
Aan alle inwoners van Eenrun,
A k tie  Hertenkamp

Langs deze weg willen we iedereen die heeft meegewerkt aan de 
aktie voor het hertenkamp hiervoor hartelijk dank zeggen.
De opbrengst van deze korte aktie was ƒ402,45 . Een \ heel aardig 
bedrag. Via verschillende kanalen is ons echter ter ore gekomen 
dat velen hadden gerekend op een huis aan huis aktie en nog steeds 
zitten met dat geld dat ze graag hadden willen geven. Deze mensen 
willen we graag tegemoetkwamen..U kunt op twee manieren het geld 
op de juiste plaats kragen: a. door te storten op bankrekening 
nr. 870398261 Verenigde Spaarbank t*n.v.Commissie Hertenkamp 
Benruffljb. door het geld in een bus te deponeren bij één van de 
winkeliers.
De bussen zullen na een week worden geleegd en daarna zult u zo 
spoedig mogeljjk van ons horen wat het totale bedrag is geworden.

Ver. van Dorpsbelangen.
o 6- icjr
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TE KOOP

In verband met de aanschaf van nieuwe geautomatiseerde 

apparatuur staat op het gemeentehuis nog een prima 

boekings-machine, merk Adler-Triumph. Het apparaat kan 

elke dag worden bezichtigd en bij eventuele belangstel

ling worden gekocht, bij inschrijving. De uiterste datum 

hiervoor is 1 augustus a.s.

Het gemeentebestuur van Eenrum.
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REDACTIE

Ludolf Broekema 
Ina van Eek 
Jannes Russchen 
Willy Siegers 
Jan Woldring

- Westemielandsterweg 5, Westernieland, tel. 05952-254
- Mattenesserlaan 20, Eenrum, tel. 05959-1722
- Plantsoenstraat 10, Eenrum, tel. 05959-1247
- Dokter Posthumuslaan 8 , Eenrum, tel. 05959-1306
- Havenstraat 7, Eenrum, tel. 05959-1628

Redactie-adres: Mattenesserlaan 20, 9967 PL Eenrum

Kopy voor het volgende nummer graag vóór 1 september a.s. inzenden



OPENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM

»
i

De Vennen 2a 
9967 PE Eenrum 
tel.s 05959-1467

Geregelde bezoekers van Je 
bibliotheek hebben 'm vast al 
gezien: de computer.
De computer in de bibliotheek 
is een demonstratiemodel 
(merk Acorn Electron), die ter 
plekke geprobeerd kan worden. 
Daarnaast hebben we 3 computers, 
aangevuld met een datarecorder, 
programmatuur (o.a.een schaak- 
spelletje) en bijbehorend in
structiemateriaal voor uitleen 
beschikbaar.
U kunt de computer aansluiten op 
uw eigen t.v.
Iedereen die lid is van de bi
bliotheek kan een computer 
lenen, kinderen beneden de 18 
jaar alleen als hun ouders lid

klaafdencentrum 
WARFHEEM AAGTSHEEM

NOORDERSTRAAT 24 
9989 AA WARFFUM 
TEL 05950-4885

Voor onze verzorgingstehuizen 
'Warfheem/ Aagtsheem', 
zoeken zij invalkrachten die 
zowel voor dag- als nacht
diensten inzetbaar zijn.
Naast opleiding hechten we ook 
veel waarde aan ervaring.

Voor verdere informayis over 
bovengenoemde taken kunt u 
terecht bij de direkteur 
dhr. VJ.de Vries (tel.:05050-

zijn. 4885)
De kosten zijn ƒ12,50 per week, 
van donderdagavond-donderdaga- 
vond. U kunt zelf opgeven welke 
week u het beste uitkomt.

De bibliotheek is wegens vakantie
gefloten van 8 1 u1i-2 6 juli.

i
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Glas, hup in de glasbak



Vereniging voor Volksvermaken Eenrum
Sekr.: D. M iedema,DokterPosthumuslaan 14 9967 PN Eenrum-Tel. 05959-1436

Op vrijdag 16 augustus a.s.,aanvang 17*00 uur, zullen in het sport
park van Eenrum wederom Lange baan-draverijen worden georganiseerd.
Ja IJ leest het goed,de Ver.voor Volksvermaken is ondanks allo sombere 
voorspellingen, toch weer in de gelegenneid gesteld om draverijen te 
organiseren.
Om konkurentie van andere drafbanen,vooral «at het paarden aanbod 
r.etreft, zoveel mogelijk te mijden is ae traoiti oneie kerml s-zaterda. 
ingewiesela tegen de vrijdagavond.
Lr kan ook weer naar hartelust .op de baars èrrworde;-.%é>*éd,*dé spe^ 
mogelijkheden Zijn;Winnend,Plaats , (het pudt »Jroepekopj e'l en Covercai . 
Voor alle spelsoorten zullen weer tickets (zoals vroener’ worcen 
verkocht en daarmee Zijn invul-formuuieren weer ver! eden t̂ jd.
Laar de mogelijkheid voor het organiseren van draverijen voor de 
komende jaren nog in het geheel niet zeker is roept de Ver. voor 
Volksvermaken U hierbij op om in grote getale na? r de draf baan te 
konen zodat we kunnen (laten) zien dat ook V wilt dat de draverijen 
in Eenrum moeten blijven.

%
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B O S S E N

De oppervlakte aan bos in Nederland is zo'n 300.000 ha., dat lijkt veel, maar 
is maar zo'n 8 % van de totale oppervlakte van ons land.
De totale oppervlakte van bos in onze gemeente is zo'n 30 ha., en dat is zo'n 
6 % van het totale oppervlakte van de gemeente. Daarbij steekt Eenrum nog gun
stig af bij de noordelijke streken van Nederland en zeker bij de buurgemeen
ten.
Met zo’n 8 % aan bos-oppervlakte is Nederland het bosarmste land van Europa. 
Toch is dit niet altijd zo geweest. Lang, heel erg lang geleden, ver vóór het 
begin van onze jaartelling was ons land bedekt met bos. De eerste bewoners die 
hier kwamen, konden het hout van die bossen goed gebruiken. Ze bouwden er hui
zen van, maakten er werktuigen van, brandden er vuren van om zich te warmen en 
om er hun potje op te koken.
De mensen kapten ook stukken bos om er bouwakkers van te maken en om er hun 
dieren te laten grazen. Hoe meer mensen er kwamen wonen, des te meer bos ver
dween. Er kwam dus steeds minder bos. Op den duur bleef er maar zo'n 5 % bos 
over in Nederland. Dat was omstreeks 1830. Maar zoals het vaak gaat: als de 
nood het hoogst is, is de redding nabij. De mensen begonnen langzamerhand 
weer wat meer belangstelling voor bomen en bossen te krijgen. Ook de Neder
landse Staat ging meedoen. Staatsbosbeheer werd o.a. opgericht. Deze hield 
zich niet alleen bezig met planten van bossen, maar ook met het onderhoud, ze 
namen verscheidene terreinen in bescherming tegen ontbossing e.d.
Het bos aan de zuidoostkant van Eenrum heeft een oppervlakte van zo'n 8 ha.
Het werd in 1969 aangelegd. Niet houtwinning, maar recreatie is en was de be
tekenis van het bos. In 1977 werd er in het bos een vijverpartij en een z.g. 
sleeheuvel aangelegd. Al vanaf de eerste ontwikkeling van de plannen voor het 
bos werd er vanuit gegaan dat er een vijver zou worden aangelegd. Het waren 
vooral aanvankelijk de ontoerijkende financiële middelen die uitvoering van 
deze plannen in de weg stonden.
Eveneens werd in 1977 een hertenkamp gerealiseerd.
Het bos aan de zuidoostkant van Eenrum werd aangelegd met soorten die als z.g. 
"Blijver-Wijker" systeem fungeerden. Dat wil zeggen: boomsoorten die snel 
groeien en soorten die langzaam groeien. De "Wijkers" - snelle groeiers - 
zorgden voor beschutting van de langzame groeiers, de z.g. "blijvers” . Naast 
de funktie van "beschermers", deden de "Wijkers" die snel groeien en waarvan 
in dit bos de soorten: iep, els, gelderse roos, botanische roos en wilg worden 
gebruikt, ook dienst als opvulling zolang de "Blijvers" nog niet te groot wa
ren. Voor de "Blijvers" werden gebruikt de soort: es, eik en esdoorn.
Wanneer de "Wijkers" zo gegroeid waren dat ze de "Blijvers" licht, lucht en 
voeding ontnamen, werden ze gekapt.



Dat er de laatste jaren een stokje voor dit systeem is gestoken, is vooral te 
danken aan de iepespintkever. Deze ziekte ontstaat doordat de iepespintkever 
zijn eitjes legt onder de bast van de iepen. Dat alleen zou nog niet zo erg 
zijn, maar deze kever draagt een schimmel met zich mee die de vaten van de 
boom waar vocht en voeding doorgaan afsluit. Dit heeft dan weer tot gevolg dat 
de boom gaat afsterven.
Nagenoeg de enige bestrijding hiertegen is het omkappen van de zieke bomen en 
deze op te branden. Aangezien het percentage iepen in dit bos vrij hoog is, 
had dat tot gevolg dat vrij veel bomen werden aangetast en moesten worden ver
wijderd. Hierdoor kwam het systeem van uitdunnen een beetje in de knel, want 
de iepen lieten grote lege plaatsen in het bos achter
liet bos aan de noordkant van het dorp Eenrum is aangelegd in het kader van de 

ruilverkaveling en bevat geen iepen.
Bossen zijn belangrijk (zuurstof, luchtverontreiniging) voor mens en dier, 
daarom is het goed dat we er langzamerhand weer wat meer van krijgen.

*
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INTERNATIONAAL VERZET3C0NGRE3 I9Bb ROTTERDAM.

Donderdag 6 juni,vrijdag 7 juni en zaterdag 8 juni j.1. uerd 
er een Verzetscongres gehouden in Rotterdam*
Vrijdag 7 juni uas er een speciaal programma voor jongeren.
Uit iedere Provincie uerden uit elke Gemeente één of meerdere 
jongeren gevraagd om mee te doen aan het congres.
Mevr.Burgm.I Max-v.Veen vroeg mij of ik mee uilde doen.Het loek 
me uel interessant.
En zo reden ue,vrijdag 7 juni, in een bus vol met jongeren richting 
Rotterdam.

Het Programma van deze dag uas:

6:45 uur-Vertrek per bus vanuit Groningen.
10:20 uur-Aankomst in Rotterdam.
10:30 uur-Tentoonstelling ” 194Ü-194b...Nooit vergeten” in de 

St.Laurenskerk.
12:10 uur-Een toespraak door Dr.A.Klumper over ”Vrede,Vrijheid, 

Verdraagzaamheid.”
12:30 uur-Lunch in de St.Laurenskerk.
13:30 uur-Opueg naar de Doelen.

Manifestatie in de Doelen.

14:15 uur-We zoeken met veel kabaal onze plaatsen.
14;30 uur-Aankomst Koninklijke Gasten (Prins Bernhard en Prinses 

Ouliana ).
14:40 uur-Binnendragen van het Uïtte kruis,symbool voor de 

overleden Verzetsstrijders.
14:45 uur-Congresrede door Mr.S.Patijn Commissaris der Koningin 

in de Provincie Zuid-Holland.
15:00 uur-Uitreiking van het Verzetsherdenkingskruis aan de 

Onbekende Verzetsstrijder uit Nederland en uit het 
voormalig Nederlands-Indië door Prins Bernhard.

J T



15*10 uur-Muzikaal Thema met o.a.:

Lisbeth List,Caroline Kaart,Louis van Dijk 
Het Deep River Quartet,Rotte 1s Mannenkoor 
De Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Presentatie:Herman Emmink. 
16:50 uur-Einde van het programma.
17:30 uur-Vertrek uit Rotterdam.
20:45 uur-Aankomst in Groningen.

Het^uas een 
leerzaam•



Noordelijk Avondcollege ” 
rlag/avonu s< holenyemeenschap 
v'.or volwassenen 
f *cior administratie 
kantooradres : A Kerkhof 19a

0712 BB Groninger* 
postadres : Postbus 1320

9 '01 BH Groningen
iek*G i>. i ; ObO i 3 7Ö‘Je

■)ORJÏÏLj JK AVOND COLLEGE , afd . WARFFUM

O.'
3’*'*

avondschoo 
o •' v ci n ei v

voor volwassenen HAVO/MAVO
rfu::.

o», ’estiqd
's rv I-

in het 
vsklicn —

prog ' iirirna 'ooi her volqend cursusjaar 1985-1986 vastgesteld. 
De volgende vakken worden aangeboden.
MAVO: Engels er- Nederlands op maandagavond,na drie jaar kan 
Let eindexamen MAVO in deze vakken worden af gelegd. Op dins
dag staan op het. 'oosfer Geschiedenis en Economie en donder- 
:.igs kat men Frans volgen. Deze laatste drie vakken kunnen in 

e jaar worden afgerond.
HAVO: Nederlands en Engels zijnop donderdag en op dinsdag 
srvan Frans en Geschiedenis op het lesrooster.Al deze cur
sussen duren slechts twee jaar.
Op maandagavond kan inen Economie op Havo-niveau doen en in 
hetzelfde jaar ook het eindexamen afleggen.Deze verkorte 
cursus is uniek en de afdeling Warffucn heeft al heel wat 
menser, met het deeldiploma Economie (Havo) afgeleverd! !
Voor alle vakken geldt dat er zich een voldoende groot 
aantal cursisten moet aanmelden om het door te kunnen 
laten gaan. I: oh rijf re ld vóór 1 aug. f , 1 no;,
Inlichtingen en aanmeldingen steeds op maandag- en donder
dagavond van 19.00 uur tot 2 0 .0 0 uur aan de school of privé 
bij de afd.leiders Mw.H.Schoenmaker,05959-1564 of drs.J.de Boer 
05950 - 2426



AUGUSTUS
Noordenwind in augustus opgestaan, 
brengt standvastig weder aan.

Air augustus sterk dauwen doet, 
dan blijft 't weer goed.

Geeft augustus1 begin veel zonneschijn, o
dan zal 11 een strenge winter zijn. *
Is 't. weer op Maria Hemelvaart (If aüg.) uitgelezen, 
zo zal de herfst voortreffelijk wezen.

Zijn de wespen niet in rust, 
dan is stormweer op de kust.

Komen de hondsdagen (16,17,18 aug.) met veel regen, 
dan gaan we slechte tijden tegen.

Zijn de hondsdagen hel en klaar, 
verwacht dan maar een gunstig jaa.r«



Wij willen u nog even attenderen op de Evenementenweek die van 21 tot en 
met 28 september a.s. zal worden georganiseerd.
Samen zullen we hier een geslaagd feest van moeten maken, en dat houat 
concreet in; de straten versieren c.q. verlichten, meedoen aan activitei
ten die worden georganiseerd.
Vooraf betekent het in ieder geval, dat de verschillende straten het er 
over eens moeten zijn wat ze willen aanschaffen of willen huren.
Er zijn verschillende verenigingen die op een dag, of op een avond, iets
organiseren.
Een greep* een braderie, kano-instuif, rolprikslee, dammen, zang en muziek 
zowel voor jong als voor oud is er iets bij.
We hopen en rekenen op de medewerking van de gehele bevolking van Eenrum.

Het vorige verhaal ging over de belevenissen van Noach Benninga bij zijn oom 
Giel in Haarlem. In deze aflevering vertelt hij over weer andere families.
In Groningen woonde tante Kaatje, bij verre de knapste van uiterlijk van de 
Benninga meisjes. Ze was getrouwd met een weduwnaar, Levie Muller met 2 grote 
zoons uit zijn eerste huwelijk. Tante Kaatje had zelf een zoon, Noach Muller. 
Ze woonden in een arbeidersbuurt achter het viaduct, in de Davidstraat. Ik 
logeerde er graag. De jongens les en Bram sliepen in een bedstee in de achter
kamer, hun zoon Noach in dezelfde kramer ook in een bedstee. Ik sliep bij kiem 
als ik er logeerde en vertelde hem 's morgens in bed allerlei fantastische' 
verhalen. Ilij vond dat prachtig en ik moest steeds maar verder gaan.
Vaak mocht ik op zaterdagavond met hen mee naar Friggo. Dat was een calt-.-vi 
baret waar danseressen, goochelaars en soms populaire liedjeszangers zoals 
Wi.l 1 y Derby en Kees Pruis optraden. Je droomde er weg in een toverwereld te
midden van sigaren-rokende burgers en opgedirkte vrouwen. Maar het wa ; en 
bleef een attractie.
De Joden in Groningen, tenminste de niet al te gegoeden, orn en nabij dc Fo.1 
kingestraat. Daar stond ook de grote sjoel. In de Folkingestraat had e een 
aan-ai Joodse bakkers en koshere slagers. Hier kwamen onze Sjabbese ga 1.1e. 
vandaan en later toen er in Eenrum niet meer geregeld csrd geslacht ons vlees

fc

bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen
Eenrum.

DE EENRUMER JODEN.
1 2e vervolg 

De familiekring.



.k'K, Je had er zelfs een tweetal Joddse hotels en restaurants. De Bloks hadden 
ex een koshore broodjes-inet vlees-wlnkel. Toen ik student was kon je daar aard
appels met vers gebakken biefstuk eten voor de somma van een gulden. Zoals in al 
die soort zaken kreeg je thee in een glas er gratis bij en bij je biefstuk een 
heerlijk stuk zoetzuur. Maar dit was in zijn soort heel chique.
Een eindje verderop had je het café van Coevorden. Daar ben ik maar een paar 
1 :';*r geweest. Ik ging dan op zondagmorgen met Isi Muller, die daar zijn vrienden 
ontmoette. Er stond een groot biljart in het midden. De Groningse Joden waren 
grotendeels proletariërs en dit was hun punt van samenkomst. Het was er altijd 
vol op zondagmorgen. Een heel aantal marktkooplui, jonge jongens die door de 
weck met fruit door de straten ventten, kleine ambachtslieden, kleermakers zoals 
Isi, slagersknechten. Aan het buffet kon je een heerlijk stuk worst kopen en dat 
deed Isi altijd trouw voor mij. Ik voelde me hier in een heel andere en eigenlijk 
een beetje onwennige wereld. Van de beslotenheid van het dorp kwam je ineens in 
een samenleving met hele andere standaards. Hoe anders wist ik niet, maar ik 
voelde het verschil en dat maakte me onzeker.
Do tantes in Drachten waren met twee broers getrouwd, Moos en Jaap Turksma. Betsy 
was het eerst getrouwd (Moos) en zij hadden een dochtertje Doortje. Veel later 
trouwde Rozet met Jaap Turksma en zij hadden drie kinderen, Betsy, David en Simon, 
genoemd naar mijn vader. De Turksma's deden engros in vodden, metalen, huiden en 
vellen. Zij werkten met hun vader David verschrikkelijk hard. Ook daar, in Drachten 
bracht i.k lange vakanties door. Ik ging vaak op maandag heel vroeg met oom Moos op 
-io fiets naar Oosterwolde. Het was zeker drie uur fietsen, vaak tegen een felle 
wiqd in die gestaag over het vlakke land blies. Ik moet zeggen dat oom Moos vrij 
wat gemakkelijker afging dan mij# dat uren lange fietsen langs kanalen zonder eind. 
Op de markt, kwamen allerhande ' kleine handelaartjes bij ons met zakken, geiten en 
mollevellen etc, Ik leerde er het verschil tussen suiker- en meelzakken en zelfs 
een beetje van de prijzen. Op de terugreis bezochten we in de dorpen plaatselijke 
kooplui, smederijen waar we oud ijzer kochten dat dan later met de vrachtauto werd 
thuisgebracht. Om een uur of vijf waren we weer thuis, moe van zoveel fietsen en 
na 12 uur in de weer geweest te zijn. Zij maakten allemaal lange dagen van hard 
werken,
Doortje was nooit getrouwd en was altijd een zwak poppetje. Maar de kinderen van 
Rozet waren pracht kinderen. Betsy groeide op tot een knappe jonge vrouw met een 
natuurlijke evenwichtigheid en vriendélijkheid. Alle drie waren ver boven het ge
middelde op school. Om een of andere onnaspeurbare reden waren Betsy en Simon 
blond en de middelste heel donker. Betsy trouwde in de oorlogstijd met haar neef 
jtfoach Mok uit Haarlem. Wat moet dat een lief echtpaar zijn geweest, Noach was 
mijn levelingsneef.
En al deze goede en lieve mensen zijn door de Duitsers vermoord in de concentratie 
kampen# niemand van de Turksma's is gespaard, allen weg# de ouders# de grootouders 
on de kinderen# allen, allemaal. Vier families met een totaal van zeventien leden.

/ c



VERKOOP VAN GOEDEREN.
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De gemeente Eenrum heeft in de loop van de tijd diverse goederen om 
uiteenlopende redenen verworven. Het gemeentebestuur stel t u hierbij 
in de gelegenheid om deze goederen te kopen.
Het betreft hier o.a. de navolgende artikelen; leerlingensets, tafels, 
stoeltjes, bloembakken e.d.
U wordt op woensdagmiddag van 3.00 tot 's avonds 8.00 uur in «ie gele
genheid gesteld om deze goederen te bezichtigen en eventueel te kofjen.

Het gemeentebestuur.

Herinneringen uit Eenrum opgetekend door Luit Willinge.
X I

In deze aflevering wordt aansluitend bij het verhaal in de vorige uitgave 
verder verteld over het wel en wee van Orpheus.

Naar huis gestuurd.
Op een donkere, naamloze repetitie-avond werden de jongste ledenreeds om 
hall negen naar huis gestuurd. Er moest zeer noodzakelijk en uitvoerig 
over de weer bijna lege verenigingskas worden gepraat en de gevolgen, die 
hierdoor voor Orpheus zouden ontstaan.
De jongens, boos over een zo geringe waardering, zonnen op wraak welke dan 
ook niet uitbleef.
In het tuintje van Ripperda's winkel lagen kleine kiezeltjes op het pad en 
deze zouden heel geschikt als projectielen kunnen dienen in handen van de 
vijf weggestuurde adspirant-leden-muzikunten.
In grote stilte namen ze alle vijf een handvol steentjes en slopen op hun 
tenen terug naar de deur van de oude school, waarvan voor de ventilatie 
een bovenraam openstond.
Na enige mislukte pogingen vloog liet eerste steent je naar binnen. Ze konden 
buiten de tik horen op de vloer, maar niet «de gezichten zien van de vergade
rende leden. Weer een.... en nog een!.1! Gerucht bij de gangdeur.... iemand 
kv/or.1 naar buiten, waar niets te zien was en te horen viel. Ieder stond 
doodstil tegen de muur gedrukt of in een nog donkerder hoek. Ook onzichtbaar 
in de donkere deuropening, maar met z ’n schorre stem, die hem onmiddel 1 i3 1 

verraadde, riep Jan Ludens: " En nou uitscheiden hè ! A s 1 k eén v;an jul' i- s 
handen krijg, dan krijgt die een flink pak slaag hoor Daar kun je van op 
aan11.
Nog lange tijd bleef hot stil, ook ii. de donkere gang geen geluid. Stond hij 
er nog of had hij zich onhoorbaar weer bij zijn kornuiten gevoegd . Toen 
ieder dacht, dat Jan nu toch wel weer binnen zou zijn kwam er enige bewegi >■;

//



in de troep. Schrede voor schrede dichter bij het raam, dat nog steeds open 
stond.... en daar ging weer een steentje naar binnen en dat ketste met een 
metaalgeluid tegen iets aan, dat later de bashoorn van Abel bleek te zijn ge
weest .
Vrijwel tezelfdertijd werd de buitendeur opengegooid en Jan Ludens kwam naar 
buiten gestoven in de richting waarin hij één van de vijf jongens aanwezig dacht. 
Vanzelfsprekend wachtte niemand af om in de handen van de woedende Jan te vallen. 
Fop en Luut zagen geen kans op de vlucht te slaan; zij lieten zich zo geruisloos 
mogelijk plat op de grond vallen.... en wraakzuchtige Jan stoof hen voorbij. Kne- 
lis kon het hoekje bereiken en naar huis rennen. Johan en Derk vlogen langs de 
pastorie in de richting van het schoolplein met achter zich aan de hijgende Jan 
Ludens.... die gehinderd door zijn sloffen deze uitgooide, zodat ze met een boog 
de lucht invlogen. De beide jongens verloren terrein.... Derk had wel direct z'n 
klompen in de hand genomen en snelde geruisloos het schoolplein op.... ontdeed 
zich daar van zijn klompen en vloog verder de duisternis in.
Johan kreeg ademgebrek.... bleef met een ruk staan en liet zich plat op de grond
vallen, in de hoop, dat Jan hem niet zou zien en....  dit gelukte waarempel. Jan
echter struikéld bijna over een van Derks klompen. Hij stopte de achtervolging, 
zocht naar de andere klomp, vond deze en begon op z'n sokken aan de smadelijke 
terugtocht, maar.... in de richting van Derk's huis, gooide de deur die nog niet 
op slot was, open en toen er niet direct iemand kwam, riep hij luids "Is der ook 
volk?'*. Dat hielp! Derk's vader verscheen en de boze Jan Ludens begon zijn gal te 
spuwen: "Is Derk al thoes? Hier binn'n zien klomp'n! Dei verrekte kwoajonges 
hemm'n ons mit stainen bekoegeld en ien Oabel Nainhoes zien hoorn ’n deuk gooid.1 

Wie denk'n d'r over, dat ze nait weer op repetititie kommen maggen. Ie hemm'n 
mooie zeun beur ! En zien kameroaden binn'n gien hoar beter, 't Is 'n schandoal". 
De verbaasde vader, die overigens wel het een en ander van zijn zoon gewond was, 
begreep er helemaal niets van toen hij Derk's klompen voor de voeten kreeg ge
gooid. Hij verwonderde zich nog meer, toen hij merkte, dat Jan op kousevoeten 
bij hem in de gang had gestaan.
Hoe Jan Ludens zijn eigen sloffen heeft weergevonden is nooit bekend geworden.
Hot is na dit incident niet tot een royement van de muziekvereniging gekomen. Wel 
moesten de jongens beloven zich te beteren en de ouders moesten bevestigen borg 
te staan voor eventuele beschadigingen aan de instrumenten. Het vijftal kon dus 
weer meedoen aan de muzikale experimenten in het. dorp.

U



ONROEoEHP-GOSDbSLAST.LNG 1985

Eind mei 1985 hebben veel inwoners van de gemeente Eenrum 
oen aanslagbiljet onroerend-goedbelasting 1985 ontvangen. 
De gemeenteraad heeft besloten de tarieven voor .1985 niet 
te verhogen (gelijk gebleven aan 1983 en 1984), zodat uw 
aanslag niet af zal wijken t.a.v. het vorig jaar, tenzij 
ar in 1984 wijzigingen hebben plaatsgevonden aan uw on- 
ronrendnred door bijvoorbeeld verbouw.
Tn dit laatst© geval is uw onroerendgoed opnieuw gewaar
deerd wat meestal tot gevolg zal hebben dat u meer belas
ting zult moeten betalen.

bezwaarschrift.
Indien u besvaren beeft tegen de opgelegde aanslag kunt u binnen 2 maar
den na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen bij 
iet college van burgemeester en wethouders.
Indien u een bezwaarschrift na deze termijn indient, dan zullen vij ge
noodzaakt zijn het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, m.a.w. het 
wordt niet in behandeling genomen.
Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding zijn om hiervan af te wijken, 

r\Yï■ jtschelding .
'Indien uw financiële situatie dusdanig is dat de belasting niet anders 
kan worden betaald dan met 'buitengewoon bezwaar, dan bestaat er de moge
lijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verkrijgen van be
taling .
ken verzoek hiertoe dient u schriftelijk te richten aan de directeur der 
Rijksbelastingen, Kemkensberg 8 te Groningen.
Hierop ontvangt u dan een vragenformulier dat u volledig ingevuld dient 
zerug te sturen.
Op de gemeentesecretarie zijn de op schrift gestelde richtlijnen verkrijg
baar, die de Rijksbelastingdienst gebruikt bij de beoordeling of u voor ge
hele of gedeeltelijke kwijtschelding van onroerend-goedbelasting in aanmer
king komt.

Eenrum.Burgemeester en wethouders van



KAART 01’ HEMELVÜART JN AINRUK
r* i t Hemelvoert is ■ t altied maart in Ainrum 
Mi t. hondier de n kroampkes en nog meer surns 

ain het dit on de ander dat te koop 
Goh der rnoar ainr aanstoan, 'n haile hoop»

Sn as het den hail mooi weer is 
Komm'n der voak hai] veul mensen 
En dat brengt den 'n beetje gezellighaid 
Beter kin'n ie den nait wensen.

De ain het krantebol'n, *n ander zolte heerns 
Oók horloges en zo meer, elk mit 1 n beetje nering 
Dumpgouderen, overhemden en zo meer 
Ook roup'n en reer'n, keer op keer!

Droeven, appel sinen, appels en peren 
Aal wnt 1n lekkerbekje mag aeern 
Petten, pannen en ander keukengerei 
vesnt dat heurt ter óók fc i.

Joa, veur mensen dei 'n dagje oetwil'n 
brengt zo'n maart hail veul vertier 
Ook muzikanten doun heur best 
En *n draai-orgel gait van Jan-Tierelieri

En 1s oavonds gait 't weer op hoes aan 
En ‘k wait zeker dat 't joe 't wel het voldoan 
En den moar weer wachten tot 1t volgend joar 
En den moer wéér noar Ainrum tou, reken moar!

OPKOAKT DEUR; T.BOTTSMA 
5 rn s th eerns te rps d 31 
Ainrum
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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/d irecteur van een BV? Kent 
u het verschil tussen een lijfrente en een 
kapuaalsconstructie? 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.

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

Jongelui denken tegenwoordig dat 
geld ailes is //. het leven; ais 
ze Oucer wenden weten ze het 
zeker

Oscar Wtlce (1856-1900)

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


