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NOODKREET

De huidige redactie van het „BOKKEBLAD" is de mening toegedaan, dat wanneer 
er geen andere opzet komt, het blad binnen niet al te lange tijd ter ziele 
zal gaan.
Dit is, als het aan die zelfde redactie ligt, niet de bedoeling van dit ge
meentelijk blad.
Maar, dan zal er heei wat moeten veranderen.
Zo zal er een uitbr •■in., >eten ' omen van de redactie, met minimaal 5 per
sonen. Gebeurt dit -?t, z*' er, of grotendeels nieuws verschijnen van
z.g.n. huishoudeiuke aard of er zal gestopt moeten worden.

Zoalc ai pprdor ap-^ori norhee1den ziin niet de bedoeünc

HOE DAN WEL ;.i
^YllêV. pp~5ns~voor, met een uitbreiding het volgende te bereiken:
Een aantal yan de redactieleder *an de dorpen in om meuws te vergaren.
Dit behoeft niet zoals in een da.it:ad,heet van de naald te zijn, maar ge
woon dingen of ongewone dingen d er binnen onze gemeente gebeuren. 
Benadering van een markant persoon, een verhaal van een inwoner die ergens 
mee zit, of iets speciaals bezit, een vreemde of gewone hobby heeft, een 
niet veel voorkomend beroep heeft en er wat over weet te vertellen.
Kinderen of oudere jeugd die een spannende hobby hebben of ééns hun ver
haal kwijt willen ^ 7  enz

Het redactielid behoeft niet persé te kunnen typen, maar wel een beetje 
duidelijk schrift in huis te hebben.

Ook verenigingen hebben de mogel.jkheid -altijd al gehad trouwens- om 
middels hun secretaris of die gene die zich geroepen voelt, eens uit
één te zetten b.v. hoe het reilt en zei ’t binnen hun vereniging. Of,wat 
©r al niet voor nodig is om een vereniging in stand te houden.enz. enz.

De jeugd van b.v. het dorp Eenrum krijgt een eigen jeugdsoos. Ja, maar 
wanneer en waar? Velen zullen het niet weten.

Zo zijn er binnen de gemeente Eenrum een tweetal dorpsfiIms gemaakt.
Hoe kom je tot zoiets en wie doen dat, wat zijn dat voor mensen,die daar 
ongetwijfeld uren en nog eens uren geheel wel of niet belangeloos insteken.

Zo ziet u, op een gedeelte van één pagina van het „BOKKEBLAD" kun je al 
heel wat onderwerpen aangeven.
Doch om ze tot uitvoering te brengen,hebben we u of zo je wilt jou nodig.

We zeggen niet, geef u op. Maar als u écht belangstelling hebt, kom dan 
eens bij één der redactie-leden praten.
De adressen vindt u aan de binnenzijde van het voorste omslagblad.

De redactie



deel vernieuwing haven eenrum

Op de hierboven staande afbeeldingen van het Eenrume rmaar zijn een aantal situaties 
getekend die zullen zijn ontstaan nadat de verplaatsing en herinrichting van het 
terrein waarop tot voor kort de gemeentelijke opslag was gelegen, is afgerond, 
üe schetsen zijn getekend door het architektenbureau Timmer b.n.a. te Scheemda.
De plannen zullen worden afgerond in het voorjaar van 1987
De herinrichting van het terrein omvat o.a. de aanleg van een terrein tussen de 
woningen aan de Tuinbouwstraat en het Een ruïne rmaar als recreatief en wandelgebied, 
de aanleg van een parkeerterrein nabij de Burg. Wiersumstraat, de aanleg van een 
boogholtje over het Eenrumermaar, gedeeltelijke verwijdering van steigers in de 
zwaaikom etc. De kosten van het project bedragen ongeveer ƒ 465.000,— ; waarvan een 
groot deel wordt gesubsidieerd door diverse Instellingen.
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Szegediner zuurkool, (U pers.)

500 gr. zuurkool 
500 gr, mager varkensvlees 
1 blikje tomatenpuree 
1 flos blanc de blanc
k uien
1 grote teen knoflook 
1 & 2 blokjes goudbouillon 
kruiden - peper* kummel, paprikapoeder, 

cayennepeper*
room •

Vlees in dobbelstenen gesneden aanbraden, dan uien en 
kruiden toevoegen on glazig laten worden. Hierdoor de 
tomatenpuree en ’t maggiblokje met een flinke scheut 
wijn mengen* Dit ca. 10 min. laten prutten op 'n zacht 
vuurtje. Af en toe wat wjjn of water scheutsgewyze bij
schenken en voorzichtig roeren. Dan de zuurkool hier
over uitspreiden en zo 2 uur laten prutten zonder 
roeren, 't Vuur zo laag moge lijk houden.
Afmaken met room en voorzichtig door elkaar roeren, 
liierby aardappelpuree serveren.

Eet smakelyki



H A  I T I
CONTACTADRES 
Adriaan Talens
D.Wierengastraat 7S 
9969 PC

P r o j e c t Westernieland 
tel 05952-^39

AMRO CRONINCEN NR. ; 49.24.50.944

GRONINGS LABORATORIUM IK HAÏTI.
29 september 1966 om 06.30 uur zou het vliegtuig vertrekken naar 
Parijs als eerste traject op weg naar Haïti.
2ou, want boven Parijs was mist en het vliegtuig bleef aan de 
grond. Paniek dus, want er was slechts een korte overstaptijd. 
Gelukkig vertrok het toestel nog net op tijd om in Parijs het 
volgende toestel te halen. Met een tussenlanding in Point-a-Pitre 
kwam ik om 18.00 uur <plaatselijke tijd, dat is 24.00 uur 
Nederlandse tijd) in Port-au-Frince aan.

De volgende dag naar het laboratorium bij de medische post. Begin 
september had pater Bonte in een brief geschreven dat het lab. 
klaar zou zijn als ik kwam. Maar...grote schrik. Het lab. was In 
het geheel niet klaar. Elektrisch was gedeeltelijk aangelegd, 
geen water, geen gas. Gelukkig kwam dit binnen een week toch 
klaar, zodat de maandag daarop kon worden begonnen met het 
lesgeven.

In de loop van het jaar is veel apparatuur verzonden (alles 
geschonken door het RKZ te Groningen en het streeklaboratorium en 
bovendien de bloedbank, ook te Groningen).

Begonnen werd met zes leerlingen die binnen vijf weken alle 
proeven moesten leren.
Al snel bleek dat twee leerlingen niet die interesse hadden die 
nodig was om in z o ’n korte tijd alles te leren en die werden dan 
ook verzocht om niet weer terug te komen. Daarna ging de cursus 
door met 3 vrouwen en 1 man <in leeftijd tussen 22 en 26 jaar). 
2e hadden een opleiding die vergelijkbaar is met het einde van de 
middelbare school hier (voor Haïtiaanse begrippen dus erg hoog). 
Onvoorstelbaar zo snel als ze alles in zich opnamen. meestal 
hoefde je slechts alles één keer voor te doen en ze deden het na. 
Zo ging de laboratorium cursus door in een erg hoog tempo. 
Aanvankelijk was het idee om zowel ’s morgens als ’s middags les 
te geven, maar al snel bleek dat dit onder deze omstandigheden 
niet mogelijk was.
Overdag was het 39 °C en ’s nachts 33 Ö C. Gevolg hiervan is dat 
je niet langer kunt werken dan halve dagen, ’s Middags gebruikte
ik dan om andere projecten te bezoeken en nieuwe te bekijken.

Ook in 1965 ben Ik in Haïti geweest, maar ik schrok nu van wat ik 
zag. Het bleek dat het land alleen maar verder achteruit gegaan 
was.



Nog meer mensen als vorig jaar leefden dag en nacht op straat, er 
was nog meer straathandel en de werkloosheid was rog meer 
losgenomen. In korte tijd waren 1*5.000 banen verdwenen En in een 
land waarin je praat over 60-80% werkloosheid zijn 15.000 banen 
erg veel. Dus nog minder geld voor eten en voor volksgezondheid.

De patiënten die op de medische post kwamen hadden vaak aï 1 tot 
2 uur gelopen. Als Je ’s jnorgens om 8.00 uur kwam zaten er al 50- 
60 mensen. En dan te bedenken dat de 2 artsen meestal pas tussen 
10 00 en 11.00 uur kwamen. De laatste patiënten konden om 16.00 
uur bij de dokter komen en daarna was het vaak weer lang terug 
lopen.

Een van de lessen die de hulporganisaties geleerd hebben is dat 
je niets voor niets moet geven. Als de mensen er iets voor 
betalen is het ook voor hen en heeft het veel meer waarde.
Vandaar dat de patiënten in de medische post ook i dollar betalen 
voor het bezoek aan de dokter. De kosten liggen echter op 3 
dollar. De ontbrekende dollars worden betaald door de weinige 
rijkere haïtiaanse mensen (er zijn 4000 miljonairs)

Volksgezondheid in Haïti is zeldzaam. Er is slechts 1 arts op 
100.000 inwoners. De artsen van Fleurio (zoals het gebied heet 
even buiten de hoofdstad Port-au-Pr ince > komeTi 3 middagen in de 
week.De andere dagen is er een verpleegster, die veel werk doet 
wat artsen hier zouden doen.

Heel veel heb ik gezien en meegemaakt in Haïti. De toestand is op 
dit moment erg triest. Het agf dan ook een zeer voldaan gevoel 
dat aan het eind van de vijf weken zoveel was gedaan op het 
laboratorium dat de meest belangrijke onderzoeken kunnen worden 
gedaan.
Voldaan, doodmoe, twee ongewenste medische souvenirs meenemende 
kwam ik op 4 november in Nederland, terug. Blij weer terug te zijn 
bij Magda en mijn drie dochters, maar des te meer gemotiveerd om 
verder te gaan met de hulp aan het volk dat ik liefheb: de 
Haïtiansn.

De eerste lezingen zijn intussen geweest. Net heb ik gehoord dat 
de basis- school in Pieterburen geld gaat inzamelen voor een 
schooltje In H a ï t l .FANTASTISCH!!!! Ik hoop dat vele scholen in de 
gemeente Eenrum en daarbuiten zullen volgen. De kinderen in Haïti 
verdienen het (de helft sterft voor het 5 jaar oud is).
Graag kom ik op een avond om een lezing te houden voor een groep. 
Groot?? N e e ! ! Ook voor een groep van 10 mensen kom ik g r a a g ! !
Het is belangrijk dat de mensen hier weten wat er gebeurt in 
H a ï t i .
Voorlichting in de eerste plaats en daarnaast hoop ik natuurlijk 
wel dat de groep een project zal willen ondersteunen in Haïti, 
maar voorlichting is het belangrijkste.
Als U in een groep, school of net gelijk wat zit «n U heeft 
belangstelling om iet meer te weten van Haïti, bel dan even voor 
een afspraak.
Telefoon: 05952-439



NIEUW öüiusü_____ ____JNIE UW,

Op deze pagina wordt u steeds de mogelijkheid geboden, 

tot het plaatsen van een z.g.n."BOKJE", een advertentie 

waarin u iets te koop aanbied of, iets te koop vraagt.

Of u hebt oppas nodig. U wilt iets ruilen enz. enz.

Wat zijn de kosten.
Voor ieder gemarkeerd hokje, betaalt u ƒ 2.50. j
Zo kunt u zelf bepalen, hoe groot u de advertentie wilt 
hebben, terwijl u dan tevens de kosten daarvan weet.

Eenrum: Opgave en betaling, kunt u doen bijt Ina van Eek,
Mattenesserlaan 2Ö Eenrum. " )

Pieterbu-
ren/Wester !
nieland en j
Broek: Opgave'en betaling, kunt u doen bij: Adriaan Talens,

D. Wieringastraat 79.

Oplage ,Bokkeblad" 1000 st.

|

. ___

Oppas 2 dagen p/week 
do. on vr. kinderen 
zijn 4 en 2 jaar 
liefst i.b.v. rijbe
wijs. Tel:05950-3864

N I E U W b o k j e s

i

N I E U W 1



OMSCHRIJVINGEN KERST-KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal; ! veelal rond voorwerp; 8 roofdier; 13 soort oorkonde; 14 ringvormig handvat; 
15 lawaai; 16 voegwoord; 18 maand v.h. jaar; 20 achterste deel van de rug.v.e. haan tot de 
staart; 21 persoonlijk vnw,; 22 in hoge mate; 24 voertuig; 25 stad in West-Viaanderen;
26 inzet bij een spel; 27 vriicht; 29 bijdehand; 31 tweede letter van het Griekse alfabet;
32 vis; 34 boom; 35 lang en smal kleed; 38 verbreding van het hoofdeind v.e. ledikant;
40 muzieknoot; 42 vis; 43 per procuratie (afk.) ; 44 eerstvolgende (afk.); 46 Arabisch opper
hoofd; 48 voorzetsel; 50 kleur; 52 stootwapen; 54 soort visnet; 57 smerig; 58 cilinder;
60 kloosterlinge; fel deel van de hals; fe3 soort papegaai; 64 paardeslee; 65 boom; 67 guit; 
69 muzieknoot; 70 bittere vloeistof; 72 zeehond; 73 bijbelse naam; 74 rekenkundig vraagstuk; 
76 oude lap; 78 Hongaars gerecht; 81 horizon; 84 onder (Latijn); 86 roodachtig; 87 drinkge- 
legenheid; 89 plaaggeest; 91 let wel (afk. Latijn); 93 stad in Duitsland; 95 uitbouw; 96 lid
woord; 97 gedwee; 99 zangstem; 100 vogel; 101 scheepsvloer; 102 land in Azië; 104 moskee- 
toren; 107 vreemde munt; 108 voeringstof; 110 vrijgevig; 111 vaartuigje; ! 13 verbrandings
rest; 114 eerstkomende (afk.); 115 wijf je v .e . kanar ie ; 1 1 7 toiletartikel; 119 flink; 121 be
spreking van het voor en tegen; 123 raadgeving; 125 teken; 127 omwenteling; 129 sierplant; 
132 opgelegd werk; 134 elektrisch geladen atoom; 135 tapijtachtige stof; 136 gebogen been; 
138 dwaas; 139 muzieknoot; 140 onophoudelijk prater; 14 1 kostbaar voorwerp; 143 dwarshout 
aan een mast; 144 dichterbij; 145 niet-giftige slang; 146 snelle loop; 148 overlast; 148kaa~t 
van het kaartspel.

Ver t i caal : 1 kledingstuk; 2 laagtij; 3 drank; 4 effen, glad; 5 kipkarretje; 6 voorzetsel;
7 junior (afk.); 8 opnieuw; 9 voorbij; 10 deel v.h. oor; 11 wereldorganisatie (afk.);
12 hechtraachine ; 15 omgeslagen voorbovenrand v .e . jas ; 17 albinovorm van de bunzing; 19 zoog
dier; 20 verplaatsing v.e. schaakstuk; 2 1 gek; 23 onderaardse ruimte; 25 salaris; 26 door, 
met (Latijn); 28 vis; 30 vordering; 31 belegering; 33 kleefmiddel; 36 gegraven diepte;
37 geldsom; 39 zwarte delfstof; 41 stremsel; 43 voorbeeld; 45 voornamelijk; 47 openhartig;
49 kledingstuk; 51 kledingstuk; 53 laatstleden (afk.); 55 gesloten; 56 bijbelse naam;
59 vreemde titel; 62 oogholte; 66 bij voortduring; 67 plant; 68 beroep; 71 niet bevestigd;
73 boom; 75 het doel niet treffend; 77 punt bij cricket; 79 godin van de dageraad; 80 Tibe- 
taans rund; 82 wijnsoort; 83 bederfwerend; 85 Britse luchtvaar tmij. (afk.); 88 mannelijk dier; 
90 verzoekschrift; 92 grote houten loods; 94 stad in Duitsland; 95 alvorens; 98 Engels ei
land; 100 zeilsoort; 101 dat is (afk.); 103 diagonaal weefsel; 105 gril; 106 lichte stof;
107 raamvormigo opening; 109 hoge boogbal; 112 muurholte; 116 laf persoon; 118 verachte-* 
lijk; 120 vroegere naam van Thailand; 121 naaldboom; 122 kweker; 124 zeerover; 126 akelig;
128 wijfjesschaap; 130 duivenhok; 131 aanmatigende houding; 133 gereed; 135 walkant;
137 stad in Zwitserland; 140 historisch strafwerktuig; 141 stoot; 142 Bulgaarse munt;
144 de onbekende (afk. Latijn); 145 uitroep; 147 symbool van nikkel.

Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 149 83 47 49 67 78 46 148 73 102 18 
en 37 99 59 62 35 131 88 25 12 95 127 ?

INZENDEN VOOR 29 DECEMBER 1986.
-  8 -



WE WENSEN U VEEL PLEZIER EN SUCCES MET HET OPLOSSEN VAN DE KERSTPUZZEL. 
U KUNT DE OPLOSSING IN DE BUS DOEN BIJ EEN VAN DE REDACTIELEDEN.
ONDER DE GOEDE INZENDINGEN ZULLEN DRIE PRIJZEN WORDEN VERLOOT.

N.B. WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN.
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SINT NICOLAAS - IN T O C H T
-van één onzer verslaggevers-

Het is zaterdag 22 november 1986. Op de havenkade van Eenrum staat een grote 
menigte. Voornamen!ijk kinderen al dan niet met hun moeder of vader.
Waarom staan deze mensen daar? Wel, om de intocht van Sint Nicolaas en zijn 
Pieten van dichtbij mee te maken. Sint heeft laten weten, dat hij dit jaar 
per boot naar Eenrum zal komenT
En ja hoor in tegenstelling tot voorgaande jaren, is de goedhei1igman precies 
op tijd in de haven. Het schip wordt afgemeerd, en met hulp van zijn knechten 
stapt de Sint aan wal waar hij reeds wordt opgewacht door een ontvangstcom- 
mi te.
Woordvoerster hiervan is de burgemeester van Eenrum, mevr. Maks - v. Veen.

Zij verwelkomt de Sint en zijn Pieten met, vermoede!ijk vriéndelijke woorden. 
Zij doet dit met behulp van een microfoon welke behoort verbonden te zijn 
met een geluidsinstallatie - was dat. misschien ook wel- waarvan we het merk 
niet zullen noemen, maar wel zullen we trachten over te brengen hoe het klonk.

„Sint Nicolaas wij he u va rte lkom krs krs krs
krs krs krs krs , . ,
krs krs

krs krs den ten te

krs krs krs iwlt u me ij in de gereedstaande
auto stappen Sint.

Natuurlijk, er kan altijd iets mis gaan. Alleen is het zo vervelend, dat er 
altijd iets mis gaat.

Hoe dan ook, Sint en de burgemeester stapten in de gereedstaande auto -welke 
het voortreffelijk deed ondanks zijn vrij hoge leeftijd- en reden ondcr de 
vrolijke klanken van de muziekvereniging Orpheus naar de sporthal alwaar het 
feest een vervolg kreeg.
In de hal bevonden zich een groot aantal kinderen, die reeds met smart op de 
goedhei1igman zaten te wachten. In het midden van de hal was een podium ge
maakt met daarop de stoel voor Sinterklaas. En 0 SCHRIK,er voor stond wéér 
een microfoon. Oei oei oei.......
Even nadat wij dat ding hadden opgemerkt, kwam Wil Baars ten tonele. Greep de
microfoon, en....  ja hoor gelukkig hij deed het. Waarschijnlijk dan toch een
ander merk.
Zij, voor velen nog steeds juf Baars leidde de middag op een voortreffelijke 
wijze naar diverse hoogte punten, -met microfoon-.

Natuurlijk, er kan altijd iets mis gaan. Alleen is het zo mooi, dat er NIETS
misgaat.



v e r h o e z e n

Verhoezen dat is altied 'n dik karwaai.
Veur dag en dauw opstoan mit 'n hoop lawaai.
En veur tied hebben je alles al inpakt.
£n doar gait het den hên, gepakt en gezakt!
In joen neie woning bin'n neie spul’n inkomm'n 
neie vlouerbedekking, gerdienen en wat nait meer.
Dat kost joe den weer 8n poar centjes mensen.
Mor den heb'm je 't 66k weer noar joen wensen!
's Mörgens komro'n verhoezers der al vroug aan.
En den gait, *t inpakken in auto, den is ‘t poot aan. 
Mor verhoezers dei doun 't ja aale doagen.
Dei kin’n ze doar nait meer mit ploagen!
En zo loat'n je den op 't 6lle dörp wat achter.
Want in ' n ander dörp mout'n je óók weer wennen.
Mor ze zeggen voak, overaai vin'n je wat.
En dat is vanzulf óók zo, dat hei je den nait mishad!
Je mout'n joe den op ’t andere dörp mor weer aanpassen. 
Dat is ja overaai zomet, mor dat 2a1 óók wel luk’n 
En overaai wordt ja brood bakt.
En dat is al ‘n veurnoam punt, zo is dat!



r O p e n b i r e B i b l i o t h e e k  -  E e n r u ü n

De Vennen 2a 
9967 n  EENRUM 
Tel: - 1467

Openingstijden: ma. 14.30 - 17.30 uur 1 
wo. 14.30 - 17.30 uur i 
do. 14.30 - 17.30 uur 

18.00 - 21 .00  uur

NIEUWE AANWINSTEN oktober 1986.

Aksjonow, W.P.
Als je mij vraagt

Het krimeiland
Samenst.. en inleiding Joke Forcevi 1 le-van Rossum

Archer, Jeffrey Kane & Abel
Arnold, Alan Steven Spielberg's Het geheim van de piramide
Boek en Jeugd 1986/1987 Jeugdlectuurgids voor het gezin en jeugd
Bosga, Douwe 100 vragen over paranormale verschijnselen
Brokken, Jan De zee van vroeger
Capel, Theo Goed gestemd
Dorrestein, Renate Noorderzon
Drucker, Peter F. Inovatie en ondernemerschap
Duby, Georges Willem de maarschalk of de beste ridder ter 

wereld 1145-1219
Eeden, F. van De kleine Johannes
Eggens, Jan Kanovaren: bootkeuze, vaartechniek, kanotoerisme
Ellis, Bret Easton Minder dan niks
Farmer, Philip José De dagbreker
Fiel ding, Joy Levenslang
Georgano, G.N. Auto's uit de jaren 1886-1930
Gordon, Mary Engelen en mensen
Hefting, Paul De eigen ruimte, beeldhouwkunst in Nederland 

na 1945
Hiadema, Bert
Hoe de oorlog is verdwenen

Wiener bloed
-*!1* ¥Verhalen over 1945

Hudson, Christopher Velden des doods (killing fields)
Jin, Xugi De reuzenpanda
Joris, Lieve De golf
Kragten, Hans 100 vragen over hartinfarkt
Kushner, Harold S. Niets meer te wensen en toch niet gelukkig
Lugt, Arie van der De trouwe wachter
Paters, Ellis Een lijk teveel
Portegijs, Nico Politieke partijen
Potok, Chaim Davita's harp
Reemer, Jessica Alleen het lot kiest geen partij
Reiskoorts Over de kunst van het reizen
Robbins, Harold Goodbye Janette



Shreeve, Caroline

Soest, Marjo van 
Stolp, Fieter J.C.

Echtscheiding hoe verwerk ik het emotioneel, hoe 
los ik de praktische problemen op
Maginot
Als de dood vroeg komt, omgaan met ernstig

• ziek kinderen
TimberlaVe, I lovd De Afrikaanse crisis; de oorzaak en de bestrijding

van een ziek leefmilieu

Top, S.F.
Toer Pramoedya Ananta Voetsporen
Toer Pramoedya Ananta Kind van alle volken
Uittrekselboek: een overzicht
Vorlat, Emma Minori Minoriteit en mainstream: recente verhalende

literatuur in de Verenigde Staten
Vrieze, P.L. de Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie

Groningen
50 liedjes voor baby en peuters een aantal spreekteksten 
Wageningen, Gerda van Geluk in etappes
Wichman, Frank Sauerland

Als een glasbak 
kon praten 

zou ie elke keer 
'dankjewel’ 

zeggen.



OP STAP
- van onze verslaggeefsters-
Het is woensdag 26 november en we rijden met knorrende magen 
richting Pieterburen.
Al ruim van te voren zien we de (feestelijke!) verlichting 
tussen de bomen hangen, op de plaats waar we MDe Mare'1 v e r 
wachten.
De auto parkeren (wèl in 11 vervolg op de handrem nemen we 
ons voor, want achteraf blijkt hij pakweg 10 meter naar a c h 
teren gerold te zijn) en*over de brede loopplank de boot in!
we verbazen ons over de ruimte in hef schip waar - 25 mensen 
kunnen zitten*
Het is allemaal met blank hout afgetimmerd en gemeubileerd 
met witte stoelen en tafels.
Planten, bloemetjes en kaarsjes maken er een sfeervo] geheel 
v a n .
We zoeken een plekje en buigen ons over de menukaart.
Het leuke is dat je zélf je menu kunt samenstellen en z odoen
de met de wensen van je maag èn je portemonnaie rekening 
kunt houden.
Een PANNEKOEK of een PIZZA, een KAASPLATEAU of een half FRANS 
STOKBROOD belegd met SALAMI of e h . ..BRIE of..., neem ik SOEP? 
Nee, ik kies patat met een lekkerbekje en een heerlijke (dat 
blijkt!) rauwkost salade (crudités).
Bij een kopje koffie zitten we nog even te praten met Sieneke, 
één van de eigenaars.
Zij vertelt ons dat:

~ de boot ook kan worden gebruikt door 
groepen (tot 40 personen)

- er binnenkort ook kinderstoelen zullen 
komen èn speelgoed.
Een kinderpannekoek kost trouwens maar 
ƒ2,75!

- er ook dam-,schaak- en kaartavonden zijn
- er af en toe levende muziek komt
- iedereen ook gerechten kan afhalen
- er vegetarisch gegeten kan worden
- er salades en koude schotels aan huis 

bezor-gd kunnen worden
Behalve de sfeer zijn de prijzen er ook nog heel vriendelijk! 
Redenen genoeg om ook eens een kijkje te gaan nemen bij deze 
b oo t! F

Pieterburen haven tel.:05952-661
Open woensdag t/m vrijdag vanaf 17,00 uur

zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur
Eigenaars: Sieneke van Dijk Hoofdstraat 63 Pieterburen tel.:381 

Johan Brakema Hoofdstraat 63 Pieterburen tel.:38i 
Gerard Tijnagel Frederiksoordweg 22 P ’buren tel.: 624
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schadelijk af val, hou het apart, lever ie t lm J/
Hou schadelijk hutshoudafval apart. 
Schadelijke afvalstoffen uit huishoudens 
vervuilen om milieu als we er met zorg
vuldig mee omgaan. Via de vuilniszak 
komen schadelijke stoffen op vuilstort
plaatsen terecht.
De bodem, het grondwater en omringen
de sloten worden erdoor verontreinigd. 
Hou daarom schadelijk a f  va! apart.

Via de gootsteen of toilet komen schade
lijke afvalstoffen in het oppervlaktewater 
of in het riool De schadelijke stoffen blij
ven achter in het slib van zuiveringsinstal
laties. Dit slib kan niet meer worden ge
bruikt als meststof in de landbouw.
Hou daarom schadelijk a f  val apart.

Sommige stoffen worden opnieuw ge
bruikt Andere stoffen worden in milieu
vriendelijke verbrandingsinstallaties ver
werkt.
Hou daarom schadelijk afval apart.

schedelijk afval 
hou het apart

* WSA.

«t

y.ll.y b-undboo- b.|«nd

lever het in
INI.FVEPINr.SAliHESEFN ZI.lN; voor Eenrum:

H .7 . Hut

7. 1.  v . d.  Scheer 

7. F el Kei tr
A .' . Crc.pnd. jfc 

J.r. Onrttieek 
J . O* I k : •

Gar aftf Bakker

S.

M’ 1 ene- trant < ’*

Zuiderstrast l

H o o g s t r a a t  11

Om welke stoffen gaat het?
Als u twijfelt of het niet vertrouwt, denk 
dan aan: is het giftig? is het bijtend? of is 
het brandbaar?
dan zijn het meestal schadelijke stoffen, 
om enkele te noemen: onkruidbestrij
dingsmiddelen, middelen tegen onge
dierte in huis en tuin, spuitbussen met 
restanten, verfafbijtmiddelen, verfver- 
dunners, verfrestanten, afgewerkte olie, 
foto-chemicaliën, cosmetica, batterijen 
cn medicijnen.
Hou schadelijk afval apart en lever het in.

Een tweetal tips:

1. Maak in uw huis een plaatsje vrij voor 
het even bewaren van schadelijke afval
stoffen. Bijvoorbeeld in schuur, berging, 
trapkast of kelder. Zorg er voor dat kinde
ren er niet bij kunnen komen!

2. Sommige schadelijke afvalstoffen kunt 
u in uw omgeving kwijt; let op de sticker 
op deuren van winkels, garages en apo
theken!

Wie geeft informatie ?

Als u vragen heeft kunt u contact opne
men met uw gemeentehuis.

verf resten
batterijen er, verf resten 

batterijen
Burg. Wieruumptraat Zt> batterijen

HtiiidbuJbJ.1 raf t batterijen

Burg. Wi ereur.ftra.i1 oude medicijnen

HaarlbuiEStraat 1!, 

Oud» f do
ver! resten

afgewerkte olie er. verf rest er.

Kan; 'tra Oud» Oosterwef 1 afgewerkte olie
X ampstr u Men&ingeweerEterwtg 4 afgewerkte olie er. verfrenten

voor Pieterbjren:
Groen»-v i d Hoofdstraaf 90 batterijen
Poetemf. Hoofdrtraat 100 verfresten (tussen 17.00 er, 19

'. frielinp Hoofdstraat lef spui tbusseri
/  r voor Westerniel ar.d • f,.

offer,, hieromtrent kunnen in dt■ 7 Westemieland u  nog geen regeling gelr

USici,

3j"er

regionale media nog nadere bericht er. volger..

00 uur Op de laatste vrijdag van de maand kan men ook 
ir, de E' 07AINEP welk» is geplaatst bij de loods gemeente-

Tusser, 14 .00 er, 10.
i f v a i s t o f f e r .  k w i j t

werker, aar dt Burg. Wiersunstraat te Eenrur:.
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VERSTREKKEN VAN LOGIES.

De laatste jaren vinden in deze gemeente steeds meer overnachtingen plaats 
Ten aanzien van deze aangelegenheid is met het verdwijnen van het hotel 
Tivoli in Eenrum voor een specifieke groep van toeristen ten aanzien van 
de overnachting een probleem ontstaan., zodat deze groep naar een andere 
gelegenheid moest omzien en buiten de regio onderdak moet zien te vinden. 
Deze groep mensen zal zich dan ook beperken tot het doen van dagtoerisrne 
en de volgende dag hier niet terugkomen.
Naar ons oordeel kan door particulieren deze tekortkoming worden ondervan
gen door kamers beschikbaar te stellen aan detoeristen.
Voorwaarde is wel dat de kamers, die beschikbaar worden gesteld een vol
doende grootte hebben en in een nette staat verkeren.
Men moet zich bedenken dat deze dienst niet gratis behoeft te worden ver
leend en dat men niet de eigen bewegingsvrijheid behoeft te verliezen 
zodat men niet weg kan gaan of zelf met vakantie kan gaan, als men de 
daarvoor in aanmerking komende tijdstippen tijdig door kan geven.
Rij de heer Wiersum, Greeden 10 te Eenrum kunt u zich aanmelden voor deze 
aangelegenheid en deze kan u verdere inlichtingen hieromtrent verstrekken.

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.
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BURGELIJKESTAND GEM EENRUM V .

BURGERLIJKE STAND gemeente Eenrum 

september, oktober en november 1986

Geboren: Bram Ouwendijk, zv Jan Ouwendijk en Anita Seves 

Huwelijksaangiften: Hendrijk Hessel Wever wonende te Weststellingwerf en
Annie de Vries wonende te Pieterburen
Jan Johannes, wonende te Hoogezand-Sappemeer en Tromp,
Antje Annie wonende te Westemieland
Stamenkovic, Sasa wonende te Westemieland en Tromp,
Christina, Francisca Marja wonende te Westemieland

Huwelijken: Jan Gorter, wonende te Westemieland en Hillechina Sieber-
dina Meijer, wonende te Groningen
Paul Reinier Settelaar en Linda Rena Broekema, beiden wonende 
te Kloosterburen
Folkert Louwe Spanninga en Geertmida Staal , beiden wonende 
te Eenmrn
Sasa Stamenkovic en Christina Francisca Marja Tromp beiden 
wonende te Westemieland
Jan Conradus Brugge en Martje Huizinga, beiden wonende te 
Usquert

Overleden: Bernard Elisa Jacob Ritzema van Tkema, oud 73 jaar, ev Jeannet
Beatrix Willemsen
Jan Steen, oud 68 jaar*, ev Jonsje Venema, overleden te Groningen 
Geert Zijlstra, oud 74 jaar, ev Janna Sinning

ƒ



Lens op Eenrum

Üe Nieuweweq vóór 19^9.

In 1937 werd de Nieuweweg 
omgedoopt tot Ruadhuisstraat.

„De Laan" met op de achter
grond hot huis van de turn. 
W.Bos.Oukwel „Boshuis" ge
noemd .



M

B A F L O

R E U N I E  S C H O O L  

R A S O U E R T  -  T I N A L L I N G E

l> gevraagd
HET OPENBAAR ONDERWIJS IN Ba FLO, RaSQUERT. TiNALUNGE 

HOUDT OP ZATERDAG 23 MEI 1987 EEN REÜNIE VOOR OUD-LEER-
l i n g e n / l e e r k r a c h t e n .

Ter g e l e g e n h e id  h ie r v a n  verschijnt een j u b i l e u m b o e k.

In het boek komen z o v ee l  mogeluk f o t o's van leerlingen

DIE DE SCHOOL VANAF DE OPRICHTING TOT EN MET 1986 HEBBEN 
BEZOCHT. WE VRAGEN ZOVEEL MOGELUK KLASSE- EN GROEPS

FOTO’S E.D. (PLUS VOOR- EN ACHTERNAMEN).
Ma t e r i a a l  z . s .m . sturen  of brengen  b u :

B. BUIKEMA, Herestraat 24, Ba f l o.

£9



kappen zonder vergunning

Het gebeurt de laatste tijd herhaaldelijk dat inwoners overgaan tot het 
kappen van bomen zonder daartoe een vergunning aan te vragen bij het col
lege van burgemeester en wethouders.
Meestal kan een dergelijk verzoek worden ingewilli 1, als de aanvrager 
overgaat tot herplanting van bomen.
Het zondermeer kappen van bomen kan echter niet worden getolereerd en is 
op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening strafbaar.

Gemeentebestuur van Eenrum.

fotoboek pieterburen

In januari a.s.za^ van de dorpen Pieterburen, Broek en Wierhuizen het reeds 
geruime tijd in voorbereiding zijnde fotoboek klaar komen. Het boek krijgt 
de titel: "Lezen over en kijken naar toen".
In de plaatselijke kranten zal exact worden aangegeven waar en wanneer men 
in het bezit kan komen van het boek.
Zoals eerder is beloofd zal aanschaf van het boek ƒ 25,—  bedragen voor de 
degene, die hebben ingeschreven. Overigen die de beschikking willen krij
gen over' het boek moeten rekening houden met hogere aanschafkosten.

De samenstellers.

GEEN OPGAVE
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