "bij keerskoop" is de oude aanduiding voor een gerechtelij-



ke verkoping. Koper van Mattenesse werd de heer J. van Aalst, We weten 
geen bijzonderheden van de nieuwe eigenaar. Vier jaar later, in 1712, 
verkocht van Aalst Mattenesse aan Hendrik Ferdinand van In- en Knip
huizen, heer van Ulrum en aldaar wonende op de borg Asinga,
Nu eerst werd Mattenesse opgevoerd tot een borg. Uit die tijd is teke
ning van Mattenesse bewaard gebleven. Een dochter van Hendrik Ferdinand 
van In- en Kniphuizen, Anna, trouwde met Joost Jan Lewe, luitenant-ge- 
neraal in dienst van de Verenigde Nederlanden, Het echtpaar ging wonen 
op Mattenesse, Bij het overlijden van Hendrik Ferdinand van In- en 
Kniphuizen wist Joost Jan Lewe van de familie gedaan te krijgen, dat 
hij voor Mattenesse en de rechten, die het huis Asinga van ïïlrum in die 
omgeving bezat, mocht opkomen. Generaal Joost Jan Lewe, die zich zo 
graag Heer van Mattenesse noemde, maakte het de kerkeraad van Maarslag, 
dat toen een kerkdorp was, als collator bijzonder lastig, de kerk van 
Maarslag werd in 1806 afgebroken,
In de Groninger Volksalmanak van 1938 wijdt drs, E,J. Werkman, charter
meester van het Rijksarchief in Groningen, een interessante sudie aan 
deze kwestie. I)e kerkelijke gemeenten Mensingeweer en Maarslag waren 
gecombineerd. Er werd een predikant beroepen en Lewe meende, dat deze 
voornamelijk in Mensingeweer diende te preken. Maarslag moest met één 
beurt per maand tevreden zijn. Bit gaf aanleiding tot allerlei moei
lijkheden en verwikkelingen. Lewe verloor tenslotte de zaak.
Joost Jan Lewe overleed in 1758. Nog steeds was de nalatenschap van 
zijn schoonvader onverdeeld. Ten onrechte heeft Lewe zich dus steeds 
Heer van Mattenesse genoemd. Zijn kinderen en kleinkinderen voerden 
eveneens de titel Heer van Mattenesse. Een zoon van Joost Jan Lewe en 
Anna van In- en Kniphuizen, jonker Hendrik Ferdinand Lewe van Matte
nesse, huwde in 1758 met Johanna van Echten. Hij was generaal-majoor, 
Een dochter van Joost Jan Lewe, Everdina Josina Lewe van Mattenesse, 
huwde in 1759 met jonker Maurits Clant van Hanckema in Zuidhom. Deze 
was lid van de Gedeputeerde Staten en inspecteerde in de tweede 
Engelse oorlog, toen ook ons gewest in staat van verdediging werd ge
bracht, de versterkingen in en om de haven van Delfzijl. Hij overleed 
in 1804.
Hier laat ons de historie weer in de steek. We weten niet, hoe lang 
er Lewe's op Mattenesse resideerden, Wel weten we, dat in het begin 
van de vorige eeuw - 1809 - er een verkoping plaats had van een grote 
partij eiken, essen, iepen en linden, staande op de singels van de 
borg. Tien jaar later treffen we als eigenaar P, Knijpenga. Deze wil
de Mattenesse in 1820 op afbraak verkopen. Het huis werd echter niet 
verkocht. P. Knijpenga huwde met mr. Hendrik Edzens Hagenouw Brongers,



advocaat en notaris. Notaris Brongers, in zijn tijd een bekende persoon
lijkheid, lid van de Tweede Kamer, overleed in juli 1840 op 59-jarige 
leeftijd. In de kerk in Mensingeweer vindt men een grafzerk voor Jullen- 
tus Rudolf Brongers, geboren 1819» overleden december 1828. Ofschoon het 
begraven in de kerken met ingang van 1 januari 1828 was verboden, is 
Jullentus bij wijze van uitzondering toch nog in de kerk ter aarde be
steld. Dit wijst op invloedrijke ouders. Hoogstwaarschijnlijk was het 
een zoontje van de heer Brongers op Mattenesse.
Notaris mr. Hendrik Edzens Hagenouw Brongers werd opgevolgd door nota
ris H.H. Brongers. Deze was gehuwd met een dochter van de bekende pre
dikant ïïilkens uit Eenrum. Deze notaris Brongers was eveneens een beken
de persoonlijkheid in Mensingeweer en wijde omgeving. Het vroegere hoofd 
van de lagere school in Mensingeweer kon zich in 1944 nog levendig her
inneren hoe hij als jongen met de jager Onne Knol uit Eenrum naar Matte
nesse toog om de heer Brongers een haas te brengen. Hij kon zich ook 
nog heel goed herinneren dat zijn vader, de heer Borgman, die schoolhoofd 
was in Eenrum, soms met notaris Brongers meeging naar een boeldag om te 
fungeren als klerk. "’k Zie vader nog naast den notaris op een boeren
wagen zitten", aldus de heer Borgman, die in 1944 92 jaar oud was.
Door het verrichten van dergelijke werkzaamheden wist een onderwijzer 
zijn kleine tractement enigszins te verhogen....
Na het overlijden van notaris H.H. Brongers liet mevrouw Brongers 
honderd zware iepen, honderd zware eiken en een groot aantal linden, 
beuken, essen, notenbomen, staande op Mattenesse verkopen. Het ”wel 
beplante cingels", voorkomende reeds in de verkoop-aankondiging van Mat
tenesse in 1708 was dan ook geen grootspraak. Van de weg af was de borg, 
die enigszins achteruit stond, vanwege de bomen niet te zien.
Mattenesse ging de weg van bijna alle borgen in ons gewest: ze werd1
gesloopt. Het borgterrein met bijbehorende landerijen werd gekocht door 
de heer Klaas Wijk, landbouwer op Ernstheem, bij Eenrum. Op het terrein 
werd in 1872 een flinke boerderij gebouwd, waar een zoon van de heer 
Klaas Wijk, n.1. Symon Wijk landbouwer werd. Deze boerderij draagt nog 
altijd de naam Mattenesse, terwijl een zoon van Symon Wijk, n.1.
Klaas Kornelis Wijk, zijn huis aan de mr. H. Goeman Borgesiuslaan in 
de wijk Helpman in Groningen uit piëteit voor zijn ouderlijke stee ook 
de naam Mattenesse gaf.



Activiteiten van Dorpsbelangen Eenrum.
Evenals vorig jaar zijn wij bereid dit winterseizoen cursussen, lezingen, 
discussieavonden te organiseren. Hierbij kunt u denken aan cursussen in 
talen e.d.; maar ook valt te denken aan lezingen over b.v. het erfrecht, 
verzekeringen enz. enz. Ook zijn wij bereid discussieavonden voor u te 
organiseren over b.v. milieuproblemen, opvoedingsproblemen enz.
Wij kunnen alleen iets organiseren als er voldoende belangstelling is 
voor één en dezelfde activiteit. U kunt zich wel opgeven voor meer dan 
één activiteit.
U kunt onderstaand strookje invullen met uw naam en adres. Voorts moet u 
invullen aan welke activiteit(en) u de voorkeur geeft.
De strookjes kunnen bij 'ie bestuursleden v/d vereniging worden ingele
verd: RA. Jansen Dr. Posthumuslaan 6

J. Russchen 
J. Meers tra-Vink 
J. Bakker-van Dijken 
A.J: Scholtens 
GE. Meering-Nieboer 
lu Terpstra

Plantsoenstraat 10 
Molenstraat 7 
Raadhuisstraat 15 
Hoofdstraat 12 
De Greeden 6 
Burg. Wiersumstraat 17 /

Ik geef mij hierbij op:

Naam:
Adres:
Met ....  perso(o)n(en),
Voor de volgende activiteit(en):

/



U ESTERNIELAND

Het bestuur van het dorpshuis Diekstaal te Uesternieland 
uil in samenuerking met het Projekt Mensen Zonder Uerk (PMZU) 
èèn morgen in de week het dorpshuis openstellen voor haan
lozen uit de Gemeente Eenrum.
De eerste bijeenkomst zal zijn op woensdag 10 oktober van 
10 uur tot 12 uur ’s-morgens*
De invulling van deze soos-achtige morgen willen we in overleg 
doen met de bezoekers#
Dus komt allen de koffie staat klaar#

Het PMZU organiseerd in en nabij de gemeente Eenrum ook 
een aantal kursussen waar nog plaats vrij is, zoals:
-type kursus
- computer cursus voor beginners en gevorderden (BASIC)#
- biologische land en tuinbouw kursus.
- recreatie sport#
Ook kan U terecht in onze werkplaats in de hoofdstraat 50 
te uinsum.
Nieuwe initiatieven zijn van harte welkom!

Ook vragen we nog enkele VRI3UILLÏGER5 voor de Uerkgroep 
niet werkenden Eenrum.
Inlichtingen en opgaven voor een kursus PMZU 05950-2626 
Posatbus 47 te warffum#

&



presenteert

ALIEN
Na de succesvolle vertoning van De Lift 

heeft Sienemarne weer een topper op zijn 

programma staan. Wij zijn er van over

tuigd dat met "ALIEN" een film is geko

zen die wat betreft spanning zeker niet 

voor De Lift onderdoet.

"ALIEN" (-buitenaards wezen) is een 

film die vele bloedstollende taferelen 

in petto heeft.

De bemanning van een ruimteschip landt 

op een onbekende planeet. Ze ontdekken 

daar het stoffelijk overschot van een 

enkele meters grote ruimtevaarder.

Na vertrek van de planeet blijkt dat een 

geheimzinnig, buitenaards wezen zich 

heeft verstopt in de tunnels en lucht

kokers van het ruimteschip. De bemanning 

besluit tot een achtervolging, die deze 

film tot een keiharde horrorfilm naakt.

Groot-Brittannië 1979, 115 minuten, kleur.
V

Regie: Ridley Scott,

Hoofdrollen: Tom Skerrit, Harry Dean Stanton 

en John Hurt.

Aanvang voorfilm: 20.00 uur.

De zaal gaat om 19.15 uur open.

• -x-j; ■‘ M

ZATERDAG IMOV.

ZAAL BULTHUIS EENRUM

■GANG f 3 -



Kiek en kiek.

Onder deze titel, waarvan het eerste woord Gronings is, organiseert 
de Culturele Commissie van de gemeente Eenrum een foto-tentoonstel- 
ling op 9 en "10 november a.s.
In het kort komt het hierop neer: Urijdt in onze mooie gemeente, u 
kijkt/joe kiek'n, u stopt, pakt uw fototoestel en kiekt. Van het 
resultaat willen wij een tentoonstelling organiseren.
Eet onderwerp moet natuurlijk wel streekeigen zijn; zoals karakte
ristieke plekjes bij slootjes, bruggetjes, boerderijen en anderszins. 
Bus geen oma met kleindochter bij het hok met jonge konijntjes, al 
zijn ze ook allemaal in de gemeente Eenrum geboren en getogen.
De foto(—s) (grootte minimaal 20 x 13 cm.) kunt u inleveren vóór 2 
november bij:

- mevr. C. van Stuijvenberg, D. Vierengastraat 88 
Westernieland.

- mevr. G. Fokkens, Hoofdstraat 47 
Pieterburen.

- dhr. D. Molenaar, Kerkstraat 2 
Eenrum.

Aan de keerzijde van de foto(s) schrijft u uw naam, alsmede het on
derwerp van de foto. U krijgt uw inzending natuurlijk terug.
Be tentoonstelling zal worden gehouden op vrijdag o november van 
19.00 - 21.00 uur en zaterdag 10 november van 14.00 - 17.00 uur in het 
Dorpshuis te Eenrum. Bij voldoende inzending uit de hele gemeente wor 
den de foto's ook in Pieterburen en Westernieland tentoongesteld.
De heer F. Kies uit ïïlrum zal als vak-fotograaf de drie meest fraaie 
foto's aanwijzen. De eerste prijswinnaar krijgt ƒ 40,— , de tweede 
ƒ 30,—  en de derde ƒ 20,— .

Veel succes gewenst.



Het dörgks_Ainrom.

O, laiflijk dörpke Ainrom, in 't noorden,
't dörpke woar ik bin geboren.
Woar 'k speulde op schoulplain en mien jeugd sleet. 
Nee, ’k wait zeker dat 'k tie nooit vergeet!

Ondeugd heb'n wie natuurlijk ook wél ains doan.
Moar boudel nait vernail'n, dat ken nait bestoan.
Want wie wöz'n wél, dat dat nait mag.
Er veur'n veldwachter haar'n wie altied veul ontzag!

Deurtje bêl'n natuurlijk wél ains mit rnekoar.
En den gauw op 'n run der van deur.
En sums óók wel eens gonzend achter ons aan.
En den moar run'n, waz'n je natuurlijk óók wél ains bang.

Moar dei mooie jeugd ging óók weer veurbie.
En loater doun je zulke dingen nait meer.
Want je rnös'n vrouger al vroug aan 't waark.
En ook summigen gingen in de leer!

Nee, mien luttje dörpke Ainrom.
!k vergeet die van mien levensdoagen nait weer. 
Al ben 'k ook in de vremde komm'n te woon'n,
As't ais kin bezuik ik tie nog voak weer'n keerl

r.T, Bottema. b



Veiligheid voor 0 - 4  jarigen
BSEBs£BBSBaaBBBBS8EBSSfiBSs5=S

Het district Noord-Groningen van het Groene Kruis wil in het komend 
jaar extra aandacht geven aan een van zijn taken: de jeugdgezondheids
zorg. Het Groene Kruis heeft speciaal de zorg voor de 0 - 4 jarigen, 
zoals onder andere blijkt uit de organisatie van consultatiebureaus 
voor zuigelingen en kleuters door het Groene Kruis.
In de komende maanden wil men weer gezicht bepaalde thema's met betrek
king tot de zorg voor het jonge kind onder de aandacht brengen.
Als eerste thema is gekozen:
Veiligheid in en om het huis. Waarom dit thema ? Ongevallen zijn de 
belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. Bij de ziekenhuisopname's 
is het percentage opnames ten gevolge van een ongeval hoog. De veilig
heid die zo'n, altijd onverwachte opname met zich meebrengt voor kind 
en ouders is niet te onder schatten. Sommige kinderen houden van een 
ongeval ook blijvende restverschijnselen over.
Voldoende reden om te proberen, waar mogelijk, ongevallen te voorkomen. 
Het Groene Kruis wil via het project veiligheid hieraan bijdragen.
Gestart wordt in de plaatsen Eenrum en Adorp/Sauwerd. Gedurende de 
maanden oktober, november en december is in deze plaatsen in het Groene 
Kruisgebouw informatie en documentatiemateriaal aanwezig over allerlei 
veiligheidsaspecten, b.v. veilige ledikantjes, autozitjes, het voor
komen van verbrandingen of vergiftigingen. Materiaal om te kijken, te 
lezen mee te nemen en over te praten. Om de overzichtelijkheid te be
vorderen is een indeling gemaakt naar drie leeftijdsgroepen; 0 - 1 
jarigen, 1 - 2  jarigen en 3 - 4 jarigen.
Belangstellenden zijn welkom tijdens de consultatie-bureau-uren en 
tijdens het spreekuur van de wijkverpleegkundige: dagelijks van 13*30 
tot 14.00 uur.
Afgesloten wordt met een bijeenkomst in januari verzorgd door de Stich
ting Consument en Veiligheid. Ouders kunnen dan ook van gedachten wis
selen over dit onderwerp: Wat vindt men van voorzorgsmaatregelen; hoe 
voedt je je kind in dit opzicht op ?
Het project verhuist daarna naar andere plaatsen in het district.

WATERSPORTVERENIGING "DE POOL"

De Jaarvergadering van onze vereniging zal op vrijdag, 9 november a.s. 
worden gehouden in cafë Centraal in Eenrum. De aanvang is 's-avonds om 
8.00 uur.



Wat kan men zoal vinden op het wad? B.v. wat wrakhout, dat soms nog bruik' 
baar, maar meestal rommel is. Verder veel ledige flessen en soms dode vo
gels. Je vind er meestal dingen zonder waarde.
Na de Wereldoorlog van 1914-1918 spoelden in latere jaren nogal eens 
zeemijnen aan die van de ankers waren losgeslagen. Grote en kleine mij
nen werden tot ontploffing gebracht of gedemonteerd en liefhebbers moch
ten ze komen weghalen om ze als aandenken van de voorbije oorlog in hun 
voortuintje te plaatsen. In veel vroegere jaren spoelde soms wel veel 
gebruikshout aan. Men denke b.v. bij het vergaan van de Magda, een drie
master, die verging tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog. Toen lagen de 
kwelders bezaaid met nieuw hout. En toen in 19^9 de Liberty Glo, met be
stemming Hamburg, verging; het schip brak in tweëen, lag het wad vol met 
goederen. Zoals vele soorten kleding en schoeisel en etenswaren. Ook la
gen er balen katoen van 400 kg.
Dat alles lag op het wad, precies op de plaats waar nu de vloedlijn is. 
Maar waar ligt de vloedlijn nu precies? Dat hangt veelal af van het weer 
of de maanstanden. Is het in de zomer rustig weer met oostenwind, dan 
ligt de vloedlijn meestal ver van het gewone strand en spreekt de Bilt 
van een halve meter of iets meer verlaging. Is het echter een westen
wind met een lichte bries, dan kan er reeds sprake zijn van een kleine 
verhoging. Wordt de windkracht echter 6 of 7 net de wind uit het noord
westen dan komt het water aan de voet van de dijk. En steekt er een 
noordwesterstorm op met tegelijkertijd springtij, dan rollen de golven 
vaak een eind bij de dijk omhoog. Springtij is altijd een dag na volle 
of nieuwe maan. In het eerste of laatste kwartier is het dood tij en 
komen ook de stormvloeden niet zo hoog als met springtij.
Na de 2e Wereldoorlog was er weer eens stormgeweld en stond het water 
weer eens hoog op de jonge nog nieuwe dijk. Langs het water gaande, 
zag ik een peervormig ding dobberen. Ik trok het uit het water maar 
kende er geen waarde aan toe en gaf hem aan de zee weer prijs. De vol
gende nacht een nog zwaardere storm en de golven vraten hier en daar 
een groot gat in de dijk tot bijna boven aan de kruin. 0 W  '
Zo ook achter Arion. De mensen uit de omliggende dorpen werden opge
roepen om de gaten profftsories te dichten. In dat gat lag de boei; de 
vorige dag gevonden. De boei lag in de weg en werd de dijk opgedragen 
en naar beneden gedonderd, waar het uiteindelijk in een greppel bleef 
liggen aan de binnenkant van de dijk. Dat ongevaarlijke ding.



Het heeft daar lang gelegen, totdat op een zondagmiddag wat jongens hem 
opraapten om er buitendijks wat mee om te gooien. Totdat dat kreng toch 
ontplofte en een bom bleek te zijn en waarbij twee knapen, het leven 
verloren.
Ook spoelden er tijdens de oorlog nogal eens dieptebommen aan. Die wa
ren ongeveer 30 cm. lang met twee ronde uiteinden met een omvang van 
een groote kokosnoot. De eerste helft was groen en de andere geel ge
verfd. Die dingen konden soms maanden aan de binnenzijde van de dijk 
liggen voor ze werden opgeruimd.
En dan schrijven we 4 december 1964• Die nacht had er weer eens een 
flinke storm gewoed en raakte een kleine vrachtboot de "Santa Lucia" 
in nood op de Eems tussen Borkum en Rottumeroog. Het schip ging ten 
onder. Ik herinner mij nog uit mijn schooljaren twee regels uit een 
gedicht. Als volgt: "De zee spoelt balk en planken aan,

En bergt de lijken in zijn schoot".
Maar gelukkig heeft iedereen die ramp overleeft en konden ze heelhuids 
in een rubberreddingboot, een Dingby genaamd, gaan. Ze zijn nog dezelf
de nacht door een andere boot opgepikt en hebben het vlot laten drij
ven.
De volgende morgen aan het jutten zijnde, troffen we veel kort hout 
aan zonder noemenswaarde en drie verdronken hazen. Maar tegen de middag 
toen de vloed weer op zijn hoogst was, speurde ik in de verte een rood’ 
ding, ongeveer een kilometer vanaf de dijk. En dat ding veranderde 
maar niet van plaats. Toen het water ging zakken en ik erbij kon komen, 
bleek het *t vlot te zijn van het gezonken schip. Er hing een zuurstof- 
fles buiten boord en die was achter de rij3dam blijven haken, zodat het 
niet dichterbij kon komen. Ik ben erin gaan staan om hem na.ar de dijk 
te bomen. Maar hornaar, door het zakkende water wilde het liever do weg 
vanwaar het was gekomen. Uiteindelijk kreeg ik hem toch aan de dijk 
en hebben hem 1 s avonds laat over de dijk gerold en op een slede naar 
de boerderij gebracht, in de schuur. Ts Maandags werd hij door de 
Gemeente opgehaald en opgeslagen in de Molen ts Eenrum.
- kapitein herkende het vlot als zijn eigendom en heeft de gewerkte 

uren van mij en de helpers prompt betaald. Kaar over vindersloon werd 
niet gesproken en dat vlot was drieduizend gulden waard. Kaar aangezier. 
de toen nog pas benoemde Burgemeester Kreikes, tevens strandvonder, nog 
niet met dergelijke zaken op de hoogte was, heeft hij gemeend dat de 
zaak goed geregeld was. Er kwam later nog wel een kleine compensatie



uit tie Gemeentekas. Hij zou later beter uitkijken, maar er spoelen da
gelijks geen vlotten of roeiboten aan.



V AKANTIERO 0STER 1984/1985.

In overleg met de hoofden der scholen is het 
vakantierooster voor het schooljaar 1984/1985 
als volgt opgesteld:

Koninginnedag 
Bevrijdingsdag 
Hemelvaart

Herfstvakantie

Paasvakantie

Kerstvakantie
Crocusvakantie

13-10-84 t/m 21- 10-84 
22-12-84 t/m 06-01-85 
16-02-85 t/m 24-02-85 
05-04-85 t/m 14-04-85 
30-04-85
05-05-85

Pinkstervakantie
Zomervakantie

16-05-85 t/m 19-05-85 
25-05-85 t/m 27-05-85 
19-06-85 t/m 11-08-85

Dorpsactiviteiten Pieterburen.

Spelavond.
Op iedere laatste vrijdagavond van de maand, te beginnen op 
28 september, hebben wij weer onze zolangzamerhand traditio
nele spelavonden.
Aanvang 20*00 uur, de inleg bedraagt ƒ 6,- per persoon.
Ook rekenen uij op veel jeugd, uant uij beginnen met een aparte 
jeugdsjoelcompetitie. Als prijzen zijn er 3 platenbonnen te 
uinnen. Inleg ƒ 3,- per persoon.

Kegelen.
Op 17 november gaan ue weer kegelen in de •'Zeearend" te Zout
kamp. Vertrek 19.30 vanaf café Streekstra. Opgave bij Boukje

Oliebollen.
Op 31 december a.s. gaan ue huis aan huis met oliebollen 
langs de deur.

Nieuujaarsvisite.
De nieuujaarsvisite hopen uij op 12 januari 1985 in de zaal 
bij cafl Streekstra te houden.

Drent, tel: 539. Inleg ƒ 6,- per persoon.



Gedurende de week van 5 tot en met 10 november a.s. zal in Eenrum, Pieterburen 
en Westernieland een fietsgraveer-aktie worden gehouden.
De fiets kan tegen betaling van ƒ. 1,—  worden voorzien van uw postcode en 
huisnummer. Deze aktie is bedoeld om diefstal van uw fiets tegen te gaan. En 
hierdoor is het mogelijk om de kans te vergroten om een gestolen fiets terug 
te vinden.
Het graveren zal plaats vinden in Pieterburen: in de voormalige openbare lagere

school aan de Hoofdstraat 83 op maandag- en dinsdagavond 
van 18.00 tot 21.00 uur.

in Westernieland: in de voormalige gereformeerde 
lagere school aan de D. Wierengastraat 24 op woensdag- 
en donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur.

in Eenrum: in loods van de dienst gemeentewerken 
aan de Burg. Wiersumstraat op vrijdagavond van 18.00 
tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Mocht u op één van de aangegeven dagen in uw eigen dorp niet aan deze aktie 
kunnen deelnemen dan kunt u uitwijken naar een andere plaats. Als u woonachtig 
bent buiten de gemeente Eenrum dan staat niks u in de weg om toch uw fiets van 
een gravure te laten voorzien.

Deze aktie wordt georganiseerd door het Korps Rijkspolitie 
en de Verenigingen Dorpsbelangen in Eenrum, Pieterburen en

AANSLAG RIOOLRECHTEN.

Een dezer dagen is bij iedere inwoner wiens woning is aangesloten op de 
riolering een aanslag in de brievenbus gegleden. Een dergelijke aanslag 
is door het gemeentebestuur nog niet eerder opgelegd.
Het is namelijk zo dat ieder perceel dat is a\ngesloten op de riolering 
een dergelijke aanslag zal moeten betalen. Deze aanslag houdt verband 
met het feit dat in Pieterburen en Westernieland de percelen zijn aange
sloten of zullen worden aangesloten op de riolering. De ten laste van de 
gemeente komende kosten saoeiten. gedurende 40 jaren op deze wijze worden 
ingevorderd op de bewoners van de gemeente.
Aanleg van riolering in Pieterburen en Westernieland was op een andere 
manier niet te realiseren.



VERENIGING VAN HUISVROUWEN 
Afdeling: Pieterburen

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen , afdeling Pieterburen, is al bijna 
60 jaar actief in de gemeente Eenrum.
Gedurende het winterseizoen (van september tot mei) worden tal van activiteiten 
georganiseerd voor de ongeveer 100 leden. Zo zijn er avondbijeenkomsten, koffie- 
morgens, creativiteitscursussen op velerlei gebied, uitstapjes, excursies, boek
besprekingen enz.
Dit seizoen staan o.a. op het programma: op 1 november een avond over Engeland; 
prachtige beelden en achterg-ondmuziek, gepresenteerd door het echtpaar Roelfse- 
ma uit Delfzijl. Deze avond wordt gehouden bij Tivoli in Eenrum.
Op woensdagmorgen 14 november houden we een koffiemorgen in het Dorpshuis in 
Eenrum. Deze morgen begint om 9.30 uur en staat in het teken van de homeopatische 
produkten van dr. Vogel.
Op 26 november houdt de heer Rein van der Sleen bij Tivoli een lezing over het 
Nieuwsblad van het Noorden.
Op 11 december wordt een creatieve avond georganiseerd, waarbij iedereen aan het 
werk gaat met droogbloemen. Ook deze avond wordt gehouden bij Tivoli in Eenrum.
In januari treedt in café de Pool te Eenrum het cabaretgezelschap XIJNX uit 
Kruisweg voor ons op.
Al deze avonden beginnen om 19.45 uur.
Het is de gewoonte dat er ieder jaar in maart een avond gezamelijk met het Nuts- 
departement Eenrum wordt gehouden. Dit seizoen treden voor ons op in hotel Bult
huis de Waddenzangers uit Den Andel met het zangspel "t Ligt aal in de smeed".
Dit optreden vindt plaats op 8 maart en de aanvang is 20.00 uur.
Voor onze avond in april hebben we de heer van Dam, geneesheer-directeur van de 
Twaalf Hoven in Winsum uitgenodigd. Hij zal ons vertellen over "Gedragsafwijkingen 
bij ouderen". Deze avond wordt gehouden in café Streekstra te Pieterburen.
Bent u door het bovenstaande geïnteresseerd geraakt in onze vereniging, dan is
een telefoontje naar onze secretaresse (05959-1216) voldoend^ om het volledige 

• • • •programma in uw brievenbus te krijgen. ê È 0 ^

U bent natuurlijk van harte welkom op een van onze bijeenkomsten!
Verder informatie kunt u krijgen bij ons dagelijks bestuur:

mevr. G. Luitjens, Eenrum - tel. 05959-1231
mevr. H. Tuinman, Eenrum - tel. 05959-1216
mevr. A„ Dijkstra, Pieterburen - tel. 05952-345



HUISEIGENAARS OPGELET

Subsidie op de verbetering van uw woning

Indien u een eigen woning bezit, heeft u tot en met heden subsidie kunnen 
ontvangen voor het aanbrengen van verbeteringen aan uw woning onder bepaalde 
voorwaarden. Deze subsidie-mogelijkheid is gebaseerd op de Rijksregeling 
"Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere woningen 1979/11".
Deze regeling houdt onder andere in dat de gemeenten in feite fungeren als 
doorgeefluik tussen rijksoverheid en woning-eigenaar.
Het rijk stelt de regels op en de gemeente mag deze uitvoeren.
Aan deze situatie komt per 1 januari a.s. een einde.
In het kader van de decentralisatie heeft het rijk besloten de regelgeving 
en uitvoering van voornoemde regeling per 1 januari a.s. over te laten aan 
de gemeenten.
Dit houdt in dat de regeling "Beschikking geldelijke steun verbetering par
ticuliere woningen 1979/11" per 1 januari 1985 ophoudt te bestaan.
Hiervoor in de plaats komt de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Op basis 
van deze wet kan de gemeente jaarlijks gelden vragen uit een fonds dat d'oor 
de provincie wordt beheerd.
Dit heeft tot gevolg dat de gemeente een beperkt budget zal hebben voor het 
verlenen van subsidies voor verbetering van woningen.
Het principe van "wie het eerst komt, het eerst maalt" zal dan gaan gelden.
De gemeente zal zelf een verordening moeten gaan opstellen waarin geregeld 
wordt, welke verbeteringen voor subsidie in aanmerking komen en wat voör 
bijdragen worden verleend.
Hoe de nieuwe subsidie-regeling per 1 januari zal gaan uitpakken is nog erg 
onduidelijk. Het kan best eens zijn dat de huidige subsidie-regeling veel 
meer mogelijkheden biedt dan de nieuwe regeling zal gaan bieden.
Aanvragen voor subsidie op basis van de oude thans nog geldende regeling die 
voor 1 januari 1985 worden ingediend zullen worden afgehandeld op grond van 
de oude regeling, voorzover het rijksbudget dit toelaat. Eén en ander is 
door het rijk meegedeeld.
Indien u overweegt om in de toekomst iets aan woningverbetering te gaan doen 
dan kan het best de moeite waard zijn om dit jaar nog subsidie aan te vragen 
en te beginnen met de verbetering.
Omtrent subsidie-mogelijkheden kunt u contact opnemen met de heer Wiltjer van 
de Technische Dienst E.E.W.A.A. te Winsum, telefoon 05951-1888, ’s-morgens 
tussen 8.00 en 9.0Q uur.



AAN ALLE INWONERS.

Het is al weer enige tijd geleden dat u door het Korps Rijkspolitie werd 

verzocht om uitsluitend op woensdag na 7.00 uur 's ochtens huisvuil bij 

de weg te plaatsen. Als u voor dat tijdstip huisvuil bij de weg plaatst 

dan is de kans groot dat door loslopende katten en honden en anderszins 

de huisvuiIzakken worden opengescheurd; waardoor het huisvuil langs de 

weg en voor uw eigen woning en die van uw buren wordt verspreid.

Het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat de ophaaldienst zich niet kan 

bezighouden met het reinigen van stoepen, bermen en tuinen.

Wij doen hierbij met klem een beroep op u allen, om alleen op de dag dat 

het huisvuil wordt opgehaald, dus op woensdagochtend na 7.00 uur, huis

vuil bij de weg te zetten.

Als er na enige tijd geen verbetering optreedt in de huidige situatie 

dan zijn wij gedwongen om ordenend op te treden.

HOUDT DUS UW DORP REIN

Gemeentebestuur van Eenrum.

BRANDWEER EENRUM
Op zaterdag, 13 oktober a.s. wordt de nieuwe brandweer van de 
gemeente officieel in gebruik genomen.
Van 2,00 tot 5*00 uur 's middags wordt er een oefening gehouden 
bij het oude Aagtsheem, in samenwerking met de E.H.B.O.
Na afloop van worden voor kinderen tussen 4 en 12 jaar van 
4.00 tot 6,00 uur spelletjes gehouden. Aan deze spelletjes zijn 
prijsjes verbonden.
Tevens is de nieuwe brandweerwagen te bezichtigen tesamen met 
de Regionale Yerbindings Commandowagen.
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Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
Hereweg 15 9967 PP Eenrum
Postbus 5 9967 ZG Eenrum
Telefoon (05959)/1351

Als u zich mag verheugen in een redelijk inkomen, en op uw geldzaken wilt passen, dan gaat dat niet 
zonder problemen. U vraagt zich af: doe ik het wel verstandig? Maar niemand geeft antwoord.
En méér dan eens zult u in uw leven met een financiële kwestie worden geconfronteerd, waarbij 
u kiezen moet tussen A en B. Maar zonder er een flauwe notie van te hebben, dat er ook nog een 
mogelijkheid C bestaat.

Wat u ontbreekt, is een allround financieel adviseur 
op uw levenspad. Zoals Havinga: een assurantiehuis 
dat bijna veertig jaar geleden werd opgericht te 
Eenrum, en is uitgegroeid tot het vertrouwensinstituut 
van honderden gezinnen en bedrijven in de regio.

Waaróm Havinga de vertrouweling en gesprekspartner 
is van zovelen -  daarvan wordt u al iets 
gewaar in het kennismakingsgesprek, geheel 
vrijblijvend, bij u of bij ons. A propos...
Misschien zit u al met een vraag. Deze kunt u 
dan mooi meteen aan de heer Havinga 
voorleggen. Welke ochtend, middag of avond 
schikt u?

Waarmee kan Havinga u helpen ?
Pensioenvoorziening (met fiscale medewerking).
Verzekeren van gezins- en bedrijfsrisico's.
Bankdiensten: sparen en lenen; hypotheek, 
financiering, belegging.
Bedrijfsfinanciering -  consultatie en adviezen.

Dat geld weet wat!


