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1VEU-JOAR 1985'
Veu-joar is weer in 't laand.

De vogels zingen weer allerhaand.

Ook de merel zingt weer zien hoogste laid.

*k Gleuf hai het nooit gain verdrait!

Boeren doun weer heur uterste best.

Moar 1t weer mout doun de rest.

En zummerkoren wordt ter weer inzaait.

Om straks te gruien en te bluien, totdat 1t weer wordt maait.

En o maimoand,wat kinst doe mooi wezen.

As alees weer gruit en bluit.

Om den langs de velden te kuiern.

En den even zitten te goan, as joe 't vermuid!

<5^
En den begunn je even te denken.

Dat dit aal joar weer komt.

Dat joe veul vreugde kin schenken.

Noa 'n laange w i n t e r , doar moutn je wel even aan denken.

Want dei tied van snei en ies. 

Ts nou eerst weer veurbie.

Het leven laacht joe weer tou. 

Want óók de zummer is noabie!

En óók de mensen binn anders bie dit veujoarsweer. 

Je kint 1t maarkn, ze goan méér te keer.

En óók de kindren ze hupplen en speuln.

En in *t gruinlaand lopt ' n peerd met 'n v e u l e n ’

0

0 veujoar blief nog even bie ons.

Want 't is ja de mooiste tied van 't joar.

Moar ach, hai is ja zo gauw weer veurbie.

En den moutn je weer 'n hail joar wachtn en dat muit mie.

Ainrom, T.Bottema

ï



Reeds gedurende een aantal jaren wordt in ons land afvul si as i ngsznmeld 

via de glasafvalbakken, die men in diverse gemeenten in de kleuren grcü-n, r- o d , 

geel of oranje op daarvoor de meest aangewezen plaatsen ziet staan.

Ook in de gemeente iienrum zijn deze afvalgloshakken geplaatst, eind 1981.

Hoewel Nederland in Europa met de glasbakopbrengst hoog sco<.rt (42 % van 

hot eenmalig glas komt in de glasbak terecht), blijft er toch nog veel glas 

in het huishoudelijk afval achter. Dit glas komt vervolgens in de verbrandings

installaties of op vuilstortplaatsen terecht of ergens anders in de natuur of 

langs de weg, hetgeen een blijvende belasting voor het milieu en een voortdu

rende verspilling van energie en grondstoffen vormt.

Er is een Stuurgroep Promotie Glasbak opgericht, waarin onder meer zit

ting hebben een drietal ministeries, het. Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, 

diverse bodrijfs- en productschappen, vertegenwoordigers van de glasindustrie, 

glasinzamelingsbedrijven en de Nederlandse Vereniging van Roinigingsdirecteun. n 

die de bevolking van Nederland oproept voor een nog groter gebruik van de glas

bakken .

Met een nog beter gebruik van de glasbakken kan h t gevaar worden ingeperkt 

van verwondingen die de ophalers van huishoudelijk afval op kunnen lopen bij 

het oppakken van vuilniszakken met glasafval.

Tevens kan door deponering van glasaival in de daarvoor geplaatste glas

bakken de afvalstroom aanzienlijk worden ingeperkt en daardoor het milieu ont

last.

Hoewel in onze gemeente een redelijk gebruik wordt gemaakt var. de glasbak 

i35 % van het eenmalig glas komt in de glasbak terecht in onze gemeente, waarbij 

ervan uit wordt gegaan dat per gezin gemiddeld landelijk 33 kg. glas in omloop 

:.s) kan het deponeren van afvalglas in de glasbak nog voel hoger opgevoerd 

worden (3b % is nog 7 % beneden het landelijk percentage van 42 % en 50 % moet 

ook haa 1 ba;:-.r zij n ).

w i_j zijn in onze gemeente <>p de goede weg, gezien de respons van vorige 

iarer LW.M, .17,4 %; 1982, 29 1983, 33 %.

Om u een indruk te geven van de resultaten van de glasinzameling in onze 

gemee.ite in cijfers, volg! hierbij bot volgende overzicht over 1984.

h tgezame!de kg. afvaiglas:
I • r : i Pieterburen Wes t e m . i and Tot ;?t-tl

ie kwartaal 5430 kg. 1300 kg. 090 k g . 74 20 kg-

?. t-w v tuu.1 4690 kg. 1210 kg. 910 kt . 6810 kg •

te kwart aai 5230 kg. 1250 kg. 600 k g . 7080 kg.

4e kwartaal 4370 kg. 1650 kg. 11 60 1, rt • 71 80 kg •

Totaal 19720 kg- 54.10 kg. 3860 kg . 284 90 k g .
— — • — — -- . V  .. — -r

*



De glascontainers worden in het dorp Eenrum 1 x per 14 dagen geledigd en 

in Westernieland en Pieterburen 1 x per maand.

De gemeente heeft betaald aan huur voor 3 glas

bakken ƒ 1.912,—

ledigen van de glasbakken - 1.068,—

ƒ 2.980,—

Opbrengst glasafval:

28490 kg. a ƒ 27,60 per 1000 kg. = - 786,—

Ten laste van de gemeente blijvende kosten ƒ 2.194,—

Met zijn allen moeten we trachten het gebruik van de glasbakken nog beter 

te benutten.

Een opbrengst van 50 % geeft meer opbrengst aan glasafval en de gemeente 

een besparing van kosten.

Als de glasbak 
rinkeldekink 

zegt,bedoelt-ie 
dankjewel.

Glas, hup in de glasbak

Het gemeentebestuur 

ONKRUIDBESTRIJDING

Evenals voorgaande jaren wordt binnen

kort door het personeel van de dienst 

gemeentewerken begonnen met de onkruid- 

bestrijding langs en op wegen, trottoirs 

en goten.

Vanwege de grote hoeveelheid werk die 

hiermee gepaard gaat, zijn wij genood

zaakt onkruid-bestrijdingsmiddelen te 

gebruiken.

Middels deze kennisgeving willen wij 

iedere aanwonende in de gelegenheid 

stellen om zijn/haar aangrenzend deel 

van weg, stoep of goot zelf om een meer 

milieu-vriendelijke wijze van het on

kruid te ontdoen.

Wij stellen u tot 6 mei a.s. in gelegen

heid om schriftelijk danwel mondeling 

bij ons bezwaar in te dienen tegen het 

gebruik van bestrijdingmiddelen op het 

trottoir voor zijn/haar perceel.

Het telefoonnummer van het gemeentehuis 

is 05959-1333.

Het gemeentebestuur.



VROUWENRAAD

De Vrouwenraad kent al jaren de mogelijkheid mensen uit te zenden naar 

z.g. vakantieweken voor lichamelijk gehandicapte vrouwen, mannen en

echtparen.

Deze weken worden georganiseerd door de Vrouwenraad Stichting Groningen 

en zijn bedoeld voor mensen die niet alleen met vakantie kunnen of 

willen gaan.

Deze weken worden gehouden in de Prins Willem Alexander Hoeve te Alveer 

(bij Roden).

Do Willem Alexander Hoeve is een gebouw, aangepast aan gehandicapten, ge

legen in een bosrijke omgeving.

Tijdens deze vaknatieweken worden de deelnemers "verzorgd" door een groep 

vrijwilligsters, waarvan in ieder geval 1 verpleegkundige. In aanmerking 

komen mensen die om één of andere reden hulp en/of begeleiding nodig 

hebben, b.v. mensen die slecht lopen, mensen in een rolstoel, slechtzien

den, mensen met een (moeilijk) dieet, suikerzieken.

Voor echtparen geldt, dat één van de twee "gehandicapt" moet zijn. De 

deelnemers mogen niet bedlegerig zijn.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een vormingsweek, die 

wordt gehouden in het vormingscentrum "Drieklank-Vredeveld" te Zeegse. 

Deze week is bedoeld voor mensen die er eens uit moeten.

Voor zo'n week wordt het Vormingscentrum in overleg met de Vrouwenraad 

Stichting Groningen een programma gemaakt, waarbij het ontspannend bezig 

zijn erg belangrijk is.

De weken lopen van maandag tot zaterdagmorgen in de maand september .

De kosten bedragen ƒ 200,—  tot ƒ 250,—  per persoon.

Mocht u graag nadere inlichtingen willen hebben over deze vakantie-moge- 

lijkheid dan kunt u zich wenden tot de Vrouwenraad in deze gemeente.

Voor deze gemeente kunt u met de volgende personen contact opnemen:

Pieterburen en Westernieland:

S. van der Zee-Hofstee 

I.G. Joling-Westers

Eenrum:

M.C. Smit-Peek 

A.J. Evers-Kalk

tel. 05952-257 

tel. 05952-365

tel 05959-1456 

tel. 05959-1356



70.5 mei Sportpark Senrum

vr.10 mei De Hunze Eenrum

?.a .11 mei

s a  . 1 1 me i. De TAool Eenrum
J*

w o «15 mei av *
vr.17 mei *s av. Oudedijk 13,Pieter- 

za.18 mei gehele dag buren

ra."5 mei De Pool

.1 juni De Pool

Europeer Kampioenschap 

GRASBAANRACES; kwart fin. 

13.30 uur.

FANCY FAIR van de lagere 

kleuter, en peuterschool I 

(zie elders in Bokkeblad)

Porie C'Gradies European 

Jazzband (Dixieland-jazz) 

21.00 uur; ƒ10 of ƒ7,50

GROOT CONCOURS HIPPIOUE 

voor paarden en pony's 

(zie ook elders in dit blad)

GYNDTCATE

Rock'n R o l 1-band met -dans 

*10 of ƒ7,50; 21.00 uur.

S P EKTACULAIRS B ENEF ÏTAVOND

 ̂I • v... k., i.v riltu 1'JUJL

in Pleterburen. op de landerijen van de heer H.H.Korter,
< )f .dijk 13, is er een groot Concours Hippique voor paarden 
en p o n y -  op 15 mei *s avonds, 17 mei ’s .wonds en 18 mei
io g e h e l e  d a g .

Bestuur L.R. en tP.C. de f arnemiter'
Hoofdstraat 47 
9968 AB Pleterburen

do.15 aug. Sportpark Eenrum

v r .16 a u g . £ portpark Senrum

z o . 18 iug.

vr,16,za 17 en zo.13 aug.

F TSTSCROSf deeln.voor 6 T/m 16 jaar
18.30 uu r .

LANG EBAANDRAV E RIJEN 17.00 uur 
N A T .GRASBAANRACES 1q .3 0 u u r .

KERMIS EENRUM





De doden 
herdenken, 
heelt dat 
nog steeds
• tkzin i

Elk jaar herdenken wij degenen die sinds het begin 
van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Dat 
doen we op de vierde mei, één dag voor bevrijdings
dag, vanaf zes uur 's avonds. Om acht uur nemen we 
twee minuten stilte in acht. Dit jaar voor de 
veertigste keer. Een goede aanleiding om even stil te 
staan bij de betekenis van de dodenherdenking

W ie en wat 
herdenken wij 
eigenlijk?

Bij deze herdenking worden alle 
militairen en burgers herdacht, die sinds het begin 
van de Tweede Wereldoorlog in de strijd om de 
vrijheid om het leven kwamen; door oorlogs
handelingen of terreur, in Nederland, Zuidoost-Azië, 
of in de rest van de wereld. Dus met alleen 
Nederlanders die bij de verdediging van ons land en 
van het voormalig Nederlands-lndië sneuvelden en 
de mannen en vrouwen van het verzet, die 
omkwamen in de strijd tegen de Duitse en Japanse 
bezetter. Maar ook joden, zigeuners. Jehova
getuigen, homofielen en geestelijk gehandicapten, 
die op de meest gruwelijke manier in de 
vernietigingskampen om het leven werden 
gebracht; de mensen die het leven lieten in de 
Jappenkampen, door uithongering en moord; zij die 
zomaar, willekeurig van de straat werden geplukt en 
doodgeschoten, of die tijdens de hongerwinter van 
1944 stierven aan kou en ondervoeding. Ook onze 
zeelieden die tijdens de oorlogsjaren sneuvelden in 
dienst van de marine en koopvaardij. Al die mensen 
worden elk jaar op de vierde mei herdacht.

W aarom we 
nog steeds 
de doden 
herdenken

B ij de dodenherdenking gaat het met alleen om het 
herdenken van de doden. We staan op die dag ook 
stil bij de vraag, hoe het mogelijk kon zijn, dat 
volken zich het recht aanmatigden om andere 
landen binnen te vallen en te bezetten, om daar 
vervolgens de dienst uit te maken en terreur uit te 
oefenen. Om mensen te vervolgen, letterlijk uit te 
roeien, alleen omdat zij "anders” waren, of anders 
dachten, of van een ander ras waren, dat als 
inferieur en minderwaardig, of "nutteloos" werd 
beschouwd Voor de Duitsers was dat iedereen, die

niet blank en zuiver Germaans van ras was. Voor de 
Duitse bondgenoot Japan was dat ieder, die blank 
van huid en van Europese afkomst was. Zo werden 
honderden, duizenden en tenslotte miljoenen 
mensen om het leven gebracht. Vrouwen, mannen, 
bejaarden, zieken, kinderen, zoals Anne Frank. 
Mensen van wie het de enige "misdaad" was. dat zij 
anders waren of in iets anders geloofden dan de 
bezetter.

W aarom we dat 
niet mogen 
vergelen

Het is belangrijk dat we nooit vergeten, wat er 
destijds is gebeurd. Dat we nooit vergeten, hoe het 
zover heeft kunnen komen. Daarom moeten we de 
herinneringen aan die jaren levendig houden, ook 
voor de volgende generaties. Daarom is het zinvol 
en belangrijk om ons te blijven realiseren, dat 
totalitaire systemen tot moord en verkrachting van 
menselijke waarden leiden. Ook dat is een reden om 
na 40 jaar nog steeds onze doden te herdenken. Dat 
doen we elk jaar weer opnieuw. Op 4 mei, om acht 
uur. met twee minuten stilte.

Respect 
voor de 
nabestaanden.

Wat veertig jaar geleden gebeurd is, is voor vele 
jongeren al geschiedenis. Maar bij talloze mensen 
zijn de wonden die de oorlog geslagen heeft, nog 
vers en diep. Voor sommigen zijn de herinneringen 
nog zo levendig, dat zij er -  na veertig jaar -  nog 
steeds niet over kunnen praten Als je je dat 
realiseert, dan kun je nagaan, wat er door deze 
mensen heen moet gaan, als er iemand zonder na te 
denken "voor de grap" ergens een hakenkruis op 
tekent.
Talloze mensen willen op 4 mei al diegenen 
herdenken, die hun leven gaven, niet alleen in de 
strijd voor land en volk, maar ook omdat zij het 
gewoonweg niet pikten, dat een vreemde heerser de 
dienst uitmaakte in hun eigen land. Nederlanders, 
die in opstand kwamen tegen het onrecht, de 
wreedheden, de terreur, waaronder zij niet wilden 
leven Een herdenking die z’n hoogtepunt krijgt in 
twee minuten stilte. Een stilte die je kunt 
respecteren, door ook even stil te staan, op 4 mei, 
om acht uur 's avonds.



CENTRAAL HOK 2 6 |
Teder jaar verdwalen er post

duiven, doordat ze tijdens w e d 

vluchten in slecht weer geraken 

(onweer, mist enz.)zodat ze hun 
eigen hok niet weer kunnen 

vinden, of de kracht niet meer 

hebben om op hun eigen hok te

rug te keren.

Sommige van deze duiven veronge

lukken (verkeer, roofvogels), 

anderen zoeken hun toevlucht 

op/in kerken, molens of andere 

gebouwen, vanwaar ze veel over

last veroorzaken aan de landbouw 

of omwonenden. Deze duiven noemt 

men. de verwilderde duiven.

De bedoeling is nu, dat men deze

duiven (indien mogelijk) naar 

een Centraal Hok brengt, daar 

worden ze dan verzorgd en d.m.v. 

de gegevens op de ring krijgt de 

eigena(a)r(es) bericht waar zijn 

of haar duif is.

De meeste, verdwaalde duiven ko

men uit Nederland, maar ook wel 

uit de aangrenzende landen en 

zelfs uit Polen en Hongarije.

Er zijn in Nederland ongeveer 

70 Centraal Hokken, de meeste 

zijn ten zuiden van Zwolle. 

Slechts één in de provincie 

Groningen, n.1. in EENRUM en 
wel bij K.J.Nienhuis, Hander-

jmt n «ai vmma— mÊÊmÊÊmw

weg 10.



Ds werkelijke omstandigheden waaronder 
de overval op het distributiekantoor te 
Eenrum op 30 maart 1944 heeft plaatsgehad.

Op 30 maart 1944 te omstreeks 22.15 uur, begaf ik, Andries van Esveld 
destijds wachtmeester der staatspolitie ter standplaats Eenrum, mij 
par fiets naar het distributiekantoor te Eenrum, teneinde mijn post- 
commandant, de opperwachtmeester der staatspolitie, Geert Vos, op het 
distributiekantoor af te lossen.
In de nabijheid van het distributiekantoor werd ik opgewacht door een 
mij onbekend manspersoon, die mij mededeelde dat hij met nog enige 
personen een overval op het distributiekantoor wilde plegen en hier
voor mijn medewerking nodig had.
Nadat ik deze persoon mijn medewerking had toegezegd, doch hem had 
medegedeeld dat ik er op rekende dat mijn kostbaas, de heer G. Meden
dorp, zou worden ingelicht, zodat de in mijn kosthuis aanwezige onder
duiker Uolter Medendorp op een andere plaats kon worden ondergebracht, 
b«n ik naar het distributiekantoor gelopen en heb mij zoals gewoonlijk 
gemeld door het noemen van mijn naam bij de gesloten deur. Toen de 
deur hierop werd geopend, naar ik meen door de burgerbewaker Jan 
Uestra gingen een vijftal gewapende personen naar binnen en werden wij 
te weten opperwachtmeester Vos, de burgerbewaker en ik opgesloten in 
de kluis, nadat de sleutel van de kluis, door de genoemde Vos was af- 
gegeven. Hierna werd de kluis leeggehaald en de kluisdeur achter ons 
gesloten.
Korte tijd later werden wij uit de kluis bevrijd door de boven het 
distributiekantoor wonende H.E. Kuizenga. Aldaar werden Vos en ik aan
gehouden door de ter plaatse verschenen opper-luitenant der staats
politie, G. Kleeter en wachtmeester H. Fopma en daarna per auto over
gebracht naar de marechaussee-kazerne, Helperbrink te Groningen en 
aldaar in een cel ingesloten.
Aldaar zijn wij enige dagen verhoord door S.D. Kapitein M. Rauwerda. 
Nadat dit niet het door Rauwerda gewenste resultaat had opgeleverd, 
daar ik Vos niet had ingelicht over de medewerking die ik aan de over
vallers had verleend en ik steeds tegen Rauwerda had verklaard, dat 
ik onder bedreiging van vuurwapens mij bij het distributiekantoor had 
gemold, werden wij tenslotte overgebracht naar het beruchte Scholtens- 
huis, het gebouw van de Sicherheidsdienst te Groningen. Aldaar werd ik 
enige malen verhoord door Duitse S.D.-ers, waarbij geweld tegen mij 
werd gebruikt, door mij in het gezicht te slaan en mij urenlang met de 
handen omhoog tegen de muur te plaatsen. Als ik de handen iets liet 

zakken ontving ik schoppen in mijn achterwerk, hetgeen zeer vernederend 
werkt.
Ik bleef echter bij mijn eerder afgelegde verklaringen en hierna wer
den Vos en ik overgebracht naar het Huis van Bewaring te Groningen, 
waar wij van 4 tot en met 21 april 1944 zijn ingesloten geweest.
Dis dag zijn wij op het scholtenshuis door de Duitse S.D. in vrijheid 
gesteld en weer in politie-dienst aangesteld.
Aan deze verklaring voeg ik nog toe, dat ik vanaf september 1943 tot 
aan de bevrijding deel heb uitgemaakt van de L.K.P. (Landelijke Knok
ploeg) en G.D. (Ordedienst) respectievelijk onder leiding van da heren 
Clovering en van Dingen te Eenrum.
In deze tijd plaatste ik onder anderen de onderduikers U. Medendorp.
3.Dolman, D. Kloosterboer, M. Nube, 3. Havinga en A. van Bolhuis.
Na de bevrijding heb ik eerst deel uitgemaakt van de Binnenlandse 
Strijdkrachten als leider verhoor en van juni 1945 tot 1 januari 1949 
was ik werkzaam bij de P.O.D, (Politieke Opsporingsdienst) later P.R.A. 
(Politieke Recherche Afdeling) te Groningen.
Via Eenrum (van 1-3-1943 tot 17-4-1945) Sauwerd (1-1-1949 tot 1-4-1967) 
Bedum (1-4-1967 tot 15-11-1970) en Vries (15-11-1970 tot 1-1-1980) ben 
ik op 1-1-1980 als plaatsvervangend commandant van de groep Vries der 
Rijkspolitie gepensioneerd.



Herinneringen uit Eenrum opgetekend door Luit Willinge.

X

In deze aflevering worden een aantal voorvallen en staaltjes verteld over de 
muziekvereniging Orpheus.

Orpheus.

Het Eenrumer muziekgezelschap Orpheus is reeds in 1838 opgericht en dus een van de 
oudste muziekgezelschappen van Nederland.
In 1910 waren Fop, Derk, Johan, Luut en Knel is enige tijd adspirant-leden van de 
vereniging, waarvan vanaf de oprichting reeds enige geslachten Nienhuis enthousias
te muziek-beoefenende leden waren geweest en nog waren.
Het bestuur was ervan overtuigd, dat het voor het blijven bestaan van Orpheus 
noodzakelijk was leden aan te werven onder de dorpsjeugd; met zijn vijven waren de
jongens dus een goede aanwinst, maar....  het getuigde ook van goed inzicht in de
mentaliteit van die vijf, dat zij nog niet direct lid, maar eerst adspirant-1id 
werden, die nog te jong, te speels en te weinig verantwoordelijkheidsgevoel hadden 
om een duur instrument, welke zij misschien zouden kunnen beschadigen, mee naar 
huis te nemen. Aan deze handelwijze was toch ook een nadeel verbonden; de adspiran- 
tjes konden thuis niet oefenen.
Het repeteren was alleen mogelijk op de oefenavonden van het hele gezelschap, in de 
oude niet meer gebruikte school, onder toezicht van de ouderen, maar vooral ook om 
de lessen van de dirigent, een beroepsmusicus van het Harmonieorkest uit Groningen. 
Hieruit blijkt wel, dat het Orpheus ernst was met het bereiken van goede resultaten. 
Als de bodem van de verenigingskas door de penningmeester kon worden gezien (en dat 
was nog al eens het geval) dan kon men zo'n dure dirigent niet uit de stad laten 
overkomen en dan nam een der leden, die het vlotste de muziek kon lezen deze taak 
waar.
De repetities duurden van half acht tot negen uur, vrij kort, maar noodzakelijk 
omdat de dirigent met de laatste gelegenheid van de paardetram in Mensingeweer 
weer naar huis moest in Groningen.
Voor de adspiranten was dat ook het sein om naar huis te worden gestuurd, terwijl 
de jongere leden nog samen bleven om "geheime dingen", vaak schuine moppen, die 
voor jongere oren minder geschikt waren, te bespreken.
Fop en Luut trachtten uit een klarinet de tonen te ontlokken, die op de notenbalken 
stonden aangegeven. Daartoe hadden ze een rietje aan het mondstuk met spuug "voorge
weekt" (dan zou het gemakkelijker gaan), maar vaak - te vaak - mislukte dat en 
veranderde dat geluid in een schelle en schrille toon, die muziekliefhebbers pijn
deed in de oren.
Derk en Knel is "bespeelden" een trompet en piston en Johan trachtte welluidende 
lagere tonen uit de bariton te halen, hetgeen slechts lukte als de in de longen 
aanwezige lucht "knijpend" in het mondstuk van het instrument werd geblazen.
Toch werden er goede vorderingen gemaakt en toen de jongens goed beseften hoe kost
baar deze instrumenten waren en hoe voorzichtig men ze moest behandelen kwam het 
moment, dat zij de aan hen toevertrouwde muziekinstrumenten mee naar huis mochten 
nemen, zodat thuis, zoveel als mogelijk was kon worden geoefend voor de juiste 
grepen op de kleppen en het verkrijgen van een goed geluid.
Een zeer hard, maar goed geluid kwam uit de bariton van Johan, toen hij thuis zijn 
vader, die de krant zat te lezen en niets bemerkende, een doodsschrik op het lijf 
joeg, door achter hem staande, hem met alle beschikbare lucht een harde, ontplof
fende toon in de oren blies, waardoor vader met een hier niet herhaald boos woord 
een luchtsprong tot bijna het plafond uit zijn stoel vloog.

Sigaar roken.

Tijdens een pauze tussen twee nummers, om de moegeblazen longen even rust te gun
nen vroeg Simon* de man van de kleine trom: "Wie wil even voor mij naar vrouw 
Ripperda voor een dubbeltje vier sigaren halen ?" Dat kon heel snel gebeuren, omdat 
vrouw Ripperda schuin tegenover de school haar winkeltje had. Luut bood zich aan, 
kreeg het geldstuk en verdween haastig. Simon wist niet dat het vijfmanschap over 
deze mogelijkheid, om aan een sigaar te komen reeds veel eerder had beraadslaagd 
en een plan had opgesteld.

/o



Luut kocht namelijk niet vier sigaren van een halve stuiver per stuk, hetgeen in 
die tijd de prijs was voor een heerlijke sigaar, maar vijf van twee cent per stuk. 
Een ervan hield hij in eigen zak en gaf vier in een papieren zakje met een rebus 
er op aan Simon.
Deze fijnproever stak er een aan, bewoog de sigaar heen en weer onder zijn neus,
zodat hij de geur goed kon opsnuiven....  keek Luut doordringend aan en vroeg:
"Hoeveel sigaren heb jij gekocht? Jij bedondert mij ventje ?"
Luut viel niet door de mand en loog met een onbewogen gezicht: 'k Heb vier voor 
een dubbeltje gekocht !" Bij het naar huis gaan gingen ze door het lommerrijke 
laantje achter de school, waar niemand hen kon zien en daar stak Luut de sigaar 
aan na eerst het puntje eraf gebeten te hebben. Na tien trekken kwam een ander aan 
de beurt. Door deze maatregel konden ze voorkomen, dat ze misselijk werden van de 
goedkope sigaar, die hen niets had gekost. Ze genoten uitbundig van de geslaagde
list, alhoewel ze de smaak eigenlijk vies en bitter vonden.... maar dat zei niemand
....  kwajongens moeten toch leren roken.

Piano pianissimo.

Op het muziekprogramma voor de volgende openbare uitvoering stond ook een nummer 
volgens Abel Nienhuis, die de bas blies, een prachtig melodieus stuk, dat alleen 
goed zou klinken, als het middengedeelte heel zacht zou worden geblazen.
Denk erom mensen: piano; pianissimo!
In de oude school hingen voor de verlichting petroleumlampen van voor die tijd 
moderne constructie. Door de petroleumketel liep een open kanaal, waardoor de lucht 
nodig voor de verbranding tot bij de vlam werd gevoerd. Dit systeem werd bij Orpheus 
echter een tijdlang weinig gewaardeerd, want de lamp flikkerde nog al erg, zeker 
door een of andere constructiefout. Die fout werd echter op een avond gevonden.
Abel Nienhuis met zijn bashoorn had net als (ieder ander in het ensemble, z'n vaste 
plaats juist onder de petroleumlamp. Als Abel zijn groot instrument bespeelde kwam 
er zo‘n luchtstoot uit zijn forse longen, dat met iedere maat die lucht doordrong 
tot in de lamp om daar het flikkeren te veroorzaken. Toen Abel een plaats kreeg 
tussen de lampen in, brandden deze tot groot genoegen van ieder met een constant 
licht.

IJSVERENIGING EENRUfl

Een uat verlaat verslag van de ijsvereniging, maar toch menen ue

nog het verloop van het gemeentekampioenschap schaatsen te moeten 
melden.

Op donderdag 14 februari 19B5 uerden de wedstrijden verreden onder 
uerkolijk barre omstandigheden.

Liaarschijnlijk uas het de guurste avond van de hele ijsperiode.

Hot is de gewoonte dat 16 rijders aan de strijd meedoen. Pieter- 

buren en Uesternieland leveren elk 5 kandidaten, Eenrum 6.
De pri •

Jzen be staan uit en veltDppen met inhoud, uaaraam  de 3 ijs-
vnreni q ingen ieder tsven VR e 1 tnijdragen.
: je win na a r 0 11ivangt t e vons ee3n beker die beschikbaar ucrrd t ge
s teld door de gemeentel ij kg Sportcommissie*
flevrouu Kloos terman--Ste.V. i:; •.en sma reikte na afloop de pri jzen UJit aan
de vol gende5 Personen: 1. E, Rispens Een rum

2. J. Danhof Ues terni eland
3. R. Tromp Ues terni eland
4. J • Zijlstra Pie terbu IS n



Nog nooit in een kano gevaren?
Kom dan eens kenniB maken met het kanovaren.
Op koninginnedag organiseert de comlssie kanosport van 
MDe Pool” een kano-inatuif in d® haven van Eenru».
De instuif begint om 13*30 uur®

"Cursus Recreatief Kanovaren”

Kanovaren is een leuke en gezonde sport» U kunt het alleen doen* of 
samen met anderen. U beoefent het als recreatie»» of wedetrijdeport. 
De basistechnieken van het kanovaren zijn voor jong en oud in kort® 
tijd te leren.
Gelet op het grote succes van het vorig, jaax organiseert de kano- 
afdeling van watersportvereniging 8{D© Pool*' opnieuw d© cursus ^re
creatief kanovare n".
De cursus wordt gegeven op 6, 7„ 9* 13 en 15 mei.
De kosten van de cursus zijns
tot en met 12 jaari f 40, —  ; vanaf 1 3 jaax f 4 5 •
Inlichtingen en opgave bij?
J.S. Kloosterman, Mattenesserlaan 22p Eenruan. ^el» J05959 - 1269 
E. Kuipers, Burg» Wiersumstraat 27, Eenrum.
J, Schol tens, Burg. IJ. Wiersumstraat 3o Warfhuizen.

/ /



Vorig jaar werd in de lagere school te Eenrum voor het eerst 

een fancy-fair gehouden. Het was een groot succes, niet 

alleen qua opbrengst, maar zeer zeker ook door de gezelligheid 

en de inbreng van de kinderen. De opbrengst is gebruikt om 

diverse leermiddelen en materialen aan te schaffen.

Een uitspraak als "Dit moeten we vaker doen" werd veel gehoord. 

Mede daarom is besloten ook dit jaar weer een fancy-fair te 

organiseren en wel o p . ....

10 mei r van 18.30 uur tot ?1.30 uur.

11 mei *r van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Nieuw is, dat de fancy-fair 1985 wordt georganiseerd door de 
peuter-, kleuter- èn lagere school.

Men kan in de school aan de Hunze terecht voor een praatje, 
een hapje, een drankje, een plantje en natuurlijk voor de spel 
letjes èn de toneelstukjes van de kinderen.
U bent allemaal van harte welkom.

DAT MAG U NIET MISSEN!

IEN,MAAR OOK DOEN!



G E ME E N T E  E E N R U M  ★

4 mei herdenking 1985*

Elk jaar worden herdacht diegenen die in de Tweede Wereldoorlog 
(1940 - 1945) zijn omgekomen*

Bat doen we op de 4e mei, één dag voor de viering van de be^ijding dag*
Eens in de 5 jaar wordt er extra aandacht aan deze herdenking geschonken*
Bit jaar is het 40 jaar geleden dat ons land van de terreur der bezetters 

werd bevrijd.
Evenals in zoveel andere plaatsen, willen ook wij zaterdag 4 mei al diege

nen herdenken, die hun leven gaven in de strijd voor land en volk. Bat wij nu 
in alle vrijheid mogen leven, is mede hun werk geweest.

Voor de herdenkingsplechtigheid heeft het plaatselijk 4 mei comité in over
leg met het gemeentebestuur de volgende opzet samengesteld.

18.45 uur Kranslegging bij het herdenkingsmonument te Eenrum.
Orpheus speelt een koraal en het Wilhelmus.
Kinderen van de hoogste beide schoolklassen leggen bloemen.

19*15 uur Kranslegging bij de beide graven van omgekomen geallieerde 
vliegers.

19 «30-19*45 Verzamelen bij de Hervormde Kerk te Westemieland.
Na het hijsen van de federlandse vlag aansluiting bij de in 
aantocht zijnde tambours met omfloerste trommels naar de begraaf
plaats.

19• 57 uur Kranslegging bij de graven van de 10 omgekomen geallieerde vliegers.
Inachtneming 1 minuut stilte.
Orpheus speelt het Engels Volkslied.
Kranslegging bij het graf van Dirk Eliza Wierenga.
Inachtneming 1 minuut stilte.
Orpheus speelt het Wilhelmus.
2fe 'coi de hoogste beide klager va* da ^ebe-en te Pieteir-
buren Weatèmieland die zich bij de stille tocht hebben aangeslo
ten leggen na de kr insleggingen bloemen bij graven.

20.15 uur Herdenkingsdienst in 4e Hervormde Kerk te Westemieland.

Zij die de stille tocht en de herdenkingsdienst willen bijwonen worden ver
zocht om zaterdag 4 mei te* 19.50 uur aanwezig te zijn bij de kerk te Westemie
land,

Al diegenen die hieraan om de een of andere redenen niet kunnen of willen 
deelnemen, worden opgeroepen de dodenherdenking te willen respecteren, door ook 
even stil te staan op 4 mei tegen acht uur 1 s avonds.

Vanaf 19.45 uur tot even vóór 20.00 uur worden de klokken geluid.
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang zullen van de openbare gebouwen de vlaggen 

halfstok worden géhanden.
Aan de inwoners van alle dorpen in de gemeente wordt verzocht eveneens de 

vlaggen halfstok te hangen.
Het 4 mei Comité Het Gemeentebestuur



Het Prov.Steunpunt voor de Volwasseneducatie in de prov.Groningen is onlangs gestart 
met een experiment nl. He Kursusbus. Vanuit deze bus, die op meerdere plaatsen in de 
provincie geregeld komt en is bemand met vrijwillige medewerk(st)ers wordt voorlichtin 
gegeven en informatie over kursussen voor volwassenen. In de bus kunt u rustig kennis 
nemen van voorlichtingsmateriaal. up grond van reeds opgefane ervaringen zijn de reac
ties van de mensen erg positief en veel mensen maken gebruik van deze nieuwe voorzie
ning en hebben *icb aantemeld voor een of ancere kutsus of opleiding.
Gaarne wordt dit projekt onder uw aandacht gebracht.
Iedere woensdag var, de derde week van de maand neemt de blauwe kursusbus te EENRUM.

De Kursusbus heeft 
informatie over alle 
kursussen en opleidingen 
bij u in de buurt

De Kursusbus, iets nieuws
De Kursusbus, alle informatie bijelkaar

Sinds kort rijdt er door de provincie Groningen een 
biauwebus. Een beetje vreemde bus, wantu kunt er 
niet in meelijden. Als De Kursusbus ’aan ’t werk’ is, 
staat ie stil. Zoals vandaag bij u in de buurt.

i

De Kursusbus, maak er gebruik van!

Misschien heeft u wel belangstelling om aan een of andere 
kursus of opleiding mee te doen.
En wilt u eerst weleens weten, wat er zoal bij u in de buurt 
georganiseerd wordt.
Dat kan ook. In De Kursusbus kunnen we precies vertellen 
welke mogelijkheden er voor u zijn. In uw eigen woon
plaats of tn een naburige gemeente.
Stap in voor een lekker kopje koffie en vraag maar wat u 
weten wilt. Wij zitten ervoor.
U bent van harte welkom in De Kursusbus!

De Kursusbus heeft informatie over allerlei kursussen 
en opleidingen, die in uw woonplaats of gemeente 
georganiseerd worden.
Elektrisch en C 02 Lassen, Mavo, Komputergebruik, Kant
klossen, Lezen en Schrijven, Aerobic Dancing, Avond- 
Meao, Boerenkaasbereiding, enzovoort, enzovoort. U zult 
versteld staan, als u ziet welke verschillende kursussen er 
allemaal bij u in de buurt georganiseerd worden.
In De Kursusbus hebben we over al die kursussen 
informatie-folders.
Waar en wanneer worden ze gehouden? Wat kosten ze? 
Kan ik er een diploma mee behalen? Maak ik er meer kans 
mee op de baan die ik zoek? Is er mogelijkheid voor 
kinderopvang?
Wat u maar wilt weten, de mensen van De Kursusbus 
kunnen ’t u vertellen.



1873-1 Juli
Aanbesteding van het bouwen van een heerenbehuizing, dö or d  

Dr.Folmer te Eenrum.

Architect J.F.Scheepers te Groningen.
1873-16 Juli ___
Aanbesteding namens het college van kerkvoogden der Herv.Kerk 
te Eenrum, het bouwen van een nieuwe openbare school met 
overdekte speelplaats aldaar.
Architect H.Wind te Onderdendam.
1873-71 Aug.
Betreft aanleg spoorlijn Groningen-Delfzij1.
De gemeente Eenrum neemt 10.000 gld. in aandelen voor rekening 
der gemeente, terwijl door 34 aandeelhouders samen 8500,- gld.
wordt toegezegd.

]>74-16 Jan.
Aanbesteding van het leggen van kunstwegen o.a. in de gem.Eenrum 
vanaf de Dijksterweg door Broek tot aan de grindweg naar
P ie terburen.
lP7<-2t Sept.

A ïnbesteding van het bouwen van een Chr. Geref. kerkje te Eenrum 
Architect J.Tilbusscher te Middelstum.
1877-7 Febr.

Aanbesteding van het bouwen van een nieuwe pastorie te Eenrum.
1877-18 Oct.

Aanbesteding van het aanleggen van een grindweg van Eenrum naar
H o o r n .

1884-14 Febr.
D s .J.A.Willinge te Eenrum houdt voor het plaatselijk Nut te Warf

huizen een causerie over 'de gebreken in onzen tijd'.

1884-16 Mrt.
Jhr. J , D.Pruisen benoemd tot burgemeester van Eenrum.

1884-7 juni

Kerkvoogden van Eenrum besluiten tot restauratie van den tooren

aldaar.
1884-71 Sept.

Orgelconcert in de Ned. Herv. kerk te Eenrum door J,0ort (blind) 

te Amsterdam en organist Rijkens.



1984-5 Nov.

Het Nutsdepartement te Eenrum viert het eeuwfeest der maatschappij. 

Spreker Dr. A.L.Poelman te Noordbroek.

1885-22 Apr.

Aanbesteding van de bouw van de openbare school te Eenrum.

1888-22 Aug.
Willem Brander/ voerman te Eenrum brengt een omnibus in dienst 

naar Groningen voor 10 personen, vrachtboot retour i gld.

1891-17 Juni

Te Wehe begraven Ds.Th.F.uilkens, emiritus predikant.

Overleden te Eenrum, geb.1812.

1898-12 Dec.

Het Nut te Eenrum laat arbeiderswoningen bouwen uit het reserve

fond? .

Groot 18000 gld.

(Welke huizen zijn dat? Red.)

OPENSTELLING VAN HET GEMEENTEHUIS.

Met ingang van 1 april is iedere maandagavond de 
gemeente-secretarie weer opengesteld tussen 19.30 
en 20.00 uur. Gedurende dit tijdstip bestaat dan 
weer de gelegenheid voor degene die overdag daar
toe niet in staat zijn om ' s avonds paspoorten, 
rijbewijzen e.d. voor verlenging aan te bieden.

Het gemeentebestuur.

SLUITING GEMEENTEHUIS.
Op maandag, 29 april a.s. is de 
gemeente-secretarie de gehele 
dag gesloten. Ook de avond-zit- 
ting en het spreekuur van de 
burgemeester vervallen.

Het gemeentebestuur.



De Eenrumer Joden.

11e vervolg.

Leven in de familiekring (vervolg).

Het vorige verhaal eindigde met de levens- en gezinsomstandigheden van oom Giel 
die in Haarlem woonde en gehuwd was met tante Jans en ze hadden een dochter Pien.
Pien kwam als kind iedere vakantie in Eenrum logeren. Ze is bijna twee jaar ouder 
dan Noach Benninga. Zij had haar vriendinnen in Eenrum. Gieltje Faber uit Amster
dam kwam bij haar grootmoeder logeren, aan de overkant kwam Trui Huizinga bij 
haar grootvader, de molenaar logeren en die meisjes waren samen vriendinnen met 
nog een paar meisjes uit het dorp zoals Aaltje Nienhuis en Marie voor wie het spe
len met die "grote stads-kinderen" een gebeurtenis was.
Pien was altijd met de kermis in augustus in Eenrum. De hele week van te voren i 
gingen we iedere dag naar de haven kijken of er al kermisschepen waren. Er kwamen 
als regel 2 draaimolens, een cakewalk, luchtschommels en soms een tent met clowns. 
Vorder een aantal poffertjeskramen. Dat was een soort restaurant. Het houten ge
bouw paste met haken in elkaar. Het middenstuk was van voren open en daar stond 
een soort fornuis, prachtig zwart opgepoetst. De bakker (Werk) stond er achter met 
een wit voorschort en een hoge witte koksmuts. In grote pannen met hete olie wer
den ook oliebollen gebakken, de gewone en die met krenten er in. Ze lagen op grote 
schalen, heerlijk bruin en gelig en bestrooid met witte poedersuiker. Je kon ze 
per stuk kopen, maar je kon ze ook in de kraam eten. Want behalve de oliebollen 
maakten ze ook prachtige wafels van hetzelfde deeg. En heerlijke poffertjes. Die 
laatste kocht ik nooit, die waren mij veel te duur. En als kinderen ging je natuur
lijk ook niet binnen zitten eten.
Wij warer. merkwaardige Joden, aldus Noach. Vrijdags van te voren ging Jet naar een 
van de draaimolens en kocht voor Pien en mij een "kaart". Ik geloof voor een gulden. 
En daarvoor kon je dan beide kermisdagen vrij in de draaimolen. We hadden dat nodig 
omdat we immers op sjabbes geen geld uitgaven of zelfs bij ons hadden. En dan 
draaide ik en draaide en draaide. Het liefst op één van de paarden die met de muziek 
op en neer wipten.
Het feest begon eigenlijk al op donderdag als iedereen begon zijn spullen op te zet
ten. Het waren spannende dagen; zou er iets nieuws bij komen, zou het groter worden 
dan het vorig jaar ?
Zaterdagmiddag was er vaak een voetbalwedstrijd van twee grote clubs. Ook daar kre- 
geri we kaartjes van tevoren om dezelfde reden. En zondagmiddag waren er paarderennen, 
waarvoor mensen van heinde en ver uit de omtrek kwamen. Waarschijnlijk werd er gewed 
er was het daardoor zo populair. De hele familie zat die middag in de tuin, want 
alle bezoekers moesten onze straat door om naar de rennen te gaan.
De andere tante in Haarlem, tante Duifje, was ook met een Mok getrouwd, met oom 
Sa 11y. Zij hadden een grote winkel in kopjes en schoteltjes en emaille in de Hoofd
straat, de Grote Houtstraat. De vier kinderen; Alex, Judith, Noach en Geziena waren 
allemaal wat jonger dan ik. Vooral Noach en Geziena waren bijzonder aardig. lik lo
geerde daar altijd, zij hadden een groot woonhuis boven en achter de winkel en ik 
mocht met de knecht mee in een vrachtautootje om de bestellingen weg te brengen tót 
ver in de omtrek, zoals Bloemendaal en Overveen, ware lustoorden in mijn Eenrumer 
ogen.
Zat rdag was de drukke dag. Dan hielp iedereen mee, ze hadden twee of drie winkel
juffrouwen. Soms mocht ik achter de kassa staan. Na tienen werd de zaak gesloten 
on werd er in de woonkamer met een kop koffie kas opgemaakt. Oom Sally was een 
handig inkoper, hij ging vaak naar de Leipziger Messe voor de inkoop.
Zondagsavonds was hei: er altfjd heel gezellig. Dan kwamen er wel drie of vier vrien
den met hun vrouwen en werd er levendig gedebatteerd over de politiek. Ze waren 
allemaal diep geïnteresseerd in Joden en de Joodse wereld. Dan hoorde ik geloof ik 
voor eerst over Zionisme en Herzl. De rabbijn de Vriés was een van de eerste rab
bijnen die vurig Zionist was. Alle andere rabbijnen in Nederland waren uitgesproken 
anti-Zionisten. Om verschillende redenen. De hoofdreden was: we moesten wachten tot 
de Messias kwam. En dan, die Zionisten waren oproerkraaiers en goddeloze mensen. Er 
werd in sjoel tegen het Zionisme gepreekt. Het pleit voor de morele sterkte van de 
Vries, dat hij tegen de opperrabbijnen niet boog. Zij moeten zijn leven niet een
voudig hebben gemaakt.



Door de Moks leerden we de Dasbergs kennen, rrijke antiquairs van heel eenvoudige 
afkomst. Hun zoon Jaak, een kandidaat-notaris leerde Lena's zuster Sara kennen.
Zij waren verloofd toen de oorlog uitbrak. Jaak is in de oorlog omgekomen evenals 
zijn hele familie en later bleek dat 50 % van hun nalatenschap was vermaakt aan 
Saar. Zodoende heeft zij een heel aantal huizen in Haarlem in haar bezit.
Haarlem is een van de oudste Hollandse steden nog vol met gebouwen; uit de 16e eeuw 
en een bijzonder mooi park, de Haarlemmerhout. Oom Sally en tante Duif woonden aan 
een heel klein pleintje, waar de Jansstraat in de Grote Houtstraat komt. Aan de 
overkant is een besjeshuis, waar oude vrouwtjes wonen en door de kerk worden onder
houden.
In de poort, die toegang geeft tot het hofje was een politiebureau. Op een zaterdag 
avond na tienen kwam de protest-demonstratie tegen de veroordeling van Sacco en 
Vanzetti in Amerika de Houtstraat in. Plotseling ging de poortdeur open en stormde 
een troep politte-agenten met de blanke sabel op de betogers in. Ze vluchtten in 
alle richtingen en ik geloof niet dat er iemand werd gewond. Maar het was de eerste 
keer dat ik bruut geweld zag toepassen en het schokte me diep. Het moet voor 1930 
zijn geweest. Het was in de tijd van de Volkenbond, de Nationaal Socialisten in 
waren nog een onbetekenend partijtje. De invloed daarvan op de politiek kon gerust 
verwaarlozen.
De kinderen waren lid van een Joodse jeugdvereniging, Macbi. Dat was iets waar je 
in Eenrum niet aan kon denken. Ik ging zo nu en dan op zondag mee op de fiets. Ik 
ging niet zo vaak mee, maar wel een van haar vriendinnen Hetty de Vries, in mijn 
ogen een schoonheid met prachtig zwart haar. Ik durfde haar haast niet aan te kij
ken.
Petson de gazzan was een Oost-Jood met een mooie stem en een bar lelijke vrouw.
"Men" zei dat hij graag naar andere vrouwen keek, wat niemand hem kwalijk kon nemen. 
Het verhaal gaat dat hij terugkwam van sjoel en langs het om die tijd stille Spaarne 
naar huis liep. Plotseling haalde hem een grote lange zwarte auto in. De auto stopte 
toen hij hem een 50 meter voorbij was. Een footman stapte uit, opende het portier 
en vertelde Petzon, een beeldschone dame stapte uit en kwam vlug op mij toelopen en 
zei; "Bent u niet Vader Ambrosiuc ?" Ik w*s er verbouwereerd van, wist een ogenblik 
niet wat ik moest zeggen, maar zei toen; "Nee dame, maar ik ben wel dezielfde 
parnose".

L TC O D l VI A EENRUM

o m  DOEL !S  VLUGHEID W ALLES

Dë£6 veelbelovende woorden schuilen achter de naam O.D.I.V.I.A., onze 

tennisclub. Als we ooit waar willen .maken wat wij al jaren lang met 

deze afkorting trachten te verkopen, dan is dat nu wel.

Het seizoen 1985 is per 1 april gestart op de drie gloednieuw tennis

banen en daarbij de sfeer weer net zo goed is als in het voorgaande 

seizoen......

Welnu, kom maar eens kijken, 's Avonds is er altijd wel iemand van de 

baancommissie op de baan om u over het een en ander te informeren of, 

als u nu al geïnteresseerd bent, bel dan; 05959-1637, het nummer van 

onze secretaris.

'f H. Hurmielen.



HONDENBELASTING

Burgemeester en wethouders van Eenrum delen mede dat iedere houder 

van één of meer honden verplicht is hiervan aangifte te doen vóór 

1 juni 1985.

Zij die in 1984 een aanslag in de hondenbelasting hebben ontvangen, 

behoeven hun hond niet opnieuw op te geven. Zij worden automatisch 

op het kohier 1985 geplaatst, indien uit een schriftelijke verk^a- 

r ing aan de gemeente-secretarie niet is gebleken dat zij hun hond 

in 1984 hebben afgeschaft.

Van het aanschaffen van honden in de loop van het jaar en bij ves~ 

tiging binnen de gemeente, moet binnen 14 dagen aangifte worden ge

daan

Tegen degenen, die niet aan bovengenoemde verplichting voldoen, kan 

een geldboete worden opgelegd van hoogstens tweehonderdvijftig gulden.

Eenrum, april 1985.

Burgemeester en wethouders van Eenrum.

&



Schreevm deur J.J.Willinge, 
vrouger gemainte Siktoares ien 

Ainerom.

*k Heb mie wel ais verteln loatn. 

dat op *T Hoogeland 'n poar lut

je dorpke? wazn woar boetn domie 

en meester ga in minsTc waas, dei 

doar leezn en schrievn konn.

Dat was vanzulms slim lastig 

bie't z ingn ien kerk.

Meester ?ee doarom den ook eerst 

psaalmregels veur en den mosn lu 

ze mor noazegn.
Zo zuitjes aan leerde men op dei 

mena Ier woordjes van boetn.

dou waas het 'n keer gebeurd, 

dat meester onner 't veurzegn 

van regels van psaalm eum ophil, 

bril van zien neus of nam en ien 

zich zulf zee:

"Hou ie dat toch wel mit mien 

bril, dei liekt ja ha.ilemoal mit 

vet besmeerd."

Gemainte mit de beste bedoulingn: 

"Hou is dat toch wel mit mien 

bril. dei liekt ja hailemoal mit 

vet besmeerd.”

jou zee meester op vermoande toon: 

“Stil toch minsn, dat is ja nait 

mien wil."

En joa de gemainte zee ook:”Stil 

toch minsn dat is ja nait mien

wil."

Dat wer te slim veur meester 

en hailemoal kwoad raip hai:

” Dat domme volk. dut 1t ja 
glad verkeerd.”

Gemainte. dei zich van gein 

kwoad bewust waas. zee dou mit 

verheffing van stem:

"Dat domme volk . dut 't ja 
glad verkeerd.

Dou raip meester, blaik van 
niedighaid:

"Och heedn wat 'n ellendighaid. 

Zai zegn 't moar begriepm 't 
nait!”

Sn gemainte:

"Och heedn wat *n ellendighaid. 

Zai zegn 't moar begriepm 't 
nait!”

bewaakt deur W.Westr oet 

Hoarn.

KINDSROPSSLWSSK 1985

Om de kinderspeelweek dit jaar 

door te kunnen laten gaan. heb

ben we de hulp nodig van v r i j 

wil 1ig(st)ers en iemand die de 

algehele leiding op zich wil 

n e me n.

Als u mee wilt helpen wilt u 

dat dan laten weten aan mevr. 

v.d.Burg. Greeden 35 (te1.1678).

De commissie kinderspeelweek.
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Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
Hereweg 15' 9967 PP Eenrum 
Postbus 5 9967.ZG‘ Eenrum
Telefoon (05959)71351

Een stuk inkomen aan 
de kant leggen voor 
straks, als dat inkomen 
er niet meer is.

Wat dacht u -  bij elkaar komen voor een praatje 
over pensioenen? Havinga is erin doorkneed.

Jongelui denken tegenwoordig dat 
geld alles is in het leven; ais 
ze ouder worden weten ze het 
zeker.

Oscar Wilde (1856-1900)

Pensioen, prachtig. Maar hoe regel je dat zo goed 
mogelijk? Dat hangt er van af. Is het voor uzelf, of 
ook voor personeel? Bent u zelfstandig ondernemer, 
of grootaandeelhouder/directeur van een BV? Kent 
u het verschil tussen een lijfrente en een 
kapitaalsconstructie? En hoe maakt u bij de opbouw 
van het pensioen het volle gebruik van de fiscale 
tegemoetkomingen? Alleen al hierom is het gewoon 
zakelijk om voor een prettige oude dag te zorgen.


