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K.N.G.U. (Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond) 
zomerkampen voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar
Op het KfOGV-recrea tie-oord te Beek
bergen staat niet alleen een sport
hal en een kantine + logiesgebouw, 
er staat nog veel neer* Zoals bij
voorbeeld 60 tienpsrsoonstenten op 
betonnen onderhouw, een grote blok
hut, 2 toiletgebouwen met douches, 
een overdekt, verhard volksdansveld 
met daarom heen tribunes, een circus
tent, een EHBO-gebouw, enkele speel
veldjes en een gebouwtje voor de ad
ministratie* Dit, gelegen in een 
schitterend bos, wordt allemaal ge
bruikt om er de zomerkampen voor de 
jeugd van 10 t/m 16 jaar te organise
ren *
Deze kampen worden dit jaar georga
niseerd van 4 juli 1981 t/m 15 augus
tus 1981 en bestaan uit 6 kampweken.
De duur is 8 dagen van zaterdag t/m 
zaterdag. De prijs per kind bedraagt 
ƒ 120,-, inclusief de busreis heen en 
terug. Het 2e kind uit één gezin be
taalt ƒ 100,- en het 3e kind ƒ 85,-. 
De2e prijs is laag, 2eker als men weet 
dat er ongeveer ƒ 80,- voor het eten 
en het onderkomen en ongeveer ƒ 25,- 
tot ƒ 30,- voor de heen- en terugreis 
in zit.

UfIC EN WANNEER?

De kampweken staan dit jaar open voor 
de volgende leeftijdsgroepeni 
4 juli t/m 11 juli; 10 t/m 13 jaar 
11 juli t/m 18 juli : 10 t/m 13 jaar
18 juli t/m 25 juli • 10 t/m 13 jaar

14 t/m 16 jaar 
25 juli t/m 1 aug. : 10 t/m 13 jaar
1 aug. t/m 8 aug. : 10 t/m 13 jaar

14 t/m 16 jaar

8 aug. t/m 15 aug. ; 10 t/m 13 jaar
14 t/m 16 jaar

Dl ORGANISATIE

De zomerkampen worden georganiseerd 
door de kampcommissie, die bestaat uit 
6 personen*
Geholpen door een uitgebreide staf van 
vrijwilligers wordt er tijdens een week 
een programma afgewerkt, waarover de 
deelnemers vaak niet uitgepraat raken. 
Een paar onderdelen die elk jaar terug
komen zijn: speurtocht, midgetgolf, 
zwemmen, barbeque, disco en dagtocht 
met de bus.
Veel programma-onderdelen worden per 
dorp van 10 tenten 100 kinderen) 
georganiseerd, waardoor er een leuk 
onderling contact kan ontstaan.

De Sportvereniging S.D.S. uit Uester- 
nieland heeft vorig jaar voor het eerst 
aan deze weken deelgenomen, wat voor de 
8 deelnemende kinderen een hele beleve
nis is geweest, ondanks de regen*
Gaarne wil S.D.S. dit jaar weer met 
een aantal kinderen naar Beekbergen. 
Veel ouders weten weinig van deze weken 
af, vandaar bovenstaande informatie.

Hocht er belangstelling bestaan of 
mochten er verder nog vragen zijn, 
dan kunt u altijd met het bestuur van 
S.D.S. bellen (I. Arkema, Schaapweg 22, 
U/esternieland, tel. 248)*, Dit geldt 
uiteraard ook voor de..leden van de 
gymnastiekvereniging Eenrum en Omstre
ken (G. Langeland-Pleöendorp, Plant
soenstraat 3, Eenrum, tel*, 1 o 5 6 ) .
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PSeterlHirsn
door 3. Hoekstra.

Wanneer ’t huis ten Dijke precies gesticht werd, is niet te zeggen.
Wel staat vast dat ’t oudste deel uit de 14 eeuw dateerde. Misschien 
bestond het reeds vroeger als steenhuis met boerderij. Een feit waar
op mogelijk de reeds vroeg voorkomende naam Dijkstraheerd wijst.
Tot de aanleg van de nu geheel verdwenen dijk, die tussen de huidige 
dijk en de dijk waaraan 't dorp gebouwd is, bevond het steenhuis zich 
in de kwelder en had een eigen omdijking. Tot de borg verbouwd werd in 
1791 moeten er in de muren zich ijzeren ringen bevonden hebben voor 
Tt aanleggen van boten. Ook dit wijst op een buitendijkse ligging. 
Aangezien ' t vcorhuis en de toren geen fundamenten hadden en daar de 
ondergrond sterk overeenkomt met de zandplaten zoals die op de wadden, 
most worden aangenomen, dat ’t huis op zo’n zandplaat werd opgetrokken. 
Dat de oudste bewoners leefden van het roven en plunderen van langsva
rende of gestrande schepen berust volledig op legenden. Daarom zal ik 
daar verder niet op ingaan.

De oudste bewoner, wiens naam ons bekend is, is Fokko to Dijke, die 
+ 1400 te Pieterburen leefde. Zijn voorvaderen, de vermoedelijke stich
ters van de berg, zijn niet bekend.
Behalve in ’t testament van zijn vrouw Oda Ponte, de vermoedelijke 
stichteres van de kerk te Pieterburen, komt zijn naam ook voor in een 
akte van het jaar 1407. Hierin legt hij samen met een zekere Tarnmo 
Tyamma een verklaring af omtrent het betalen van een kerkelijke belas
ting, De zgn, tienden van kalveren en lammeren.
Zijn opvolger tas waarschijnlijk zijn zoon Abele to Dijke, die voorkomt 
in een in 't jear 1430 gesloten overeenkomst tussen de voornaamste in
woners van Eenrum, Pieterburen en blesterniel and, betreffende het rech-
tersanbt.
Volgens oude kronieken was hij zo rond 1420 betrokken bij gevechten tus-



sen Sohieringers en Vetkopers in Friesland. Net andere gev/angen Vetko- 
pers werd hij naar Holland gevoerd. Hij moest aan losprijs betalen om 
zijn vrijheid terug te krijgen.
Abele stierf waarschijnlijk op jonge leeftijd, want kort na 1438 was 
2ijn moeder Gda Ponta to Dijke, weduwe van Fokko to Dijke, bewoonster 
van het Huis. En omdat uit haar testament blijkt dat zij stierf zonder 
afstammelingen, is aan te nemen, dat Abele enig kind was geweest.
Dat deze Dda Ponte to Dijka aan bijzonder vroom mens was blijkt wel 
uit de volgende schenkingen die zij deed in het jaar 1463:
Aan ’t klooster Selwerd: 14 grazen land (=7 hectare).
Een gift met rente aan de kerk te Niddelstum (de rente was bedoeld 
als jaarsalaris van de priester)# Dat zij zeer vermogend was, blijkt 
ook wel uit het feit dat zij beschikte over grote landerijen rond 
Uithuizen en Kantens. Dit land kwam later in het bezit van het ge
slacht Ewsum, Uit haar testament blijkt evenzeer hoe rijk zij was: 
ze wenste begraven te worden in de grafkelder van de kerk te Pieter- 
buren naast haar man Fokko. 2e schonk 50 gulden t.b.v. misgewaden en 
60 gulden voor restauraties.
Erfgenaam werd een 2ekere Lyuwert Schultinga, verschillende legaten 
uitgezonderd. Zo kreeg b.v. de pastoor van Pieterburen, die ook 't 
testament moest uitvoeren, een bedrag van 31 gulden, haar beste paard, 
zeventien zilveren lepels en een zilveren beker. Een andere priester 
kreeg jaarlijks een vette koe + 4 mud rogge, te leveren door Dijkstra- 
heerd plus een som geld.
Als mede-uitvoerder van ft testament benoemde Oda Ponte to Dijke een 
zekere Dohan Rengers uit Ten Post. Diens zoon Detmer kreeg per aanvul
lend testament van 1464 * t huis ten Dijke met toebehoren, landerijen 
en gerechtigheden. Ongeveer in 1470 treffen we Detmer Rengers, ge
huwd met Hidde Onsta, aan als heer van Dijksterhuis. Hij beleefde 
roerige tijden, waarbij de Ommelanden in opstand kwamen tegen de 
stad Groningen. Zo werden rond 1499 Ten Dijke gedeeltelijk verwoest 
evenals vele andere borgen. In 1498 was Groningen onder hertog 
Albr'echt van Saksen gekomen. De stad bood nogal wat tegenstand. De 
Ommelanden kregen hulp van graaf Edzard, een assistent van Karei V. 
Detmer werd kort na 1500 opgevolgd door zijn zoon Luurt. Diens 
oudste dochter Ditmara huwde Hayo Nanninga waardoor ’t huis aan de 

«..Nannings' s kwam. Hun zoon Luurt beleefde de bewegen tijden van re
formatie en opstand tegen de Spanjaarden, Ook plunderingen door 
Spanjaarden bleef Pieterburen niet bespaard.
Het geslacht Nanninga bewoonde de borg tot 1668.
In 1579 sloten de Ommelanden zich aan bij de Unie van Utrecht. De



stad Groningen bleef door het verraad van Rennenberg in Spaanse 
handsn. Vele borgen uerden door de stad overrompeld. Zo ook ton 
Dijke. Dgzb borgen werden daarna te koop aangeboden. Ten Dijkc werd 
verkocht voor ƒ. 53,—  per halve hectare en de borg, geschat op 
ƒ• 6.000,-- voor slechts ƒ. 1.500,--. De prijs was echter te laag 
en de koop werd aangehouden. De borgbewoners bleven. Luurt Mannin- 
ga raakte rond deze tijd gewond in de slag bij Oterdum, waar hij 
als vurig aanhanger van uiillem van Oranje tegen de Spanjaarden vocht.
In 1594 werden stad en ommelanden herenigd en was ook de verkoop van 
ten Dijke definitief van de baan. In hetzelfde jaar werd ook de 
“Roomsche Dienst” verboden. De Manninga's die pro Hervorming, pro Lut- 
her waren, stuurden de pastoor de laan uit. Hoogstwaarschijnlijk kreeg 
deze echter wel een soort alimentatie om de dagen door te komen.
Luurt Manninga was gehuwd met Emeritiana van Sonoy, een dochter van 
Diderich van Sonoy. Deze Diderich kwam later vergezeld van een moor zijn 
laatste dagen slijten op Dijksterhuis (1594-1597). Aan deze moor is nog 
een aardige legende verbonden, waarop ik later nog wel eens terug zal 
komen. Het vervolg van het verhaal over ten Dijke zullen we later 
aanvangen bij Luurt Manninga.

Nog iets over de verhouding Borg-Dorp.

Vooraanstaande bewoners, zoals de heren van Dijksterhuis waren, noemden 
zich in de Middeleeuwen “hoofdelingen”. Ze hadden enige militaire macht 
en 2e bewoonden een versterkt huis. Ze waren niet de heersers over het 
dorp, maar "heer” in het dorp. Pas later krijgen ze meer invloed in 
rechtspraak en bestuur. Bestuur ook vooral op kerkelijk niveau.
Bij *t stichten van een kerk verkregen ze het patronaatrecht: een alge
meen zeggenschap met betrekking tot de kerk en het collatierecht: het 
recht om pastoor en priesters te mogen benoemen. Daarnaast kregen ze 
ook plichten zoals onderhoud, reparatie en financiële bijstand bij geld
nood van de kerk. 't Patronaatsrecht en * t collatierecht bleef ongeveer 
tot door koning Uillcm I de, ook nu nog geldende, organisatie van de 
Hervormde kerk werd vastgesteld.
De heren van het huis ten Dijke deelden ook in de rechtspraak over 
*t gebied Eenrum, Uesternieland en Pieterburen. Ze deelde de recht
spraak samen met de families Dnsta , Ter Oorch, Herathema, Tamminga, 
Bochara en 5ickinga. Deze families bezaten samen 18 "Hoerden” van enig 
formaat. Per toerbeurt mocht een "Heero'e” 1 jaar lang recht spreken.
Huis ten Dijke bezat 2 of 3 "Meerden”: Dijksterheerd, Idemaheerd en 
mogelijk 0esdingaheerdc Van de 18 jaar had huis ten Dijke dus 2 a 3 
jaar cJe rechtspraak over het gebied. Deze regeling bleef van kracht



tot + 1700. Dg taken wan eon redger uaren: rechtspraak, uituoeren wan
vonnissen, innen van boetes, gevangen nemen en bewaken wan gevangenen en 
eenvoudig "notaris"werk. Ze hadden daarnaast toezicht op herbergen. Ze 
moesten ris gewichten ijkon en konden in geval van nood weerbare mannen 
oproepen en aanvosren.

Over de rechtspraak zou nog veel meer zijn te vertellen, zoals b. v. 
over zijlrecht, overrecht en dijkrecht, maar dat zou op dit moment te 
ver voeren, Misschien kom ik hier later eens op terug.
Tot zover eerst het verhaal over huis ten Dijke te Pieterburen.

Bronnen:
P# Biesta; kerk en borg Pieterburen,

In overleg met de Marktcommissie is vorig jaar besloten dat onze 
Vereniging jaarlijks een standplaats krijgt toegewezen op de Hemel
vaar tsmarkt .
Dit houdt in dat alle verenigingen, stichtingen of commissies jaar
lijks aan ons kenbaar dienen te maken of ze in aanmerking wensen te 
komen voor een aktie. Deze aktie kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
houden van een verloting, koffiestand of iets dergelijks. Wel moet 
een aktie ten goede komen aan het algemeen belang binnen de gemeente. 
Dus men hoeft geen aktie te houden om de kas te spekken,
De vereniging, stichting of commissie die een aktie op de Hemelwaarts— 
markt uil houden, wordt verzocht onderstaande strook in te vullen en 
voor 1 april op te sturen naar de secretaris van de Vereniging Dorps
belangen Eenrum, de heer 3* Mooiweer, dokter Posthumuslaan 10,

. Naam vereniging

Secretaris »

Aktie t.b.v.

LI a t voor aktie wenst u

NvhNj 17.9.1930, 25.-10.1958, 5.8,1956, 29.3.1961 , 18.3.1966. 
Trouw; 18.3.1966.
Archief Gemeente Eenrum,
Historie van Groningen van Dr, W.3, Formsma e.a.
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Ingezonden doorde politie

In deze tijd van hst jaar haalt het 
& eierzoeken veelal de pers.

Voor- en tegenstanders laten zich ge- 
a ducht gelden#

Ook Uw plaatselijke politie wil zich 
graag in de discussie mengen# Niet in 
de 2in van pro of contra, doch om mee 
te delen dat zij - de politie - haar 
surveillanceprogramma heeft afgestemd 
op de naleving van de bepalingen der 
Vogelwet en andere regelingen, die een 
stuk bescherming inhouden van flora en 
fauna.

Bekend is dat tiet zoeken en rapen van 
kievitseieren is toegestaan tot 5 a- 
pril ♦ Noodzakelijk daarbij is, dat de 
eierzoeker een vergunning kan tonen 
van de grondgebruiker# 

e Bovendien mag hij — die eierzoeker — 
zich niet latsn vergezellen van één 
of meer honden#
Dat er geen andere eieren gezocht en 
geraapt mogen worden dan die van de 
kievit, mag als bekend worden veronder
steld.
De vergunning en de honden heeft de 
wetgever genoemd om in het broedsei-

zoen een stuk rust in het broedgebied 
te waarborgen#
Rust-is belangrijk in de broedperiode# 
Dit geldt niet alleen voor weidevogels, 
doch ook voor de zangvogels om onze 
woning, in tuinen en parken# Ook 2ij 
kunnen zich alleen handhaven als wij, 
mensen, hiervoor de nodige waarborgen 
scheppen. Gelukkig zijn velen zich be
wust van de noodzaak hiervan, doch elk 
jaar worden toch weer nesten verstoord, 
hetzij door loslopende poezen of hon
den en soms, wellicht onbewust, ook 
door mensen.

Een euvel, waaraan ook onze flora en 
fauna elk jaar weer lijdt, is het af
branden van bermen, rietkragen en 
slootkanten# Dit is tot een bepaalde 
periode toegestaan, daarna niet meer# 
Nestplaatsen van vogels en ook vroeg 
bloeiende planten worden vaak door 
dit branden vernield.
Als wij allen met wat zorg ons binnen 
de wereld der vogels — die ook de onze 
is - gaan bewegen, zullen de vogels 
er wel bij varen#

Er was eens een handig man te Eenrum, 
die kocht een half vermolmd harmonium. 
Zijn vrouw sprak: "Kun jij daar op

spelen?"
Hij zei: "Nee, maar wat kan mij dat

schelen;
*t ding wordt toch een spoelbak voor

het aquarium!"

DIRK MOLENAAR
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Het was crisistijd en ons land telde 
jt 400.000 werklozen. Op initiatief 
van de heren A. Kwast, Rijksinspec- 
teur voor de Werkverschaffing en Ir. 
D.R. Mansholt, Cultuurconsulent van 
Groningen en Drente, is toen overleg 
gepleegd omtrent de mogelijkheid van 
inpoldering van hot kweldergebied ge
legen in het waterschap "De Slikken". 
Deze inpoldering immers zou aan eniga 
honderden mensen werk kunnen verschaf
fen. Dit overleg heeft tot resultaat 
gehad, dat op 7 december 1938 een o- 
vereenkomst werd gesloten tussen de 
Staat der Nederlanden en het waterschap 
"De Slikken", gelegen achter Pieterbu- 
ren, Westernieland en Den Andel, een 
gebied van ongeveer 360 ha. Dit water
schap "De Slikken" was op zichzelf al 
iets bijzonders. Het was het enige wa
terschap in Nederland, dat buitendijks 
lag»
Op deze vergadering besloten de inge
landen roet 364 tegen 37 stemmen tot 
bedijking van gronden, gelegen in het 
waterschap, waarbij de Staat de werk
zaamheden zou uitvoeren. Het had heel

Er was eens een jong wicht in Eenrum, 
dat hield ontzettend veel van kauwgum. 
Ze liep de hele dag te kauwen en her

kauwen .
Een’ normaal gesprek was niet met haar

te houden,
tot iemand haar eens gaf een stukje

v1akgum!

DIRK MOLENAAR

wat voeten in de aarde gehad voor het 
zover was. De voor- en tegenstanders 
stonden fel tegenover elkaar. In het 
boek van 3ant Nienhuis "Strijd aan het 
wad" is de hele geschiedenis van de in
poldering beschreven.
In anderhalf jaar zou de polder klaar 
zijn. Een barakkenkamp aan de binnen
kant van de oude dijk werd gebouwd en 
zou dienen als onderkomen voor 500 
werkers.
De oudste der ingelanden, oud-voorzit- 

• ter van het waterschap en voorstander 
van het begin af, mocht de eerste spade 
in de grond steken. Deze spade werd
voorzien van een. inscriptie: "Ter 
herinnering aan het eerste grondver
zet van de aanleg van het waterschap 
"De Slikken".
Deze schop is nog te zien in Café 
Streekstra te Pieterburen.
Met schop en kruiwagen en paarden, 
met als enig hulpmiddel een locomo
tief met kipkarren op rails, is de 
6 km. lange dijk ontstaan. Enige ke
ren liep door storm het water weer 
over het nieuwe land, maar men hield 
vol; het aantal mensen werd opgevoerd 
tot _+ 700.
En toen brak de oorlog uit. De wer
kers vertrokken, de paarden en trans
portmiddelen werden gevorderd, het 
Rijk stuurde geen werkvolk en materie 
alen meer, het werk lag stil.
Door de stormen kwam er eerder afslag 
dan aanwas en toen in 1944 het vloed— 
water tot ongekende hoogte opliep, 
ontstond er een enorme schade aan de 
nieuwe dijk. De nieuwe polder was

w
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noodlijdend geworden door deze tegen
slagen ,
Nieuws onderhandelingen na de oorlog 
met het Rijk leidden toen tot spoedige 
tewerkstelling wan politieke delin

quenten tot staatsfinanciering van de 
stormschade. Deze delinquenten vonden 
weer onderdak in de barakken, De be
nodigde klinkers zijn afkomstig van 
een Duits noodvliegveld in Havelte,

Een gedenkteken aan het begin van de 
nieuwe polder herinnert aan het onge- 
luk| dat aan verscheidene mensen het 
leven heeft gekost, doordat een bus 
met werkers op een overweg onder een 
trein verpletterd werd. Hun namen zijn 
met die van twee werkers, die in de 
polder het leven verloren, in do steen 
gegrift.

De betonweg langs de polder heeft de * -
naam Allard Kwastueg gekregen, als 
herinnering aan de heer Kwast, Rijks- 
I p s p r r, t e o r voor de Werkverschaffing 
in de provincie Groningen, die zoveel 
voor deze polder heeft gedaan en die

in de oorlog is omgekomen.
Op de coupure in de oude dijk, aan 
het begin van de Linthorst Hoinanpolder 
zijn twee beeldjes aangebracht, ge
maakt door de beeldhouwer Valk uit 
Groningen. Het ene stelt een robben-

Er was eens een vrijgezel uit Eenrum, 
die vond er een meisje in Warffum.
Het was echter een rare griet; 
vrijen en drinken, dat wilde ze niet. 
Daarom toog hij maar eens naar Sexbierum!

DIRK MOLENAAR
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da godin Ceres, dijk en aan de andere kant het nieuw 
met de hoorn gewonnen land met gewassen, die wach

ten op de oogst, kan men zich niet 
meer voorstellen, dat de inpoldering

Als men nu langs de betonweg 
wandelt, met aan de ene kant

rijdt of 
de oude

van dit gebied zoveel strijd heeft ge
kost !

vanger voor, de andere 
godin van de landbouw, 
des overvloods.
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Er was eens een onbesuisde vrouw in
Eenrum,

die at elke dag een dikke vette hout-
wurm,

Gp een dag vond 2e er geen een meer, 
hoe ze ook zocht,

totdat haar man toevallig een oud trap-
orgeltje kocht*

Hij was namelijk die vent van dat har
monium ! !

DIRK MOLENAAR

O P E N B A R E  BIBLIOTHEEK E E N R U M
De Vennen 2A 
9967 PE Eenrum

Keuze uit de nieuwe aanwinsten:
Romans:

Beach, E*L*
Koud is de zee.
Na een korte opleiding voor atoom
deskundige moet een Amerikaans offi
cier van de marine een opdracht in de 
Noordelijke IOszee uitvoeren, waar de 
Russen een raketbasis hebben geves
tigd.



schijnt plotseling weer ten tonele.

Bergman, lij,
Ds gesloten deur.
Een jonge vrouw raakt in haar nieuwe 
baan verstrikt in de familie—aangele
genheden van haar werkgeefster,

Carmiggelt, S,3,
De avond valt.
Bundel korte, humoristische verhalen. 

Greene, G.
Pr, Fischer van Genève; of Het knal- 
feest,
Haat, verachting en liefde spelen de 
hoofdrol in het leven van een steen
rijke man, die zijn verachting uit
drukt in het aan de kaak stellen van 
zijn "vrienden”.

Hermans, W.F.
Hommefs hoest.
Een kettingrokende automobilist gaat 
na zijn ontmoeting met een jonge 
vrouw een andere weg dan hij van plan
W3S *

Krentz, 3,
Prinses Daisy.
Een jonge vrouw maakt kennis met de 
wereld van de jet-set en de verschil
lende stadia van opkomst en rijkdom, 
neergang en verraad.

Wells, H.F.
Nieuwe verpleeqstersomnibus. 
pg belevenissen van een jonge Ameri
kaanse verpleegster.

LiJentworth, P.
Oo vrouw in het blauw.
Fan doodgewaande Engelse lady ver-

Studie- en hobbyhoeken.

037
0verbeek A.
Groot Ruseumboek; gids langs 660 
musea van Nederland (boek van de 
maand december 1980). zie vevtier

T A X A T I E

Er is bij de wet voorgeschreven 
dat om de vijf jaar alle woningen, 
bedrijven, kantoren, boerderijen 
enz. moeten worden getaxeerd ten 
behoeve van de onroerend goedbe- 
lasting. Per 1 januari 1977 is in 
deze gemeente onroerend goedbelas- 
ting geheven en de taxatie vond 
plaats in 1976.
Door de stichting Kafi (Stichting 
voor kadastrale- en financiële ad
ministratie) te Arnhem, wordt bin
nenkort het gehele bestand aan on
roerende goederen gehertaxeerd in 
opdracht van de gemeente.
Mo o t  deze taxatie kan binnenkort 
een taxateur aan Uw deur verschij
nen om het huis dat U bewoont of in 
eigendom heeft op zijn juiste waar
de te schatten.
De gemeenteraad heeft in 1976 beslo
ten dat als grondslag voor de taxa
tie dient de economische waarde 
van het onroerend goed.
De taxateur kan zich legitimeren 
als U hem dat verzoekt.
Het gemeentebestuur verwacht dat U 
aan deze taxatie de nodige medewer
king verleent en voor vragen kunt U 
altijd terecht op het gemeentehuis.
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Welk beroep heeft deze man?(verwissel de letters van zijn naam)
en deze dan?

Weten jullie trouwens dat ze in Belgie iets nieuws hebben 
ontdekt?J3ee?Nou ze hebben ontdekt dat je in een stacaravan ook 
kunt zitten!

I\og een raadsel (overgenomen uit de schoolkrant van de o.l.s. 
te Pieterburen door Beatrix Stoffel):
Het rijdt op rails er het legt eieren en geeft warmte en het 
heeft een slurf.Ra,ra,wat is dat?

Jeroen Kloosterman uit Senrum schreef een geweldig gedicht!:

6

o

o

AZ

De winter.
In de winter is het koud.
De mensen sprokflen wat hout. 
Voor de kachel of open haard. 
Dat is zeker de moeite waard.
Want fs winters is het koud. 
Daarom sprok’len ze wat hout. 
0,het begint erg te sneeuwen.
Sn ik era* te igeeuwen.
Want ik ben nu U 0 0 2. erg moe.
En daarom moet ik naar bed toe.
Ik hou er nu mee op.
Is dat een reuze strop?
0,daar komt mijn moeder al aan.
Die zegt dat ik naar bed r~>et gaan.



Het is misschien een reuze strop. 
M8sr nu hou ik er echt mee op.

Jeroen Kloosterman.

9

Nu iets ernstigers.Jullie weten misschien wel,dat er overal op 
de wereld en ook in Nederland kerncentrales staan.Het afval 
van de Nederlandse kerncentrales wordt misschien in Pieterburen 
opgeslagen.Heel veel mensen vinden de centrales ook gevaarlijk. 
Onze regering wil nu,dat alle mensen er met elkaar over praten 
of er in Nederland wel kerncentrales moeten zijn en,zo ja,wat 
we met het afval moeten doen.Maar ja,de mening van de kinderen 
wordt natuurlijk weer niet gevraagd,terwijl jullie er later mee 
moeten leven (of niet,natuurlijk).
Wat vinden jullie nu van kernenergie en het afval-probleem? 
Schrijf het ons eens,jullie brieven zullen in de krant worden 
afgedrukt.

/éTïOmstreeks deze tijd komen de eerste bloemen' weer boven de grond.W|Sneeuwklokjes,narcissen,krokussen enz.
Ga nu eens in een leeg,nieuw plakboek op elke blz. een bloem 
drogen ui tuin.Je begint dan dus met b.v. een sneeuwklokje,
op 6 e^ T jlgre!m e blz.een krokus en zo ga je het hele jaar door.
De laatst^^loem die je inplakt, zal wel een herfstaster zijn. 
Onder de bloem schrijf je steeds de datum waar^^ de bloem is 
gaan bloeien .Volgend jaar schrijf je weer ̂ e^dat^jun erbij en dan 
zul je zien,dat elk jaar op een andere dat'̂ im dezelfde bloem gaat 
bloeien.(Soms zitten er wel drie weken verschil tussen).

)
Nu nog iets voor de Paastijd.Sla van een ei het bovenste topje af. 
Maak een ring van een stevig stukje papier (of knip een stuk van 
een closetrol) en plak dat eronder.Het is dan een heel leuk vaasje 
geworden voor sneeuwklokjes,kleine tulpjes en narcisjes.



WAT IS ER TE DOEN?

22 maart Café do Pool
Eenrum

24 maart Hotel Bulthuis
E enrum

28 maart Café de Pool 
Eenrum

28 maart Hotel Bulthuis
E enrum

11 april Café de Pool 
Eenrum

15 april Café Streekstra
Pieterburen

16 april Café de Pool
E enrum

19 april Pieterburen
2 8 3 p r i 1

Stichting de Cirkel:
Kabaretgroep Martin, Ton en 
Bommerson•
Aanvang 20.30 uur, entree ƒ 7,50.

Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen / fJutsdepartement 
Eenrum: Gezamenlijke avond.
Aanvang 20e00 uur.

Stichting de Cirkel:
Middeleeuwse muziek door het 
ensemble Awe Bleteth.
Aanvang 20.30 uur, entree F 4,-

Dansclub Pa en Ma *65:
Dansavond m.m.v0 orkest Arie 
Ribbens. Aanvang 20.00 uur.

Stichting de Cirkel:
Muziekavond door Lea Schepel en 
leerlingen. Aanvang 20.30 uur; 
entree ƒ 6,-, voor vrienden van 
de Cirkel ƒ 4,~.

Stichting de Cirkel:
Kindermiddag met Marionettenthea
ter. Aanvang 14.00 uur, entree 
ƒ 2,50, ouders ƒ 4,-.

Stichting de Cirkel:
Kindermiddag met Marionettenthea
ter. Aanvang 14.00 uur, entree 
ƒ 2,50, ouders ƒ 4,-.

Dorpsaktiviteiten Pieterburen 
organiseert: NOTENSCHIETEN.
Nadere berichten kunt u lezen in 
de streekbladen, bij de Spar en de 
SRV-wa gen.



25 april Café de Pool
Eenrum

28 april Café Streekstra
Pieterburen

10 mei Café de Pool
Eenrum

17 mei Sportpark Eenrum

Stichting de Cirkel:
Kabaretgroep MDe Zuiderdiepstem". 
Aanvang 20.30 uur, entree ƒ 4,-.

Nederlandse Vereniging van Huis
vrouwen: Oubileumavond i.v.m. het 
55-jarig bestaan.

Stichting de Cirkel:
Koffieconcert door Nyrike Eekhof. 
Aanvang 11 uur, entree ƒ 4,- 
incl. kopje koffie.

V.V.V. en Motorclub Eenrum: 
Nationale Grasbaanraces.

22 mei ’'1 Sporthal Sportvereniging S.D.5.:
desternieland Onderlinge competitie.

AanVang 19.30 uur. Iedereen is 
welkom.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiniiiHiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiHiiiiiiijiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiniiniiniiiiiiiiiimiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiüiimiiiiiiuiiiiiuiiiiniiiiiiimmiii!!]!

Vogels in
In de uinter zitten er veel eksters 
in ons dorp. Dg tuinen bieden in deze 
tijd vaak meer voedsel dan het kaal- 
geploegde bouwland. Een prachtige vo
gel is het eigenlijk, glanzend zwart
wit en toch net even feestelijk door 
de heldere hemelsblauwe vlek op zijn 
jaspand.
Het is jammer genoeg erg moeilijk om 
deze mooie zangvogel op je gemak te 
bekijken. De ekster is namelijk erg 
schuw en zodra je voor het raam ver
schijnt om 2ijn kwajongensachtige stap 
pen of zijn parmantig staartgewip te 
bewonderen, vliegt hij op. Dit komt 
omdat de ekster, net als schandelijk 
genoeg alle andere kraaiachtigen, nog

het hele jaar geschoten mag worden.
Nu zijn vogels van nature niet schuw, 
maar ze kennen hun vijanden best. 
Eksters zitten daarom rustig op de 
rug van een schaap en hippen rond 
koeien en paarden. De bekende natuur
onderzoeker Darwin beschreef eens, 
hoe op een eiland waar nooit eerder



men ssn waren geweest, de matrozen op
vooels jaagden. Ze gingen gewoon op
hun handen zitten en dan werden ze
doodgeknepen. Of de matrozen gingen
bij een drinkpla ats zitten en sloegen
met een stok net zoveel vogels dood
tot ze voldoende voor hun eten hadden.

Op één cf andere manier weten vogels
ook , dat 1 s ochtends vroeg mensen nog
nie t gevaarlijk zijn. De lucht is dan
nog helder stil. Het eeuwige verre ru-
moe r van motorgeronk heeft de gehorig-
heid van de mistige ochtendlucht nog 
niet bedorven.
Op deze uren liggen de mensen nog in 
bed en de buitenwereld is van de vroe
ge vogels. Op zondag duurt dit bijna 
de hele ochtend,
Gp dit uur loont het om toch op te 
staan en een wandeling door de prach
tige notaristuin te maken, De beste 
tijd is het allereerste ochtendgloren

j
in april of mei. De vogels zijn op dat
moment nog niet helemaal wakker en zien
u net zo slecht als u hen. Haar horen
doet u ze des te beter•
De haan in het bos kraait afwisselend 
met de hanen in het dorp en alle klei
ne zangvogeltjes musiceren met een vo

lume dat u niet voor mogelijk had ge
houden. Lijsters en roodborstjes voe
ren het hoogste woord, l/anuit één van 
de coniferen neemt de nachtegaal luid 
zingend een duikvlucht naar uw hoofd. 
Onwillekeurig bukt u even, maar het 
is niet nodig, l/lak bij uw hoofd zwenkt 
de nachtegaal plotseling weg. Het is 
alleen maar imponeergedrag tijdens de 
ochtendlijke verdediging van zijn 
broedterritorium.

Vreemd genoeg is de notaristuin veel 
rijker aan vogels dan het Eenrumer bos. 
Of eigenlijk helemaal niet vreemd, in 
het arboretum is veel meer afwisseling 
tussen open plekken, dichte boomgroe
pen en struiken. Elke vogel vindt hier 
wel een huisje. Het bos is veel 'saaier, 
grote percelen met van hoek tot hoek 
even hoge en dichte bomen en hele grote 
te kort geschoren gazons. In het arbo
retum is op dit moment kennelijk meer 
bosachtige natuur.
Ook overdag is deze bomentuin heel fijn 
om in te wandelen. Er bloeien in het 
voorjaar allerhande bolgewassen en ook 
enkele vogels kunnen midden op de dag 
het zingen niet laten.

G, Poortinga

Er zijn twee soorten mensen: de hoog
moediger. en de anderen.
De wijsheid van de enen steunt op zelf
kennis.
De dv/aasheid van de anderen steunt op 
niets.

De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar 
mensen gelijken steeds op elkaar.

Vrijheid is het enige ding dat je n?et 
hebben kunt als je niet bereid bent het 
ook aan anderen te geven.

Het egoïsme van vele mensen is onschade
lijk, omdat ze toch niets te geven hebben.
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Avondschool too-rilava (lUarffum)
Smdr» 1979 is het nogelijk voor 
voluassonon om een HAVO- of
MAVO-diploma te behalen n di
-avondschool te Uarffum, afdeling 
vsn het Noordelijk Avond College 
He Groningen.
P!en kan ook een deel van een 
HAVO- of MAVO-diploma halen, een 
zogenaamd certificaat voor een 
of meer vakken. Een totaal van zes 
certificaten geeft recht op een 
volledig diploma.
Belangstellenden die wat meer van 
zo’n avondopleiding willen weten 
en eens willen praten met cursis
ten, die al een of twee jaar de 
avondschool bezoeken, worden uit
genodigd voor het bijwonen van een 
OPEN AVOND op dinsdag 24 maart 1901 
in de Rijksscholengemeenschap HET 
HCGELAND te Uarffum, waar de lessen 
gegeven worden.
Het programma van de avond ziet er 
als volgt uit:
19.15 uur Ontvangst in de kantine
19.30 uur- gelegenheid een les bij
20.15 uur te wonen
20.15- pauze met de aanwezige
20.30 uur cursisten
20.30- gelegenheid een les bij
' 21.15 uur te wonen /21.15 uur voorlichting
Pisn kan op deze avond ook afspra
ken maken voor het bijwonen van nog 
meer lessen b.v. ook op maandag
en donderdagavond.

Afd.leider 3, de Boer, tel.
05950 - 2426 of 2046 

afd. HAVO M.3. v.d. Heide, tel.
05950 2634 of 2046

afd. MAVO 0» Klok, tel. 05950 - 
2151 of 2046

D e tijd staat stil
Bladerend in oude "Contactsleutels” 
kwam ik een artikel tegen. Nadat ik 
het gelezen had, bedacht ik boven
staande zin.
Om duidelijk te maken wat ik bedoel, 
volgt hier een artikel uit de "Con
tactsleutel" van februari 1960. 
Binnenkort wordt begonnen met het 
aanbrengen van riolering in de Plant
soenstraat en de Burg» Uiersumstraat. 
Gelijktijdig worden deze straten ver
nieuwd en verbreed en van een trottoir 
voorzien. Voor de rest van het dorp 
Eenrum, evenals voor Pieterburen en 
Uesternieland, zijn rioleringsplannen 
gereed of in voorbereiding. In dit 
verband is het nuttig om er op te wij
zen, dat aansluiting van de aanliggen
de percelen op de riolering verplicht 
is, evenals het aanbrengen van een 
closet met waterspoeling. Indien men 
deze laatste voorziening reeds thans 
aanbrengt, kan van overheidswege een 
tegemoetkoming in de kosten worden ver
kregen van ƒ 150,-* Het is niet bekend 
of deze subsidiëring in de toekomst 
zal worden gehandhaafd."
Nu, 21 jaar verder zijn de plannen 
nog steeds gereed, maar meer ook niet. 
Het Rijk stelt per jaar slechts een 
relatief gering bedrag beschikbaar voor 
riolaringswerkzaamheden. Aangezien de 
plannen voor Uesternieland en Pieter
buren al enige miljoenen kosten en on
ze gemeente bovendien een art. 12-ge- 
meente is, valt te verwachten dat in 
het jaar 1991 (dus over 10 jaar) iemand 
dit artikel nog eens zal aanhalen, ook 
al heeft de gemeente in 1978 een voor
lichtingsbijeenkomst gehouden over de 
aanleg van deze riolering,

Adriaan Talens*
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Dorpsvernieuwing Eenrum

Sinds het verschijnen van het eerste Bokkeblad heeft de beuonerswerk
groep dorpsvernieuwing Eenrum weer een aantal keren vergaderd. De werk
groep vindt hst celangrijk U, via dit blad, op do hoogte te houden van 
de onttuikkelingsn rond de dorpsvernieuwing.

De werkgroep heeft zich inmiddels weer uitgebreid met bewoners van nog 
niet eerder vertegenwoordigde straten:

Mevr. Diephuis 
Mevr. Hoekse ma 
Mevr. Huizinga 
Dhr. Harmsen 
Dhr.Ouwendi jk 
Dhr. Helmholt 
Mevr. Kloosterboer 
Dhr. Vroom

Molenstraat

Hoofdstraat
Oudeweg
Hoogstraat
Tuinbouwstraat

Bovendien is Dhr. Toonder, werkzaam op de secretarie van de gemeente 
Eenrum, als adviseur van de gemeente toegevoegd aan de werkgroep. 
Dhr. Toonder notuleert ook de vergaderingen van de werkgroep.
Half november heeft Dhr. Guwendijk het secretariaat overgenomen van 
Dhr• Franken•

l) weet dat een van de taken van de werkgroep is: het goed op elkaar laten 
aansluiten van de deelplannen van de verschillende straten.
Hoever zijn de straten inmiddels?
De straatqroep Zuiderstraat heeft samen met Euout Storm van Leeuwen 
□lannen gemaakt. Alle wensen hebben te maken met een verandering van de 
verkeerssituatie,
Gm het doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken, wil men de straat 
voor het verkeer visueel onaantrekkelijk maken, b.v, door middel van be~
□ 1anting .

Je straatgroep Molenstraat vergadert 1 keer per maand.
Dok hier zijn er verkeersproblemen: er wordt veel te hard gereden en er 
zijn parkeerproblemen bij de Pool. Zou een parkeerverbod de oplossing 
zijn?
.erder wil men het trottoir veranderen 
- de stoepranden eruit- en
zou men het molenhuis graag opgeknapt zien.
Andere straatgrospen hebben -voor zover bekend- nog niet vergaderd.
Ewout Storm van Leeuwen heeft .inmiddels waarschijnlijk kontakt opgenomen 
mat Uw straatvertegenwoordiger om een vergadering te beleggen, anders 
zal hij dat zeker zeer spoedig doen.
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Wijziqinq grenzen dorpsvernieuwloqsqeolsd?
De werkgroep zou het dorpsvernieuwingsgebied graag uitgebreid zien, om
dat de Molenstraat, Oudeweg, Hoogstraat en Oosterstraat gedeeltelijk 
buiten het gebied vallen* (De huidige grenzen zijn destijds via volks
huisvesting, CRM en de gemeente uiteindelijk door de gemeenteraad vast
gesteld). Ewout Storm van Leeuwen heeft hierover kontakt gehad met de 
Inspectie Volkshuisvesting. Als resultaat van het overleg kan gemeld 
worden dat voor de Molenstraat de Uoonomgevingsplannen voor de hele 
straat gemaakt kunnen worden. Voor het gedeelte van de straat dat bui
ten hst dorpsvernieuwingsplan valt, kan op de plannen subsidie worden 
aangevraagd. Zo’n aanvraag maakt goede kans gehonoreerd te worde, als 
het vergezeld wordt van een goede argumentatie, een rapport van de in- 
spraakresultaten en een raadsbesluit.

Van werkplan tot uitvoering.......

De voorbereiding van het woonomgevingsclan is een zaak van de bewoners 
(begeleid door E, Storm van Leeuwen).
De werkgroep verzamelt plannen en idee‘én en legt deze voor aan de 
Technische Dienst E.E.U.A.A. De Technische Dienst bekijkt de financi
ële haalbaarheid -er is ƒ. 2.500,—  psr woning voor het vernieuwingsge- 
bied beschikbaar-. Dat is een subsidie van l/olkshuisvesting.
Met de uiteindelijke plannen, die in aanmerking komen voor subsidie, 
gaat de Technische Dienst naar het college van 5 & ld van waaruit het in 
de gemeenteraad wordt gebracht. De rae: heeft het laatste woord; gaat 
2ij niet akkoord, dan moeten de plannen terug naar de werkgroep.
En.... hoe korter het plannen maken c_urt, hoe sneller er met de werk
zaamheden kan worden begonnen.

1/ele nanden maken licht werk,,...

Om ts komen tot een goede taakverdeling zijn er subkommissies samenge
steld uit de grote werkgroep. De kommissies gaan olannën maken,, waarna 
er met de bewoners overleg gepleegd zal worden.

Molen.

Er is destijds vanuit Dorpsbelangen een molenkommissie opgericht die 
geld heeft ingezameld voor de restauratie v-n de molen ”de Lelie". 
Inmiddels is de molen met rijksgelden gerestaureerd. Maar er is nog gro
te onduidelijkheid over de bestemming. ̂ an ds molen als expositieruimte 
gebruikt worden, kan ae molen weer malen, komt er een vrijwillige mole
naar?
De werkgroep heeft het college van B ót in een brief gevraagd hen 
hierover te informeren.

(Judo Schoolplein.



~3—

Er zijn plannen gemaakt: beplanting moet het geheel aantrekkelijker ma
ken, zonder hinder te vormen voor de wekelijkse markt en de jaarlijkse 
kermis.
Ook is voorgesteld om een wandelpad vanaf de Ossengang via de bouwka- 
vel naar de Hereweg te maken; misschien zou op de kavel weer een winkel 
in aangepaste stijl gebouwd kunnen worden.

Beplanting >

Deze subkommissie houdt zich bezig met de inventarisatie van de huidi
ge beplanting, de wensen die uit de straatgroepvergaderingen komen. 
Natuurlijk moeten eventueel te plaatsen bomen en heggen passen in de 
omgeving. Bovendien moet het geheel onderhoudzaam zijn om de financiële 
lasten voor de gemeente zo laag mogelijk te houden.

Verkeer. .

Deze groep heeft zich belast met het onderzoeken van problemen dat het 
verkeer met zich meebrengt.
Ook zij krijgen informatie uit de straatgroepvergaderingen en kunnen 
onderzoeken welke problemen echte problemen zijn.
Daarna worden er plannen gemaakt om de problemen op te heffen.

In het volgende Bokkeblad hopen wij U weer nader te informeren.

€l

10 jaar peuterspeelzaal Eenrum
De peuterspeelzaal in Eenrum be
staat 10 jaar.
Dat de peuterspeelzaal in een be- 
noefte voorziet, blijkt wel uit het 
grote aantal peuters, n.1. 32 dat 
momenteel de speelzaal bezoekt.
In de 10 jaar dat de peuterklas be
staat hEbben niet minder dan 250 
kinderen de speelzaal bevolkt.

meen bestuur gevormd door de vol
gende mensen: de dames Diephuis,
8osma, Uaninge, Hiske, Raspe, van 
Buiten, Holwerda en van Nimwegen. 
De heren Bosma, ten Have, Kram, 
Pieterman en dokter Posthumus.
Het dagelijks bestuur werd als 
volgt samengesteld:

De peuterspeelzaal is opgericht 
door do vereniging "Dorpsbelangen".
Op de ledenvergadering van 9-2- 
1971 werd het initiatief genomen
een peuterspeelzaal op te richten. 
Op deze vergadering werd een alge
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voorzitter: mevr, v. Nimuegen, 
secretaresse: m'.evr. v. Buiten, 
perningmeesteresse: mevr* Raspe, 
lid! mevr. Miske, 
lid: de h sar Kram.

Zaterdag 27-2-1971 werd een 
speolgoedaktie georganiseerd en te
vens werd een donateursaktie gehou
den .
Op 4 maart 1971 startte de peuter
klas in de Jeugdhaven, beschikbaar 
gesteld door het bestuur van deze 
organisatie.
Tot leidster uerd benoemd mevr.
Ui. Baars, geassisteerd door mevr.
A. Uaninge, die dit in het begin pro 
dec deed.

Na de zomervakantie verhuisde de 
peuterklas naar het Dorpshuis, 
usar deze nog steeds igehuisvest 
is.
Burgemeester Kreijkes verrichtte 
de officiële opening van de peu
terspeelzaal.
Inmiddels was het nodige meubi
lair en speelgoed aangeschaft. Op 
1 maart 1974 werd .evr. A. Uanin- 
ge i.v.m, de financiële toestand 
eervol ontslagen.
Het roulatieschema met ouders 
werd toen ingesteldj en is tot van
daag tot ieders tevredenheid nog 
steeds gehandhaafd. Door verschil
lende subsidies o.a, van het Kam- 
mipgafonds, het Fonds Mutsspaar
bank en het Koningin Oulianafonds 
kon er geleidelijk goed en funktio- 
nesl speelgoed en meubilair worden 
aangeschaft.

Sinds 1975 wordt de speelzaal ook 
door CRM gesubsidieerd.

Door een zorgvuldig financieel be
leid kon de speelzaal blijven 
draaien•
Een ding was nog niet haalbaar, n.1 
het vervangen van de inventaris, 
wat in 1980 dringend noodzakelijk 
bleek. Het bestuur uitte haar zor
gen aan het gemeentebestuur, dat 
hier alle begrip voor had en een 
subsidie van ƒ. 4.000,—  beschik
baar stelde, om de inventaris te 
vernieuwen.
De peuterspeelzaal staat er met 
haar 10-jarig bestaan goed voor, 
mooi meubilair, een grote ver
scheidenheid aan verantwoord speel
goed en expressie-materialen.
Door de fijne sfeer en de grote 
saamhorigheid is de peuterklas 
een niet meer weg te denken onder
deel van de Eenrumer samenleving 
geworden.
Het huidige bestuur van de peuter
speelzaal is als volgt samenge
steld:
voorzitter: Jacob Roffel, 
secretaresse: Antje Mubé, 
penningmeester; Hennie Frans, 
lid: Truus Hofman.
leidster: Uiil Baars.

blies Tuinstra heeft sinds 1 janua
ri 1981 de vrijdagmorgen van Uil 
overgenomen en doet deze morgen ge
heel zelfstandig,
Uies doet de opleiding K. en 0. te 
Groningen.



VERENIGINGEN - CLUBS
BILJARTCLUB TIVOLI

Van de eerste competitiehelft volgt 
hieronder de stand van zaken. Bosma 
heeft plaats moeten maken voor Keun 
wat betreft de eerste plaats. Het zal 
voor Keun een moeilijke opgave zijn 
om deze plaats te handhaven, omdat hij 
in plaats van libri het ankerkader 
speelt. Gezien zijn capaciteiten moet 
dit toch wel mogelijk zijn.

D* Keun 15-13-1-1 27
E. Bosma 15-12-3— 24
üJ. Medsndorp 15-11-4— 22
P#3. v. Dijk 15-10-4-1 21
3. Bolt 15- 9-6— 18
3ac. Vos 15- 8-7— 16
P, Kolhorn 15- 8-6-1 17
3. Vos Mzn 15- Ir**lr*- 15
G.3. Kleene 15- 6-8-1 13
H.3. Koek 15- 6-8-1 13
Joh. Vos 15- 6-9— 12
3.B# Huininga 15- 6-9— 12
K, Pieterman 15- 5-10t- 10
G, Kampstra 15- 4-11 — 8
M. Vos 15- 3-12— 6
E. Hamminga 15- 3—12— 6

Vrienden hebben geen behoefte aan vele 
woorden en in de stilte groeien de 
harten naar elkaar toe.

Vat mij diep vernedert is te zien, dat 
het mehselijk verstand grenzen heeft, 
terwijl de menselijke domheid er geen 
heef t,

Een kleinigheid verwijdert de mensen van 
elkaar.
Een catastrofe brengt ze tot elkaar.

- VERENIGINGEN - CLUBS
Toneel vereniging bies ternieland

Voorzitter: 3, van Dijk
Kaakhornsterpad 15 
Uesternieland, tel. 323 

Secretaresse:A. Zorge-Hartens
3. Heidemastraat 6 
ü/esternieland, tel. 521 

Penn,esse : I# Arkema
Schaapu/eg 22 
Uesternieland, tel. 248 

Leden: mevr. R. v. Tijum, üJesternie
land;
de heer H. Arkema, Pieterburen

Vereniging voor Volksvermaken Eenrum

Uijziging bestuurssamenstelling:

Voorzitter : F. Grommers
Nensingeweersterweg 15 
9967 PA Eenrum 
tel. 05959-1346

Secretaris : D. Miedema
Dokter Posthumuslaan 14 
9967 PN Eenrum 
tel. 05959-1436

Penningmeester: F. Groenbroek
Mattenesserlaan 77 
9967 PK Eenrum 
tel. 05959-1831 

{werk 1287)
Leden : R, Postma

Raadhuisstraat 29 
9967 RA Eenrum 
tel. 05959-1774 

: • F.A.S, Dekker 
Raadhuisstraat 34 
9967 RD Eenrum 
tel. 05959-1696
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Nog iets over Bokke........wat?
Naar aanleiding van mijn schrijf- 
ssltjo in het vorige nummer over 
de naam "Bokkeblad” werd ik aan
gesproken door de Heer K. Nienhuis 
die me het volgende vertelde:
Zo’n 60 of 70 jaar geleden kwam er 
in Winsum al een blaadje uit dat 
"Bokkeblad" heette. Het was een 
advertentiekrantje, uitgegeven 
door drukkerij hekel en voorgan
ger van de tegenwoordige Winsumer 
Wiekslag. Eenrum werd in die tijd 
hoofdzakelijk bewoond door landar
beiders. Deze verdienden vaak een 
klein loon waar de huur ook nog af 
moest en hadden grote gezinnen. Zij 
hadden dan ook meestal één of meer

t

geiten, die niet veel meer dan gras 
en aardappelschillen t© vreten kre
gen, maar het gezin van gezonde 
molk vóórzagen.
Dat “gezond11 mag er wel 
bij, want in die tijd waren de 
koeien nog lang niet allemaal 
t.b.c.-vrij en bij geiten kwam 
geen t.b.c. voor. Vandaar dan ook 
dat de dierenarts, dokter Bruins, 
het houden van geiten voorstond en 
zelf aktief was in de geitenvere
niging.

Er bestond een levendige handel in 
geiten en dat gebeurde veelal via 
het Bokkeblad uit Winsum.
Er waren drie geliefde rassen 
(die bestaan zeker nog?) n.1. de 
hoorngeit, die U afgebeeld ziet op 
het omslag van ons blad, de Sanen— 
geit en de bruine Zwitserse geit.
Ik was dus niet ver mis in mijn 
idee over de achtergrond van de 
naam "Bokkeblad”, maar deze bijzon
derheden waren mij niet bekend 
en ze zijn te leuk om ze U te ont
houden .

C.3. Woldring-Hazendonk

ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimtiiiiiiiim}

s t i c h t i n g

m a a t s c h a p p e l i j k e  
d i e n s t v e r l e n i n g  
n o o r d  g r o n i n g e n
^ e z i n s v e r z o r g i n g / b e j a a r d e n h u l p

Bejaardenwerk Eenrum.

De Werkgroep Gecoördineerd Bejaar- 
denwerk Eenrum van de S.h.D.N.G.
organiseerde op maandagavond 15 
december 1980 een filmavond in 
het Dorpshuis.
Vertoond werd: Help, de dokter 

verzuipt.
De opkomst was goed. Ook uit Pie- 
terburen en Uesternieland waren 
een aantal mensen aanwezig, hen 
heeft erg genoten van de film. De 
conclusie is dan ook dat zo'n 
avond best voor horhaliag vatbaar 
is.
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De soosmiddag van 4 november 1980
was ditmaal wel een zeer bijzondere!
Dp de betreffende middag uerd er name
lijk door de Vrouwenraad van Pieter- 
buren en Uesternieland een film aange
boden, getiteld "Fanfare”. De film werd 
gedraaid door de heer D. Pier in de Ge
reformeerde Kerk te Pieterburen in over
leg met het bestuur van genoemde kerk.
De opkomst was vrij goed, er warBn ook 
vele genodigden uit Esnrum. Het vervoer 
vandaar geschiedt met het bekende busje 
van da Stichting en ook was er particu
lier vervoer.
De film viel zeer in de smaak, er waren 
vele vrolijke momenten, De entree was 
gratis, wel gaf men een kleine vergoe-

< © © © © ©
Dinsdag 6 januari 1981 organiseerde 
de Vrouwenraad Eenrum haar zo lang
zamerhand traditionele "Nij joars- 
vezleds", Het was de bedoeling 
dat ds Heer Frieling uit Baflo dia's 
van planten zou vertonen. Door ziek
te van de Heer Frieling kon dit ech
ter niet doorgaan.
Drie damesleden van De Komedianten 
waren onmiddellijk bereid om in te 
vallen.
Zij lazen een paar leuke dialect- 
verhalen voor. Tot slot kon men ge
nieten van een Eenrums ABC.
Dit alles werd afgewissels met thee, 
boerenjongens en de traditionele 
rolletjes en kniopertjes.
A1K m e t al een erg gezellige middag, 
waarvoor een geweldige belangstel
ling bestond van de ouderen.
Het Groene Kruisgebouw was tot de 
laatste stoel bezet.

ding voor de aangeboden consumpties,
De vrouwenraden hebben met zulke mid
dagen wel succes. Het is wel jammer, dat 
op de gewone soosmiddagen alleen maar 
vrouwen aantreden. Er zijn toch ook ke
rels genoeg die het ook best kunnen 
wachten. Het maakt de middag alleen 
maar gezelliger en dan hebben de leid
sters, die toch steeds alles gratis 
doen, ook meer eer van hun werk aan die 
middagen besteed. De heer Pieterman wil 
U gaarne ophalen. Hij rijdt desnoods 
liever twee keer met een vol busje dan 
één keer met 3 of 4 personen. De samen
werking met de vrouwenraden en het open 
bejaardenwerk verloopt altijd goed.
Bijna iedere richting zit er in de werk
groep Eenrum en daar zijn ook de vrou
wenraden van Eenrum, Pieterburen en 
Westernieland goed in vertegenwoordigd. 
Middagen als bovengenoemd bevorderen 
een goede samenwerking voor de gehele 
werkgroep in het bijzonder en verder 
ook voor iedereen in de gemeente.

Namens de werkgroep Eenrum
van de S.M.D.N.G.
9. Meerstra, Pieterburen

o  O  O  O  0
Spreekuur belastingdienst.

□ok dit jaar houdt de belastingdienst 
weer spreekuur in Eenrum en Pieter
buren.
U kunt er dan terecht voor gratis 
advies bij het invullen van uw be
lastingformulieren.
Het spreekuur in Eenrum is reeds ge
houden op 2 en 16 maart,
In Pieterburen wordt het spreekuur 
gehouden op maandag 23 maart van 
9 tot 12 uur.



Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker
Op 31 maart a.s. zal het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskankar 
voor de dorde keer in de gemeenten Eenrum en Kloosterburen plaats vin
den .
Dit onderzoek zal werden gehouden:

op 31 maart 1581 in het Groene Kruisgebouw te Eenrum;
op 31 maart 1931 in het Groene Kruisgebouu te Pieterburen en
op 31 maart in de turnzaal te Uesternieland.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Dienst Bevolkingsonderzoek 
in samenwerking met de betreffende gemeenten.
Baarmoederhalskanker probeert men op te sporen d.m.v. een bevolkings
onderzoek omdat dit onderzoek snel en op een eenvoudige manier kan ge
beuren d.m.v, een zgn. uitstrijkje en eventuele kwaadaardige cellen 
kunnsn gemakkelijk worden ontdekt. Daarbij komt, dat deze vorm van kan
ker bijzonder langzaam groeit en bij vroegtijdige opsporing de behande
ling betrekkelijk eenvoudig is en de gsnezingskans vrijwel 100/o.
Het onderzoek is bestemd voor vrouwen van 35 tot 55 jaar.
In de huidige opzet wordt iedere vrouw in deze leeftijdsklasse eens 
in de drie jaar door de gemeente opgeroepen, Voor het onderzoek komen 
dit jaar de vrouwen in aanmerking die geboren zijn in de jaren ‘46- 
* 4 3-* 40-* 37-* 34-* 31 — #28.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee speciaal daarvoor opgeleide 
vrouwen.
Het uitstrijkje wordt in een laboratorium onderzocht. Als het resultaat 
van het laboratoriumonderzoek daartoe aanleiding geeft wordt de betrokken 
vrouw en haar huisarts binnen 3 weken na het onderzoek gewaarschuwd.
Dit gebeurt bij een op rie tweehonderd vrouwen. In de meeste gevallen 
is het geen kanker. Het kan n.1. dat men bij het onderzoek een ontste
king heeft ontdekt. Deze ontsteking heeft niets met kanker te maken, 
maar moet soms wel behandeld worden.
Bij een op de vierhonderd vrouwen komt baarmoederhalskanker in een 
voorstadium voor en bij een op de 30G0 vrouwen wordt baarmoederhals
kanker gekonstateerri.
Uie bij de eerste oproep niet komt en niets van zich laat horen 
krijgt over enige tijd sen tweede oproep. Gok wanneer het uitstrijk
je om technische redenen mislukt is (net glaasje kan breken), krijgt 
de vrouw eon tweede oproeo•
Wanneer de opgemepene niet kan of wenst deel te nemen aan dit bevol
kingsonderzoek, wordt zij gevraagd de reden hiervan op te geven.
Dn roden van niet deelnamen is o.a. van belang voor do eventuele

I
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voortzetting van het bevolkingsonderzoek*
De kosten die aan dit onderzoek verbonden zijn bedragen ƒ. 10,-- 
voor de vrouw* De overige kosten worden gedragen door de overheid.
Het uitstrijkje aanmaal in de drie jaar te laten herhalen is een van 
de dingen, die zijzelf kan doen om baarmoederhalskanker vroegtijdig 
op te sporen#

liiiiiiiiiiiiMiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiHiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiHiiMiiiMmiiiimnmniiimiiiiiiHiimmHiiimiHiümiüiimnmiiimniiinniimmniii

POLITIEK
In verband mot de Tweede Kamer
verkiezingen van 26 mei a.s. or
ganiseren het C.D.A., D'66 afde
ling Winsum, het C.P.l/,, de 
P.P.R., de P.v.d.A. en ds V.V.D. 
een politiek forum op donderdag 2 
april.
Als forumleden zullen een aantal 
meer of minder bekende politici 
optreden!
C.D.A. - B. de V/ries uit Berksche- 

hoek, lid van de Tweede 
Kamer en o.a. belast met 
noordelijke aangelegen
heden .

D * 66 - Gerrit Hik uit Groningen,
ex-gedeputeerde en thans 
lid van de Provinciale 
Staten.

G.P.V* - B. fieems uit Hussel,
oud lid van de Provinci
ale Staten en lid van de 
centrale verbondsraad, 

P,PfR, - Borend Kingma uit Flarum, 
voormalig lid van ds Pro
vinciale Staten,

Piv*d*A#-Ineke Haas-üorger uit
Leek, lid van de Tweede 
Karnor en belast inet jus
titie, milieuhygiëne, 
sociale zaken en volks—
gnz o u d h e i d .

V.V/.D. - Johan Remkes uit Gronin
gen, lid van de Provinci
ale Staten en tevens 
raadslid van de gemeente 
Groningen,

Alle zes komen ze voor op de kan
didatenlijst voor de verkiezingen. 
Het is de bedoeling dat de forum
leden elk een inleiding houden 
van + 10 minuten #
Vervolgens krijgt het publiek in 
de zaal de gelegenheid om zowel 
schriftelijk als mondeling vragen 
te stellen. Tijdens het beantwoor
den van de vragen door de forumle
den mogen èn de toehoorders èn de 
forumleden interrumperen, zodat er 
een levendig debat kan ontstaan. 
Het forum zal onder leiding staan 
van de Heer R.3, Clevering uit 
Eenrum.
Dus: Als U nog niet weet op welke 
partij U Uw stem gaat uitbrengen 
of als U Uw eigen of een andere 
partij nog aan de nodige kritiek 
wilt onderwerpen of als U alleen 
maar kritisch wilt luisteren, dan 
bent U op donderdag 2 april om 
19.30 uur welkom in zaal Bulthuis 
(hotel Het Gemeentehuis) te 
Eenrum.

Namens de organiserende 
partijen
Jan Uillem Nanninga.



Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
Zondag 25 januari jl. is het weer "Wereldlepradag” geweest. Eigenlijk een ge
wone zondag, maar mot een speciaal tintje. Dit geldt voor een aantal mensen 
in Nederland en ook andere landen van Europa, die aan leprabestrijding doen.
Op die laatste zondag van januari, zo is de bedoeling, dienen we met elkaar 
extra te denken aan die vele leprapatiënten in de wereld. Rond Wereldlepra- 
dag worden er allerlei aktiviteiten gevoerd om de mensen bekendheid te geven 
over het werk van de Leprabestrijding. Zo zijn er enkele t.v.-uitzendingen ge
weest o.a. van Socutera en is er aandacht geschonken aan het werk van de Lepra
bestrijding via enkele radioprogramma’s. Tevens werden op grote schaal Lepra- 
bulletins verzonden door het gehele land.
De NSL, Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding, welke gehuisvest is in 
hst Tropenmuseum in Amsterdam, prijst zich gelukkig met het feit, dat alleen 
zij in Nederland Wereldlepradag mag organiseren. Enkele jaren geleden, was er 
ook een andere organisatie, het Nederlands Leprafonds uit Wassenaar, die bij 
toerbeurt deze dag mocht organiseren. Uit de vele kranteberichten is, en dat 
is een sterk verlangen van de Stichting, het nu wel duidelijk geworden hoe nu 
precies de vork in de steel zit. Eigenlijk kunnen we stellen, dat het Fonds uit 
Wassenaar niet meer een organisatie is, die gelden verzamelt voor de Leprabe
strijding. Aqua de Dios (Zuid-Amerika) is bij enkelen van U misschien wel be
kend. Het was een project van het Fonds uit Wassenaar. Dnze Stichting heeft een 
deel van dit project overgenomen, omdat er geen geld meer gezonden werd vanuit 
Wassenaar.
Natuurlijk hebben we meer projecten o.a. in Kenya, Afrika, waar een Groningse 
arts met zijn vrouw werkt. In april 1980 zijn zij in Groningen geweest en heb
ben veel over hun werk verteld. Het is fijn te weten, dat de bijeengebrachte 
gelden rechtstreeks via ons hoofdkantoor naar hen worden gezonden.
De kring en kernen van de NSL in de provincie Groningen werken speciaal voor 
dit doktersechtpaar« Het in onze provincie opgehaalde geld wordt door hen be
steed aan revalidatiemiddelen, waarmee de gehandicapte leprapatiënt weer zo goed 
mogelijk kan leren lüpen en/of zijn handen kan gebruiken.

Leprabestrijding is een zaak van ”lange adem”, zo heeft men het wel eens ge
noemd. Het elkaar moeten we dus doorgaan met dit zo belangrijke werk.
Het stemt ons allen tot dankbaarheid, dat weer in een groot aantal dorpen in de 
provincie Groningen is gekollekteerd. Ijverige kernbestuurders hebben de koliek- 
tanten weer bij elkaar kunnen brengen om gelden te verzamelen.
De leprapatiënten zijn U dankbaar, weest daarvan overtuigd.
U als gevers kunt er tevens van overtuigd zijn, dat de bijeen gebrachte gelden 
op een juiste wijze besteed worden. Als Groningers hebben wij de laatste jaren 
een goede naam opgebouwd t.a.v. de giften,, die zijn binnengekomen op het central 
gironummer in Amsterdam t.w. 50500. Laten we dit zo houden en zo mogelijk nog 
uitbreiden.
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Indion U nu nog gireert krijgt U automatisch het Leprabulletin, waarin U 
kunt lezen ouer de projecten, verder over allerlei aktiviteiten, regelingen 
en financiële verslaggeving van de binnengekomen gelden.

Opbrengst Lepracollecte in het Flarneqeb i ed,

Gemeente Leens

Gemeente Eenrum

Gemeente Ulrum

1204,11 waarvan Warfhui zen / 71,65
Schouwerzi jl / 91,20
Zuurdijk / 71,50
Wehe-den H, / 285,36
Nensingeweer / '61,65
Loens / 622,75

1599,90 waarvan Pieterburen 376,-
Westernieland/ 198,45
Broek / 154,50
Eenrum / 870,95

Later nog een gift van / 100,-

2927,- waarvan Zoutkamp / 641,85
Niekerk / 280,-
Lauwersoog / 266,-
Vierhuizen- / 68,-
Houwerzi jl / 42,15
Ulrum ƒ1629,-

Het bestuur van de kring on kernen van de Nederlandse Stichting voor Lepra
bestrijding in de provincie Groningen willen U langs deze weg dank zeggen voor 
Uw medewerking bij de lijstkollekten en voor de giften die zijn ontvangen.

Namens de kring en kernen in de 
provincie Groningen,
W ♦ R. van Wilgen, secretaris.

D orpshuis W esternieland

4 360 inwoners hebben met behulp 
van vele instanties (b,v. gemeen
te, provincie en diverse fondsen) 
een dorpshuis gekregen.
Nadat in de loop van de geschie- 
dnnis veel was verdwenen (b.v. 
de zeven kruideniers, manifactu- 
renzaken, molen, smederijen enz.)

verdween als één van de laatsten 
in 1978 het café (in dit jaar ver
dween ook de laatste kruidenier, 
slechts de kapper is nog over). 
Samen met het lager onderwijs is 
het café een belangrijk onderdeel 
van de leefbaarheid van een dorp. 
Het café biedt immers onderdak aan 
de vele verenigingen, die vroeger 
in het dorp Westernieland waren.
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Dg hQropGning van het café (en de 
zaal die erbij was) viel niet te 
verwachten* In die tijd (1978) be
gonnen een aantal personen het 
idee van een dorpshuis uit te wer
ken. Op het moment dat ik dit 
schrijf, 21-02-1981, is dit dorps
huis bijna klaar. ƒ. 13.000,—  
bracht de bevolking aan geld bij 
elkaar. Dat is erg veel als men 
bedenkt dat dit ongeveer ƒ. 130,—  
per gezin is. Bovendien werd er 
door de bevolking veel verdiend 
door aktief aan de bouw mee te hel
pen. Uiteraard is de bijdrage van 
de gemeente, ƒ. 100.000,— , een

voorwaarde geweest voor de realise
ring van dit gebouw.
Trots kunnen we zijn als inwoners 
van Uiesternieland op ons dorpshuis. 
Met is niet alleen een mooi gebouw 
(komt U maar eens kijken), maar bo
vendien een ruimte waarin het kon- 
takt tussen onze inwoners optimaal 
kan zijn.

Kortom een realisering van een 
belangrijke wens; het handhaven 
van de leefbaarheid in li/esternie- 
land.

Een tentoonstelling ovsr zachte technologie in hst westen en tte cterds wereld
In Eenrum is op 13, 14 en 15 april 
a.s. in het Dorpshuis en in Pieter- 
buren in café Streekstra de ten
toonstelling "Leefbaar is an
ders" te zien. Deze expositie 
brengt in 45 panelen in beeld dat 
er andere dan de gangbare techno
logische mogelijkheden zijn, op 
zeven gebieden; gezondheid, land
bouw, voedsel, huisvesting, indus
trie, energie en transport.
De expositie is vervaardigd door 
een groep ctudsntsn sn medewerkers 
rond de bureaus Studium Generale 
en Ontwikkelingssamenwerking van 
de Technische Hogeschool Eindho
ven; hij wordt georganiseerd door 
Culturele Commissie Eenrum. 
"Leefbaar is anders" is géén tech
nische tentoonstelling. Hij is 
voor iedereen toegankelijk en be
grijpelijk en hij wil vooral dui

delijk maken dat er verschillende 
typen technologie bestaan. De 
keuzen daartussen worden door de 
maatschappij gemaakt. "Harde 
technologie" wordt volgens da ma
kers van de tentoonstelling ge
kenmerkt door milieuvervuiling, 
energie- en grondstoffenverspil
ling, grootschaligheid, hoge ka
pitaalkosten en ondoorzichtigheid. 
Harde technologie hoort bij een 
maatschappij die gericht is op 
economische groei, materiële 
welvaart, luxe, individuele pres
tatie en konkurrentie, kortom bij 
een maatschappij die gebaseerd is 
op uitbuiting van het individu, 
het milieu en de Derde üJereld.
Een maatschappij waarin ook de al
lerarmsten een kans krijgen en die 
gericht is op stabiliteit, geeste
lijk welzijn, solidariteit en so-
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barheid heeft., aldus de makers van 
ce tentoonstelling, behoefte aan 
"zachte technologie”. Zachts tech
nologie is milieuvriendelijk, ener
gie en grondstoffen basparend, 
Eenvoudig en begrijpelijk, klein
schalig en arbeidscheppend.
Van harde en 2achte technologie 
worden in de tentoonstelling vele 
voorbeelden gegeven, zowel uit de

rijke westerse landen, als uit de 
Derde Wereld; het accent ligt op 
hoe het anders kan. De tentoonstel
ling wil duidelijk maken dat tech
nologische ontwikkelingen niet uit
sluitend door technici en ingeni
eurs worden bepaald, maar de consu
menten, burgers en politici daarop 
belangrijke invloed kunnen uitoefe
nen.

Van de bibliotheek
Vervolg v<\r>

3 1 8. ü
'Werk-wi Jjs.
In de vorm van vraag en antwoord 
wordt voorlichting gegeven aan men
sen die werk zoeken.

365
Kleinberg, H.
Leren leven met computers. 
Beschrijving van de mogelijkheden 
en onmogelijkheden van de computer.

429
Wa.ubach, H.
De mans heeft veis levens; on2 e her
inneringen aan een vorig bestaan.

585
Schroevers, W.B.f.
Plantenrijk.
Rijk geïllustreerd overzicht van de 
grote hoeveelheid wilde planten in 
Nederland en Vlaanderen.

638.5
Laar, H.3. van de
Het heidetuinboek; aanleg, onderhoud, 
soriment, vermeerdering.

di. 876 
Boer, Dan 
Nunerkes.
Gedichten in Gronings dialect.

az.m. - indi - 992 
Beenen-Schaffels, 3.
Als de schreeuw van een pauw; een 
reisverslag.
Beschrijving van de reis van een Neder
lands echtpaar, dat in India hun geadop
teerde zoontje gaat halen.

o

WIST ü, DAT WI3 IN DE BIBLIOTHEEK DDK
EEN COLLECTIE GROTE-LETTERBOEKEN HEB
BEN?
DEZE COLLECTIE IS BEDOELD VOOR SLECHT
ZIENDEN EN WORDT ELK HALF 3AAR VER
NIEUWD.
KOMT U GERUST EENS INFORMEREN!!
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OPENSTELLING GEMEENTE-SECRETARIE

Evenals het vorige jaar wil het gemeentebestuur de bevolking in de
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Leze service aan het publiek zal ingaan vanaf 27 april a.s#
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Overleden: Fokkens, Gepke, wv de Graaf, Pieter, oud 90 .jaar te Assen
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Nienhuis, Martje, oud 89 jaar
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