
»' •

*T*

april 1987, 6e .jaargang, nr. 34.



DE REDAKTIE
Geesje Drenth - Oosterweg 2 2 Eenrum tel 05952 - 268
Ina van Eek - Mattenesserlaan 20 20 Eenrum tel 05959 - 1722
Sieneke Hazekarcp - Kerkbuurt 4 Eenrum tel 05959 - 1591
Clandia Ronda - Mattenesserlaan 93 Eenrum tel 05959 - 1498
Jannes Russchen - Plantsoenstraat 10 Eenrum tel 05959 - 1247
Sietse Siegers - Dokter Posthumuslaan 8 Eenrum tel 05959 - 1306
Adriaan Talens - Dirk Wierengastraat 79 Westemieland tel 05952 - 439
Jan Wóldring - Havenstraat 7 Eenrum tel 05959 - 1628

REDACTIE-ADKES: MATTENESSERLAAN 20, 9967 PL Eenrum

KOPY VOOR HET VOLGENDE NUMMER DIENT U VOOR 1 JUNI 1987 IN TE LEVEREN



INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.
2 .
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14. 

19. 

2 2.
23.

24.

25.

26. 

27.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Inhoudsopgave 

Afscheid Burgemeester 

Databank 

Zeepkistenrace

Vliegeren voor de jeugd. Fancy - fair 

Veu - joar

Illegala olie in riool kost Eenrum ƒ 8000,= 

koninginnedag - Kanodag

Jaarvergadering Dorpsbelangen. Opgave zeskamp 

Schilderijen prijsvraag 

Op Stap 

Kinderpagina

Jeugd gaat kanovaren bij w.s.v.„DE POOL"

Berichten van het gemeentehuis

Pieterpad milieu estafette 1987 draagt leus "Ik wil ze zien vliegen" 

Informatie herziening stelsel sociale zekerheid 

Kom eens langs bij de vrijwilligersvacaturebank. Hart-stichting 

22 jaar geleden stond er in ...

Jeugdsoos Eenrum in kleuterschool 

Hemelvaartmartk mag omdat....

■>

v *

Herrinneringen uit Eenrum 

Rode Kruis. Ingezonden 

Bokjes

"Cursus recreatief kanovaren 

Vereniging voor Volksvermaken Eenrum 

Uitslagen verkiezingen Prov. staten gem. Eenrum 

Burgelijkestand

VAN HET V.V.V.-KANTOOR LAUWERSMEER-OOST
IS EEN DEPENDANCE GEVESTIGD IN HET GEMEENTEHUIS
VAN EENRUM, RAADHUISSTRAAT 17 TE EENRUM 05959-1333

2 2 *
O *

'ore
BORGENTOCHT

'nip

vne^ee'ó

/ W'9e

VAARROUTE
Diepenroute. 

Marenroute

C f !

r/ĵ



GEMEENTEEENRUM

A F S C H E I D  B U R G E M E E S T E R

Aan alle inwoners van de gemeente Eenrum.

Het is u bekend dat onze burgemeester mevrouw mr. I.M.W.Maks-van Veen 
per 1 mei 1987 is benoemd tot burgemeester van de gemeenten Posterholt en 
Sint Odiliënberg in de provincie Limburg*

Op woensdag 29 april a.s. des middags 4 uur zal er in de aula van de 
Scholengemeenschap Noordwest Groningen te Eenrum een buitengewone raads
vergadering worden gehouden gevolgd door een afscheidsreceptie*

De drie organisaties van dorpsbelangen in onze gemeente hebben het 
voornemen namens de bevolking de burgemeester een afscheidscadeau aan te *
bieden.

Aan de verenigingen in de gemeente is gevraagd om daarvoor, een geldelijke 
bijdrage beschikbaar te willen stellen.

DES MIDDAGS HALF ZEVEN tot HALF ACHT is er voor IEDEREEN GELEGENHEID 

OM AFSCHEID TE NEMEN VAN DE FAMILIE MAKS EN WAAR EEN IEDER VAN HARTE WELKOM 
IS. PLAATS AULA SCHOLENGEMEENSCHAP. INGANG TUSSEN TURNHAL EN SCHOOLGEBOUW»

april 1987, De Organisaties Dorpsbelangen te

EENRUM, PIETERBUREN en WESTERNIELAND.



Di 5 mei: Sportpark Eenrum: FIETSENCROSS - wedsrtijden om het 
kampioenschap van de gemeente Eenrum

Za. 9 mei: TOERIADE - rijwieltochten in uw eigen omgeving.

Inlichtingen: H.K.Postma , de Vennen 9 , Eenrum.
T.G.v.Hoorn, Oosterweg 21, Pieterburen.

Za. 9 mei: ROMMELMARKT te Eenrum, op het huidige Marktplein 
aanvang: 10.00 uur.

Zo.17 mei: Sportpark Eenrum: INTERNATIONALE GRASBAABRACES. 
aanvang: 13.30 uur

Vr.29 mei: HARPC0NCERT in de Ned. Herv. Kerk te Pieterburen door, 
Marijke Ferguson aanvang: 20.00 uur.

27-29 en 30 
mei:

Op woensdag 27 mei en vrijdag 29 mei•DRESSUURDERBY en 
zaterdag 30 mei SPRINGWEDSTRIJDEN.
Uitgenodigd zijn: De kring Reitdiep.
Plaats: Oudedijk 13 Pieterburen.
aanvang: 27 en 29 mei 17.00 uur. .i,
aanvang: 30 mei 09.00 uur. toegang gratis.

19-20 ju : Op vrijdag 19- en zaterdag 20 mei, FANCY FAIR in de 
openbare basisschool te Eenrum.

o o o o o
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. ZEEPKISTENRACE.\_______
Vanaf* een sensationele helling roetschen op 22 juni 
a,s. de zeepkisten door de Oranjestraat,
Om half* acht starten we met de wedstrijden, waaraan 
jong en oud kunnen meedoen. Er zullen twee zeepkisten 
beschikbaar zyn, hetgeen echter niet wil zeggen dat 
jullie niet zelf een zeepkist mogen maken, Eén voor
waarde is wel dat de vooras moet kunnen zwenken (zie 
onderstaande tekening)

Buurtvereniging Oranjestraat,

ZEEPKISTENRACE

P  op  h e t  e r e p o d i u m
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V L I E G E R E N  foor de J E U G D  = = = = =

t t • ®

Het ligt 
in de b edoe

ling in de evene
mentenweek een v lieger

wedstrijd te organiseren voor 
de Eenrummer jeugd tot en met 14 jr.

We v e r t e l len d it nu al om jullie de gele
genheid te/geven\een prachfuigeSvlieger te ma

ken. Je mag paarbyjbest wel/een böetje geholpen 
worden d o o n  anderen, Een m i r y  zall letten op de 
u i t v o e r i n g Len opl de vlieghoogte , | waarvoor er 
aparte prijzen zyn /Ce^Winnen. We hopen dat 
jullie prachtigeIvliekers zullen maken.
Je kunt zo hier(en dkar misschien e- 
ven vragen naarV b o  eken met vlieger- 
modellen. Je kunt dan proberen 
een hele/mooieVvl i e g e i / re^ ma- 
of een{hele sterke, die/dan 

verschrikkelijk hoog/bo- 
ons dorp zal komen te 

hangen. Nadere in-

p F A N C Y -  F A I R  — --------- ---------------------------------- ---------- ---------------

Op 19 en 20 juni a.s. zal in de openbare basisschool 
aan de Huns© in Eenrum al weer voor de derde maal een 
fancy - fair worden gehouden.
De organisatie is in handen van een fancy - fair - 
commissie, waarin mensen zitten van de basischool en 
de peuterspeelzaal ”Sjoem p i e ” •
Naast allerlei te spelen spelletjes kunt U  ook w e r k 
stukken van de kinderen bezichtigen. Het geheel is 
georganiseerd rond het thema "vakantie” .

— Op vrijdag 19 juni ( van 18.30 uur tot 21.00 uur) en
— op zaterdag 20 juni ( van 1 3 « 3 0 uur tot 16.30 uur) is 

iedereen van harte welkom in de school.

Tot ziens !



V E U -JO A R

De winter het wél laank stand höln.
Mor aindelijk verdween hai den toch.
En nou is het wachten op 'n mooie veu-joar.
En óók 'n mooie zummer, wie zóln dankboar wezen,

reken morl
Mor April het óók nog wel gure doagen.
Ook nog wel hoagelstainen, al gait ' t ook mit

vloagenl
Mor is April weer veurbie goan.
Den komt de mooie moand Mai, mit mainstied

mooie doagen.
En den hopende dat de zummer óók laank stand hóld. 
Want den breken óók de vakanties weer aan.
En den wil elk toch groag mooi weer hebben.
Mit veul zun, zól 'k zo zeggen!
Mor den is Augustus al weer in 't zicht.
En den gait het koren al weer van 't veld.
En den brekt al hail gauw weer de haarfst aan.
En de mooie doagen binnen den alweer geteld!
Mor ‘n mooie haarfst hebben we óók wel ains. 
En dat is den ook hail wat weerd.
Veuraal veur de bouwboeren.
Dei oafhankelijk binnen van 't weer!
Mor 't is aal mor oafwachten mit 't weer 
Want de natuur regelt zuk zulf.
En dat isden ook mor goud ook mensen.
Want elk het over 't weer voak andere wensen!

Eenrum
T.Bottema



IL L E G A L E  OLIE IN RIOOL KOST EENROM F 8000,=

In februari 1987 bleek de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie 
in Wehe-Den Hoorn ernstig verstoord te zijn omdat er olie via de afvalwater- 
toevoerleiding vanuit Eenrum is aangevoerd.
Als gevolg hiervan is de werking van het zuiveringsproces volkomen lamgelegd. 
Bij een van provinciewege, in samenwerking met de Technische Dienst EEWAA, 
ingesteld onderzoek is gebleken dat de aangetroffen olie afkomstig is ge
weest uit het rioolstelsel van Eenrum. Het hoofdrioolgemaal in Eenrum bleek 
eveneens te zijn verontreinigd m et olie.
Om de werking van de zuiverings-installatie weer op gang te krijgen was het 
noodzakelijk om het door de olie gedode actieve slib uit de inrichting te 
verwijderen en af te voeren naar een tijdelijke opslagplaats in Onderdendam. 
Tevens moest er nieuw slib worden aangevoerd.
In de aan de gemeente verleende vergunning voor het lozen van afvalwater uit 
het rioolstelsel van de gemeente op het hoofdrioolgemaal in Eenrum is vast
gelegd dat geen olie mag worden geloosd dat stoffen bevat die de goede wer
king van de zuiverings-installatie nadelig kunnen beïnvloeden.
Indien dit wel gebeurt, dan wordt nagegaan uit welk gebied de verontreinig
de nadelige stoffen afkomstig zijn en worden de kosten van het nemen van 
maatregelen tot opheffing van de verstoring van een onbelemmerde werking van 
de inrichting verhaald op de veroorzaker van de verontreiniging, in dit 
geval van de gemeente Eenrum.
Voor de onlangs plaats gehad hebbende verstoring wordt de gemeente na aange
sproken voor een bedrag van ƒ. 8.000,— . De gemeente heeft het recht deze 
kosten te verhalen op de eventuele werkelijke schuldige die de olie in de 
riolering heeft geloosd, die in vele gevallen moeilijk is op te sporen, 
hoewel aan de hand van lokalisatie van de aanwezige olierestanten in de 
riolering wel getracht wordt de schuldige aan te wijzen.
Wij brengen alle inwoners die aangesloten zijn op de riolering van het vo
renstaande op de hoogte met het zeer dringend verzoek geen stoffen zoals 
afgewerkte olie of andere olie, benzine, gasolie, giftige stoffen e.d. in 
de riolering te lozen.
Het mag u allen bekend zijn dat dergelijke stoffen ingeleverd kunnen wor
den op de laatste vrijdag van iedere maand van 14.00 tot 16.00 uur bij de 
gemeentewerkplaats achter het gemeentehuis te Eenrum, ingang Burg. Wiersum- 
straat.

—  WIJ VERZOEKEN ALLE INWONERS GOEDE NOTA TE WILLEN NEMEN VAN HET 
PLAATS GEHAD HEBBENDE INCIDENT.
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Jaarvergadering Dorpsbelangen Eenrum
De jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum vond 
plaats op 23 februari 1987.
De voorzitter, dhr.Wiersum, kon een groot aantal leden verwelko
men.
Een van de punten van de agenda was de vervulling van een 3-tal 
bestuursvakatures van mevr.Meerstra, alsmede van de heren 
Terpstra en Russchen.
Met algemene stemmen werden in het bestuur gekozen mevr. Joke Ruehti 
en de heren Sander Zijlstra en Rene Smit.
De bestuurssamenstelling is thans als volgt:
- voorzitter:
- secretaris:
- penningmeester:
- leden:

dhr.T.Wiersum 
dhr.R.H.Smit 
dhr.A.Scholtens 
mevr.J.Bakker 
mevr.S.Mering 
mevr.J.Ruehti 
dhr.S.Zijlstra

Greeden 10 tel.:1554 
Hereweg 13 tel.:1934 
Hoofdstr.12 tel.:1972 
Raadhuisstr.15 tel.:1270 
Greeden 6 tel.:1618
Burg.Wiersumstr.7 :1682 
Kerkbuurt 4 tel.:1591

r O_PDAVE_ ZESKAMP̂ S S ss ^  e v e n e m e n t e n w e h k

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP

In het kader van de Evenementenweek 1987# welke wordt gehouden in 
de week van 22 juni-27 juni, roept het bestuur van de Ver.Dorpsbel. 
(sportieve) vrijwilligers op voor het vormen van een zeskamppioeg.
Het team bestaat uit 5 heren, 3 dames en 1 coach/ploegleider.

— U kunt zich hiervoor schriftelijk of telefonisch opgeven bij 
Sander Zijlstra,Kerkbuurt 4 tel.:1591 of bij René Smit, Hereweg 13 
tel.:1934.
Reakties zien wij graag vóór 15 mei tegemoet.
Mochten er meerdere gegadigden zijn, dan zal het bestuur dem.v. lo
ting een team samenstellen.

OPGAVE ZESKAMP

Antwoordstrookje opgave zeskampploeg.
Naam ... 
Adres .. 
Leeftijd

it/ v

tel



r  Schilde r i je n -p r i j s v r a a g  -«■
Op verkiezingsdag 18 maart gaf de culturelecommissie eenieder gelegenheid eens 
wat werken te bewonderen, die door Eenrumse kunstenaars zijn vervaardigd.

De gehele dag was er veel belangstelling. Zo nu en dan heerste er een gezellige 
drukte. Bijzondere aandacht trok de map met gewassen pentekeningen van Jelle van 
Nimwegen. Hierbij waren ook de originele tekeningen van de,inmiddels bekende, 
verjaarskalender en kaartenset, die door de culturelecommissie zijn uitgegeven.

Er waren veel bezoekers, die een poging deden de gestelde vragen over de getoon
de schilderijen te beantwoorden. Uiteindelijk waren er 22 pers., die een volle
dig ingevuld formulier inleverden.

De prijswinnars zijn: le prijs : Dhr. E. Vroom, 0 fout.

2e prijs : Mv . C. Stel , £ fout.

3e prijs : De jonge heren Eelco en Roland Roffel, 1 fout.

Hier volgen de goede antwoorden:

1. Schilderij 1
antwoord

2. Schilderij 3
antwoord

3. Schilderij 5
antwoord

4. Schilderij 8
antwoord

5. Schilderij 10
antwoord

6. Schilderij 11
antwoord

7. Schilderij 13
antwoord

8. Schilderij 15
antwoord

Welke muziekinstrumenten kunt u hier onderscheiden ?
Hoorn,viool, cello of contrabas en drumstel.

Welke techniek is hier gebruikt ?
Olieverf.

Welke plant stelt dit voor ?
Kaaps viooltje of Saint Paulia.

Welke gezelschapsspelen herkent u ?
Ganzebord, schaken, dammen, kaartspel, dobbelspel, memory en 
boter kaas en eieren.

Boer wat zeg je van mijn kippen ..... ? Maak versje af.
Boer,wat zeg je van mijn haan?
Hebben ze dan geen mooie veren, 
of staat jou de kleur niet aan?
Boer,wat zeg je van mijn kippen?
Boer,wat zeg je van mijn haan.

Welke techniek is hier gebruikt ?
Pentekening.

Welke techniek is dit ?
Aquarel.

Waarvan is de witte duif het symbool ?
Vrede.

Wist u, dat de getoonde schilderijen en nog vele andere, op het gemeentehuis 
----------------  tegen een spotprijs geleend kunnen worden ?— ---------------



Aan de Hauderweg in Eenrum zijn sinds een aantal weken Fleur van 
Zonneveld, Eric Spruit en hun twee kinderen neergestreken.
Vorig zomer hebben ze al heel wat arbeid verricht met het aanleg
gen van de moerbedden, waarin langzamerhand al heel veel moois te 
bewonderen is.
Met veel enthousiasme vertellen ze over hun plannen, hun ervarin
gen, hun hobby waarvan ze hun werk maken.
In Zandeweer begonnen ze met het kweken van planten in de achter
tuin, maar al gauw bleek dat dit veel te klein was.
Ze zijn toen op zoek gegaan naar een stuk land en zijn uiteindelijk 
in Eenrum, waar de grond nog mooi,schoon, en zonder storende facto
ren -zoals electriciteitsmasten- is, terecht gekomen.
Het ligt in de bedoeling om naast de verkoop van vaste-, aparte 
éénjarige- en stinzenplanten ook toontuinen te maken.
Iedereen kan hier rondkijken en ideeën opdoen voor de eigen tuin.
Zo zal er een geurtuin komen, siertuinen, een vijver, schaduwtuirten 
en pergola's. Daarnaast zullen er nog een bosplantsoen en een 
boomgaard komen.
De eerste aanplant hiervoor is dit jaar gedaan.
Gelukkig is de schade door de ijzel beperkt gebleven, van de 4 a5 
duizend boompjes en struiken is er slechts één dood gegaan, dankzij 
snel-snoeiend-optreden in de vroege ochtend!
Het vraagt natuurlijk nog heel wat tijd voor de tuinen allemaal 
'klaar' zijn. De verwachting is dat over 3 è 5 jaar al echt duidelijk 
te zien is hoe alles gaat worden.
Stinzenplanten maken een belangrijk deel uit van het assortiment. 
Stinzenplanten zijn planten die van oudsher veel voorkomen in de 
tuinen van o.a. buitenplaatsen (stinzen en borgen) boerenhoeven en 
pastorieën. In de loop der eeuwen zijn deze planten zodanig ingebur- 
gerd in deze milieus, dat men ze nu tot de nederlandse flora rekent. 
Het zijn veelal planten met aantrekkelijke bloemen, die vooral in het 
voorjaar en vroege zomer voor kleur zorgen. Ze gedijen het beste in 
licht beschaduwde, luchtige en voedselrijke grond.
We kunnen iedereen aanraden om een kijkje te nemen bij de Kleine 
Plantage om al die planten met prachtige namen zoals Zonnehoed, 
Ouldenroede, Mottekruid, Meisjesogen, Kattesnor, Witte Onschuld enz» 
te bewonderen!

DE KLEINE PLANTAGE
een aparte kwekerij in het noorden van het land

HANDERWEG 1 9967 TC EENRUM
en zaterdag soortenlijst na st



CC O «utK FAËB M A !
Blote Kees
Dit Is Kees. Bloot. Wat zal 
hij aantrekken vandaag? En 
zijn haar: Wat moet hij daar  ̂
mee? Weet JIJ Iets leuks 
voor Kees? Een trui met 
zijn naam erop? Of een ge
bloemde bloes ...een gespik
kelde korte broek? Of een 
lange met strepen. Punk-haar? 
Kleuren maarl Kees vindt 
alles goed vandaag. Laat 
hem niet te lang In zijn 
blootje staan!
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WATERSPORTVERENIGING „DE POOL”

Jeugd gaat kanovaren bij u.s.v, "De Pool11 

Beste jongens en meisjes,

Veel kinderen uit de gemeente Eenrum hebben de 

afgelopen jaren aan de kanocursus meegedaan. 

Enkelen hebben toen zelf een kano gekocht. 

Anderen hebben gevraagd: "Mogen uij ook uel 

ueer kanovaren?"

Er zijn plannen om een jeugdgroep op te rich

ten,

De groep oefent op de dinsdagavond.

Heb je zin om mee te doen, geef je dan op bij: 

3.S. Kloosterman, M a ttenesserlaan 22, Eenrum, 

tel.: 05959 - 1269

E. Kuipers, Burg. 'Jiersumstraat 27, Eenrum.



BERICHTEN van het GEMEENTEHUIS
------------ Personeelszaken.

Vrijdagmorgen 13 maart komt als een donderslag bij heldere hemel 
een telefoontje binnen voor de burgemeester dat zij per 1 mei 1987 
is benoemd tot burgemeester van de gemeenten Posterholt en Sint 
ödiliënberg in de provincie Limburg.
Vanwege het feit dat haar echtgenoot hoogleraar is aan de Univer- 
siteit te Maastricht lag het wel in de lijn der verwachtingen dat 
de burgemeester ooit eens zou trachten in de omgeving aldaar een 
funktie te verkrijgen.
Indien dit op een gegeven moment het geval is dan overrompelt 
zoiets toch nog weer. Vooral omdat het afscheid dan veelal op zeer 
korte termijn valt.
Het gemeentebestuur wenst de burgemeester van harte geluk met de 
eervolle benoeming en hoopt dat zij zich spoedig met haar gezin 
thuis zal voelen in de voor haar nieuwe omgeving.

Ter vervulling van een vacature van beleidsambtenaar ter secretarie 
belast met de taken als o.a. ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, 
milieuzaken, stads- en dorpsvernieuwing, belastingzaken en verder een 
aantal bijkomende taken is per 1 juli 1987 benoemd de heer J eL„ de Jong, 
wonende te Veendam en werkzaam ter gemeentesecretarie te Oosterbroek. 
(Zuidbroek).

De heer Mr. C.N.Smit, oud-notaris te Eenrum heeft een aantal jaren gefun
geerd als voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Administratieve 
Rechtspraak Overheids Beschikkingen en heeft onlangs te kennen gegeven 
dat hij zijn funktie wil beëindigen. De Gemeenteraad heeft hem het ge
vraagde ontslag uit de funktie verleend en als nieuwe voorzitter is be- 
hoemd de heer A.van der Spek, wonende aan de Mattenesserlaan te Eenrum*
De heer van der Spek is in zijn dagelijks beroep werkzaam als relatiebe
heerder bedrijven bij de Rabobank Noordwest Groningen.

-----------Opheffing woensdagmiddagzitting T.D.EEWAA

Wegens het feit dat er erg weinig gebruik werd gemaakt van de zittingen 
van de Technische Dienst EEWAA op de woensdagmiddagen is besloten deze 
zittingen te laten vervallen. Indien men iets wenst te overleggen of te 
bespreken met de Dienst dan kan men telefonisch of anderszins een afspraak 
maken met een ambtenaar van de dienst voor een onderhoud op het kantoor



te Winsum of ter plaatse waar men dat gewenst acht i,v.m. voorgenomen 
bouwplannen of iets dergelijks, De dienst is gevestigd te Winsum, 
Schilligehamsterweg 5» postadres: Postbus 20 9950 AA Winsum, telefoon
05951-1888,

— — — Kappen van bomen®

Er wordt de laatste tijd geconstateerd dat hier en daar bomen worden 
gekapt zonder dat men daarvoor in het bezit is van een door burgemeester 
en wethouders af ge geven kapvergunning.
De Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt het zonder een schriftelijke 
vergunning van burgemeester en wethouders houtopstanden te vellen of te 
doen vellen anders dan bij wijze van dunning.
Het kapverbod is niet van toepassing op:
a, wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, 

beide voor zover bestaande uit populieren of wilgen, voorzover deze 
niet zijn geknot;

b, vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c, fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als 

kerstbomen en geteeld op daarvoor in het byzonder bestemde terreinen;
d, kweekgoed.

Gezien de ravage die onlangs werd aangericht vanwege de ijzel op de bomen 
en struiken en tengevolge waarvan hier en daar een boom of struik diende 
te worden opgeruimd dienen gave en mooie bomen die hier en daar het beeld 
van het dorp bepalen zo veel mogelijk worden gespaard,
U kunt het gemeentebestuur verwijten dat ze zelf rigoreus kapt in het 
Eenrumer boscomplex. Zoals reeds in het vorige nummer van dit blad werd 
medegedeeld is dit een gevolg van de iepziekte waarmee vrijwel alle bomen 
in het bos waren aangetast. Met rijkssubsidie wordt thans in éln keer 
schoon schip gemaakt en worden alle iepen uit het bomenbestand verwijderd.

Van de Plantenziektekundige Dienst te Wageningen ontvingen wij onlangs een 
artikel over deze iepziekte welke wij hierbij weergeven.



De recent veroorzaakte schade door ijzel kan nog een venijnig staartje hebben 

voor de bestrijding van de iepeziekte. Bij de opruiming van de vele afgebroken 

takken zal menigeen zijn voorraad hout voor de openhaard hiermee aanvullen» 

Maar pas op: onder dit "sprokkelhout” kan zich ook iepehout bevinden!

ktAT 15 HET GEVAAR VAN DIT IEPEH0UT?

Wanneer U iepehout achter in uw tuin bewaart voor de openhaard zonder de schors 

te verwijderen kan de iepespintkever in de komende zomermaanden haar eieren 

onder de schors leggen» Deze iepespintkever is verantwoordelijk voor de ver

spreiding van de iepeziekte; een gevaarlijke schimmelziekte, die in ons land 

al miljoenen iepen heeft gedood. Wanneer de iepespintkever haar eieren legt 

brengt ze tevens de sporen van de iepeziekteschimmel in het hout. Ook gezond 

hout kan op deze wijze besmet worden met de iepeziekteschimmel. De schimmel

sporen kunnen zich vervolgens weer hechten aan de jonge kevers die uit de eieren 

tevoorschijn komen. Wanneer uitvliegende kevers naar gezonde iepen in de om

geving vliegen vreten ze aan jonge twijgen. Hierdoor kan de schimmel de twijgen 

binnendringen en vervolgens de hele boom ziek maken. In de afbeeldingen 1 t/m 3 

is deze cyclus weergegeven.

l.Met schimmelsporen besmette 

kever, legt eieren onder de 

bast van gevelde iepen

2.Uit de eieren ontwikkelen 

zich met sporen besmette 

kevers

3.Uitgevlogen kevers 

besmetten gezonde iepen



♦Ongeschild iepehout kan dus de dood betekenen voor de iepen in uw straat.

Dit geldt ook voor afgebroken takken uit gezonde iepen.

WAT MOET U DOEN OM BIJ TE DRAGEN TOT HET BEHOUD VAN ONZE IEPEN?

Het is volgens de wet verboden om iepehout mét schors te bewaren; U kunt hiervoor 

zelfs een Proces Verbaal krijgen. Daarom: iepehout altijd zonder schors 

bewaren. Het verwijderen van de schors moet zo snel mogelijk gebeuren; wanneer 

de schors is ingedroogd is deze zeer moeilijk te verwijderen.

HOE KUNT U IEPEHOUT HERKENNEN?

Iepehout kunt U herkennen aan de golfbandjes die te zien zijn tussen de jaar

ringen op het zaagvlak (dwars-doorsnede van een stuk iepehout; zie ook 

afbeelding 4).

Afb.4 Kenmerkend voor iepehout zijn 

de "golfbandjes” tussen de 

jaarringen.

Twijfelt U eraan of er iepehout tussen uw haardhout zit, neemt U dan contact 

op met de Plantsoenendienst in uw gemeente.

Voor meer informatie over de iepeziekte kunt U terrecht bij de kantoren van 

de Plantenziektenkundige Dienst in Groningen (tel.050-232382) en Exloo 

(tel. 05919-49036).

Vanaf 1978 wordt een campagne gevoerd ter bestrijding van de iepeziekte.

In 1986 was het verlies aan waardevolle iepen in het campagnegebied minder 

dan 1». Met uw hulp kunnen we er voor zorgen dat dit verlies zo laag blijft.

Plantenziektenkundige Dienst 

Wageningen

maart 1987 .... ...—



Be extreme weersomstandigheden op 1 en 2 maart hebben het gemeentebestuur 
niet voor ‘onoverkomelijke problemen gesteld*
Be dienst gemeentewerken heeft het wel druk gehad met de gladheidsbestrij- 
ding en het opruimen van afgebroken takken en het verwijderen van gesneu
velde bomen en struiken* ^ n  is hiermee een aantal weken bezig geweest*
In een mensenheugenis komen dergelijke extreme situaties zeer zelden voor 
dat er zoveel ijzel aan bomen en struiken en andere objecten voorkomt dat 
de hele zaak er onder bezwijkt*
Be hoogspanningsmasten met de daaraan hangende kabels hebben het zelfs o
begeven waardoor de stroom af en toe Uitviel en in sommige delen van de 
provincie volledig.
Be situatie was maandag zo kritiek dat de stroomvoorziening geheel zou uit
vallen.
Be telefoonverbindingen waren dermate overbezet en slecht dat'op verzoek 
van de Commissaris der Koningin de gemeentehuizen permanent bezet moesten 
worden gegouden. Be gemeentehuizen zijn nameliik met een aparte telefoon
lijn verbonden met een centrale commandopost te Groningen. Boor middel van 
deze lijn was het mogelijk geweest bij totale uitval van stroom en telefoon 
de contacten met ziekenhuizen, politie en brandweer te onderhouden.
Tegen 10 uur ’s avonds werd het alarm opgeheven en kon de bezetting worden 
opgeheven omdat toen werd verwacht dat de energieafname zou verminderen 
doordat de mensen naar bed gingen en diverse apparaten zoals de televisies 
werden uitgeschakeld.



PIETERPAD MILIEU ESTAFETTE 1987 DRAAGT 
DE LEUS "IK VIL ZE ZIEN VLIEGEN"

Op een druk bezochte avond (31 maart, Wapen van Hunsingo) deed het bestuur 
van de Stichting Pieterpad Milieu Estafette opening van zaken aangaande 
de komende estafettetocht van 31 mei tot 13 juni a.s.
Speciale gast op deze avond was Nico de Haan van Vogelbescherming, bekend 
van een aantal televisiecursussen. Vogelbescherming, zo legde hij uit, 
moet worden gezien als de "advocaat van wilde vogels", aangezien onze 
gevleugelde medeschepselen zichzelf niet kunnen verdedigen wanneer hun 
belangen door menselijk toedoen in het gedrang raken. Vogelbescherming werd 
opgericht in 1899, een tijd waarin het nog gewoonte was dat vrouwen van 
zekere klasse opgezette vogels op hun hoed droegen en menige leeuwerik als 
een delicatesse werd opgediend. Sindsdien is de mentaliteit langzaam ver
anderd en ontstond een uitgebreide wetgeving ten aanzien van de vogels, 
■’aak van Vogelbescherming thans is niet alleen de belangen van vogels te 
verdedigen, maar ook om te laten zien hoe mooi vogels eigenlijk zijn, onder 
het motto "onbekend maakt onbemind".
Nico de Haan verklaarde zeer verheugd te zijn over het initiatief uit Pie- 
terburen; zijn organisatie in Zeist (waar 20 mensen full time werken) 
raakt in toenemende mate enthousiast over de tocht die een enorme happe
ning lijkt te gaan worden. "Wij kunnen nu zelf eens met de betreffende mi
nisters meewandelen en hen ter plekke uitleg geven," merkte hij op, "en 
dat is heel wat anders dan praten in een rokerige zaal op het ministerie". 
Vogelbescherming zal tijdens de Pieterpad Estafette dagelijks een informa
tiebulletin verspreiden aan pers en deelnemers; in Pieterburen wordt op 
13 en 14 juni een uitgebreid programma georganiseerd voor leden en 
belangstellenden, met lezingen, films, excursies, fiets- en wadloop- 
tochten, kennismaking met Pieterburen, etc.

Vervolgens maakte burgemeester Irene Maks de leus bekend die op de 5000 
T-shirts zal prijken gedurende de estafette. Lang hield ze de spanning er 
in maar tenslotte kwamen de bevlogen woorden er uit: "IK WIL ZE ZIEN 
VLIEGEN", een spreuk die was bedacht door Hilde Bakker uit Pieterburen en 
die unaniem was uitgekozen, zowel door Vogelbescherming als door de 
estafettestichting.



Als prijs kreeg Hilde Bakker een reisje aangeboden, met het hele gezin, 
naar de etappeplaats Millingen aan de Rijn, waar op 4 en 5 juni een cultu
reel en educatief programma wordt georganiseerd. Nico de Haan voegde daar 
namens Vogelbescherming nog een prijs aan toe: een fors, pas verschenen 
boekwerk "Ruimte voor de vogels".

Verheugend was de aanwezigheid van zo'n twintig kinderen op deze voor
lichtingsavond. Van voorzitter Rob van den Eist kregen zij te horen dat 
de lagere school van Pieterburen voor hen een leuk en leerzaam reisje 
gaat organiseren, ook naar Millingen aan de Rijn. Glundering alom.
Eerder op de dag had Nico de Haan de lagere school bezocht om wat over 
vogels te vertellen. Dat de vogelkennis onder de jonge Pieterbuursters 
nog niet optimaal is bleek toen zij het gefluit van de "koolmees" Nico 
de Haan toedichtten aan resp. de koekoek en de parkiet. Maar andere dingen 
wisten ze heel goed. Geboeid luisterden ze naar de verhalen over de ondeu
gende karekiet en over de boomklever die soms als metselaar en timmerman 
optreedt.

Rob van den Eist schetste in het kort de ontwikkeling van de Pieterpad 
Estafette die, begonnen als een soort grap, binnen een jaar tijd uitgroeide 
tot een enorme organisatie waar op vrijwilligersbasis al maandenlang tien 
mandagen per week worden besteed. Tijdens de komende tocht zal, op initia
tief van burgemeester Maks, elke etappe door een schoolklas uit de buurt 
worden meegelopen. De GADO stelt op het hele traject een grote "kijkbus", 
met o.a. een video, gratis beschikbaar. De V W  rijdt mee met een eigen 
informatie-caravan. In elke etappeplaats (in totaal 27) worden evenementen 
georganiseerd, op uitgebreide schaal in Maastricht, Millingen, Groningen 
en Pieterburen. In Haren doet, op speciaal verzoek, de caravaan de met 
sluiting bedreigde Hortus "De Wolf" aan.
Een groot landelijk dagblad stuurt 15 dagen lang een eigen verslaggever 
mee, terwijl een estafettekrant met een oplage van 50.000 exemplaren langs 
de route zal worden verspreid. Voor mensen die mee willen wandelen ten 
bate van Vogelbescherming, zullen bij alle Rabobank-vestigingen en W V -  
kantoren in het Pieterpadgebied te zijner tijd sponsor-coupons verkrijgbaar 
zijn. Alle opgehaalde gelden gaan rechtstreeks naar Vogelbescherming.

Tot slot deed Cees Schelling uit de doeken welke prominenten zullen mee
wandelen in de estafettetocht. Uit de voorlopige lijst (dagelijks nog komen 
aanmeldingen binnen) somde hij een aantal namen op.



De ministers Braks en Nijpels; de kamerleden Wim Kok, Meindert Leerling,
\

Jan Pronk, Ria Beckers, Andree van Es, Ad Lansink, Frank de Grave; de 
literatoren Maarten ’t Hart, Tessa de Loo, Simon Vinkenoog, Nel Benschop, 
Mensje van Keulen, Midas Dekkers, Karei van het Reve, Herman Pieter de 
Boer; de artiesten Yvo de Wijs, Drs. P., Piet Romer, Lori Spee, Lenny 
Kuhr; de televisiejournalisten Henk van Hoorn, Paul Witteman, Joop van 
Zijl. Verder nog de weermannen Henk van Dorp en Erwin Krol, de ruimte
vaarder Wubbo Ockels en uiteraard Pieter Winsemius, beschermheer van de 
Stichting Pieterpad Milieu Estafette. En vele, vele anderen.

Het werk van de stichting wordt gefinancierd door o.a. de Rabobank, de 
provincies Groningen en Drenthe, de ministeries van VROM en Landbouw, 
de gemeente Eenrum.

In Pieterburen zal op 13 en 14 juni een tent verrijzen voor 1000 mensen.
De estafettetocht zal in deze tent feestelijk worden besloten op zaterdag
middag; 's avonds treden op de Margriet Eshuys band, Drs. P. en nog 
enkele andere artiesten, onder wie een heel speciale.
De omroepen VARA, KRO, VPRO en NOS, alsmede Radio Noord hebben reeds blijk 
gegeven van belangstelling.

De organisatoren van de Pieterpad Estafette nodigen iedere inwoner van de 
gemeente Eenrum uit om ergens op de route mee te wandelen ten bate van 
Vogelbescherming. Omdat we ze willen zien vliegen.

Marinus Berend



INFORMATIE

U hebt hem,allemaal in de bus gekregen: De 'INFORMATIEGIDS HERZIENING 

STELSEL SOCIALE ZEKERHEID'. Dat blauwe boekje met de Nederlandse Leeuw, 

die zijn tong naar links uitsteekt. Een moeilijk en onhelder boekje, 

vindt de P vd A in Eenrum. Terwijl de inhoud voor bijna iedereen in 

onze gemeente héél belangrijk kan zijn.

Daarom nodigt de Partij van de Arbeid u uit voor een:

OPENBARE BIJEENKOMST

op donderdag 14 mei om 20.00 uur in het dorpshuis te Eenrum.

Onderwerp: De Stelselherziening.

Spreker : Pan van Strien, sociaal raadsman SMNDG.

Na een korte inleiding en videovoorstelling -met veel praktijkvoorbeel

den- beantwoordt hij zo goed mogelijk al die vragen die u hem stelt.

Voor wie is deze avond bedoeld ?

- voor wie werkloos is, of dat kan worden

- voor wie arbeidsongeschikt is, of dat kan worden

- voor wie in de bijstand zit, of er in kan komen 

Kortom: Voor iedereen 11!
U bent van harte welkommet al uw vragen op donderdag 14 mei, Dorpshuis, 

Eenrum.

U WORDT WERKLOOS OP OF NA 1 JANUARI 1987.
U VOLDOET AAN DE 26 WEKEN-EIS, MAAR NIET AAN DE

--------------------------------------------------------------------------------  "3 UIT 5-E1S"*
U VOLDOET AAN DE *3 UIT 5-EIS'* EN BENT 57,5 JAAR OF --------------------------------? -  --------------------------------

OUDER OP DE DAG DAT U WERKLOOS WORDT

U VOLDOET AAN DE *3 UIT 5-EIS*’* EN BENT 50 JAAR OF 
OUDER MAAR JONGER DAN 57,5 JAAR OP DE DAG DAT U 

WERKLOOS WORDT

J
Wie op of na l Januari 1987 werkloos volgende mogelijkheden: 
wordt, krijgt te maken met een van de

IN HET JAAR VÓÓR DE WERKLOOSHEID NEE
26 WEKEN GEWERKT

J A >-1
i

IN DE 5 JAAR VÓÓR DE WERKLOOSHEID 
3 |AAR GEWERKT NEE "
IOF DIREKT VOOR DE WERKLOOSHEID 
EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS-UITKERING __JA>—|

___________ J_______
LEEFTIJD EERSTE WERKLOOSHEIDSDAG 57* of ouder

50-57*

jonger dan 50



KOM EENS LANGS BIJ DE VRIJW1LLIGERSVACATUREBAN<

In Warffum staat de vrijwilligersvacaturebank (V.V.B.). De V.V.B. 
brengt vraag en aanbod in het vrijwilligerswerk bij elkaar.
BELANGRIJK is te weten dat je vrijwilligerswerk kunt doen met be
houd van een uitkering. Er zijn veel mogelijkheden te vinden in het 
vrijwilligerswerk. Voor iedereen'is er wel iets passends te vinden. 
Hieronder vindt u een aantal vacatures waarvoor vrijwilligers ge
vraagd worden:

1 Stichting n0P ROAKELDAIS" zoekt 8 vrijwilligers die willen mee
helpen een onderkomen te bouwen. De voormalige huishoudschool moet 
worden verplaats naar het OP ROAKELDAIS" terrein.

2 Stichting Oude Groninger Kerken Pieterburen zoekt een vrijwilliger (ster) 
die de bezoekers wil rondleiden en uitleg wil geven. Tevens zal de 
vrijwilliger(ster) zich moeten bezig houden met de administratie.

3 Gemeente Kloosterburen zoekt 2 vrijwilligers die de Cloostertuin 
in stand willen houden en willen uitbreiden.

4 V.V.V. Winsum zoekt een vrijwilliger(ster) voor achter de balie 
die de bezoekers te woord wil staan.

5 Gemeente Kloosterburen zoekt ook 2 vrijwilligers die de grafzerken 
in Hornhuizen zouden willen restaureren.

6 Oppascentrale W.A. Liefland Groningen zoekt vrijwilligers die op 
geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen 
wil passen, waarbij geen leeftijdsgrens is gesteld.

Hebt u belangstelling voor deze of andere vakatures dan bent u van 
harte welkom op ons kantoor, Noorderstraat 16, 9989 2G WARFFUM.
U kunt natuurlijk ook bellen: Ó5950 - 2626 
Wij zijn geopend: Maandag t/m vrijdag

8.30 tot 12.30

HARï-stichting
De dorpen BROEK/ WESTERNIELAND en PIETERBUREN 
brachten een bedrag van ƒ1330 - bijeen voor
de Nederlandse Hartstichting!
Dit is ƒ80/- meer dan in het jaar ervoor!
In ';85 werd ƒ1200/- bijeen gebracht, 
in '86 ƒ1300/-.
Alle gulle gevers in de eerste plaats, maar 
ook natuurlijk de collectantes HARTELIJK DANK!
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REINHEID EN ZINDELIJKHEID VAN LICHAAM.

Het is opvallend dat er de laatste tijd in Eenrum niet in die 
mate gebruik gemaakt wordt van het badhuis dan voorheen wel 
het geval is geweest. Is dit een gevolg van het feit dat door 
het leren van het douchen een groot deel der gezinnen zelf 
thuis tot aanleg van een douchegelegenheid is overgegaan of 
laat men de goede gewoonte om regelmatig een douche te nemen 
maar weer voor wat het is ? Vooral het bezoek op vrijdagavond 
is zeer achteruitgaande.
U weet toch dat regelmatig douchen helpt om de zindelijkheid 
te bevorderen. Bovendien is het prettig verfrissend en niet
diiur.
Als u thuis nog geen douchegelegenheid bezit, maakt dan ge
bruik van de gemeentelijke badgelegenheden, zowel te Eenrum 
als te Westernieland en verlos uzelf van de primitieve methode
van een teil met water.
Leert vooral uw kinderen reeds jong zindelijkheid en reinheid 
van lichaam. Maakt de uitspraak "Eens gedouched, altijd gedou- 
ched" allen tot een werkelijkheid. U weet toch de uren van 
openstelling en de tarieven. Ten overvloede volgen ze hieron
der nog eens.
Openstelling:
Badhuis Eenrum: vrijdag van 18.30 - 20.30 uur

zaterdag van 9.00 - 11.30 u.en van 13.30-17,.3C
Badhuis Wester- vrijdag van 19.00-20.00 uur
nieland: zaterdag van 10.00-12,00 en van 14.00-18.00 u.
Tarieven:
Badhuis

EENRUM:

stortbaden:
gezinsbaden
Westernieland:

beneden 17 jaar
bij gebruik door personen

pér bad

ƒ 0.25

bij abonn, 
van 10 bd,

ƒ 2.-

van 17 j.en ouder
per bad

ƒ 0,35 
" 0.40

bij abonn. 
van 10 bd.
ƒ 3.- 
" 3.50

voor jong en oud ƒ 0.25 per stortbad door depo- 
nering van een kwartje in de automaat-geysers.



Jeugdsoos Eenrum in kleuterschool .
Velen van u zullen inmiddels weten, dat de jeugd van Eenrum al geruime tijd doen

de is om een onderkomen in het dorp te verkrijgen. Dat dit niet eenvoudig is, 

mag blijken uit het gesprek wat ik met Martinus Faber heb gehad en waarvan wij u 

een uiteenzetting zullen doen in onderstaand verslag.

Het zal zo ongeveer anderhalf i twee jaar geleden zijn, dat wij begonnen zijn 
met een groep jongeren uit Eenrum, om te komen tot het oprichten van een jeugd
soos.
Dat dit geen eenvoudige zaak was, mag blijken uit de tijdsduur vanaf het begin 
tot heden. En nog zijn we niét zover dat we kunnen zeggen, morgen gaan we van 
start, en is de soos een feit.
Belangrijk is, dat we als voortouw-trekkers het goede voorbeeld gaan geven en 
de zaak in de hand weten te houden. Dit stimuleert natuurlijk.
De toegangs leeftijd ligt tussen 12 en 20 jaar.

Toen we begonnen, hadden we allerlei plannen. Zo was het natuurlijk belangrijk, 
om een onderkomen te krijgen. Een stap hiertoe hebben we diverse keren genomen, 
maar, daar onze financiële positie niet erg sterk was bleek eigenlijk alles te 
kostbaar te worden.
We besloten toen, om ons eerst financieel sterker te maken. Maar hoe pak je zo
iets aan. We namen contact op met o.a. Hermien. Deze begeleid diverse jeugdsozen, 
en daaraan hebben we veel steun.
Zo hebben we al enige keren een disco georganiseerd in de voetbalkantine van de 
voetbal vereniging Eenrum, waar we erg blij mee zijn. In het dorpshuis hebben we 
films gedraaid wat ook een succes was. Op zo'n disco-avond komen zo gemiddeld wel 
een 80 jongelui. De entreegelden zijn dan voor ons, waar dan natuurlijk nog wel 
de kosten van de disco of film afgaan.
De entree houden we betaalbaar. Een kaartje kost slechts ƒ 2,50.

Inmiddels hebben we ook een gesprek met het gemeentebestuur gehad, en hieruit is 
als resultaat naar voren gekomen, dat we zeer binnenkort kunnen gaan beschikken 
over een deel van de kleuterschool. Dit is natuurlijk voor ons harstikke mooi, 
want nu hebben we tenminste een eigen onderkomen. We mochten zelf een deel van 
het gebouw uitzoeken.
Binnenkort hebben we weer een gesprek met het gem. bestuur, en dan hopen we de 
zaak af te ronden. Dit kan dan naar mijn gevoel ook,omdat er in de komende zo- 
mervacantie zal worden begonnen met een deel van de kleuterschool over te breng
en naar de O.B.School.

We hebben al een deel van het nodige meubilair weten te verzamelen. Ieder jaar 
als er rommelmarkt is geweest in Eenrum, blijven er meestal een flink aantal 
stoelen over. Vaak zorgde mijn vader dan, dat deze werden vernietigd. Maar daar 
hebben wij de laatste keer een stokje voor gestoken en zo hebben we dus al een 
deel van de inventaris.
Ook proberen we subsidiebronnen aan te boren en we hopen, dat een tocht door 
Eenrum flink wat donateurs zal opleveren.
Als we kunnen beginnen, clan hebben we de bedoeling om het gebouw zoveel mogelijk • 
open te hebben, zodat iedere jongere er kan binnen stappen.
We verheugen ons er erg op.
„Heb je tot slot ook nog iets negatiefs te vertellen?" Martinus?„Nee dat heb ik 
niet want het gaat allemaal erg goed."

Ik ben er van overtuigd, dat wanner wij als Eenrumers er net zo positief over 
gaan denken als de jongens die dit op poten weten te zetten met behulp van onze 
vertegenwoordigers binnen het gemeentebestuur, dan wordt het vast GOED.

Jeugd van Eenrum, MAAK ER WAT VAN.



10 jaar Hemelvaartsmarkt in Eenrum.
Eenrum organiseert een grote Hemelvaartsmarkt, met als organisatoren 
de Handelsvereniging, V.V.V., Dorpsbelangen err de standhouders van 
de weekmarkt.
Aldus een nog verder uitgewerkt bericht in de Hogelandster van 27 
april 1978.
De commissie, samengesteld uit genoemde instanties, inmiddels 
Gemeentelijk, organiseert de markt dit jaar op Hemelvaart voor de 
10e maal. Het 2e lustrum dus.
Wat is hieraan voorafgegaan?
Om een markt in een dorp te mogen organiseren, is gemeentelijke 
toestemming nodig. Om een jaarmarkt te mogen organiseren, moeten 
G.S. van Groningen goedkeuring verlenen en tevens het Ministerie 
van Economische Zaken, die echter alleen afkomt, als de commissie 
kan aantonen, dat er ooit in het verleden 25 jaar achtereen een 
markt in Eenrum is geweest. Daarvoor was onzerzijds een reis naar 
het Rijksarchief in Groningen nodig en het resultaat hiervan ziet 
u op de fotocopie.
Van 1859 tot minstens 1882 was hier een beestenmarkt.
Naast de veè- en warenmarkt zijn in de jaren, die achter ons liggen, 
enige activiteiten ontwikkeld.
Het verzoek van de standhouders is altijd geweests maak niet zoveel 
herrie om ons heen, dat de standhouders worden gehinderd en het pu
bliek mag niet van de markt worden weggelokt.
In een volgend Bokkeblad hoop ik u iets van de nevenactiviteiten 
te vertellen.
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Herinneringen uit Eenrum
IN DE KATHOLIEKE KERK VAN DEN HOORN XVII vervolg

Opa domie, de grootvader van Johan en Luut Willinge, (zoals de jongens hem altijd 
aanspraken) stond collegiaal op goede voet met de pastoor van de Katholieke kerk 
van het buurdorp Den Hoorn* &et was niet buitengewoon dat zijn zoon Jan met een 
vriend eens naar een kerkdienst ging in de kerk aldaar* De beide jongens voelden 
zich wel vreemde eenden in de bijt. als ze zich bescheiden bij de zeer goed be
klede dubbele deuren opstelden. De moed ontbrak hen om op een bank iets verderop 
plaats te nemen. Van het ene been op het andere rustend, hoorden zij enige tijd 
de voor hen vreemde dienst aan, begonnen zich uiteindelijk te vervelen en over
legden, wanneer het geschiktste ogenblik' zou zijn gekomen stilletjes te verdwenen* 
Dat ogenblik kwam sneller dan ze hadden verwacht. Vriend Hendrik ging, zonder daar 
op te letten^tegen de dubbele deur leunen,.*.* deze klapte open en Hendrik 
tuimelde geruisloos naar buiten, terwijl de deuren zioh automatisch weer sloten.
Dit werkte zo op de lachspieren van Jan, dat deze hardoJ> begon te lachén en daar
door ieders aandacht op zich vestigde. Een dag later kwam de Pastoor zich beklagen 
over het schandalige optreden van de collega’s zoon, die direct op het matje werd 
geroepen. Deze deed naar waarheid het verhaal, waarbij de beide zielszorgers ook 
in lachèn uitbarstten. Met een fles wijn werd de vrede weer getekend.

KUNSTGEBIT

Luut werd op een morgen naar "Opa domie" gestuurd met een briefje, dat hij kramp- 
achtig in z*n hand klemde om het niet te verliezen, ’t Was nog vrij vroeg in de 
morgen; de school begon om half negen en v<5ór die tijd moest de boodschap zijn 
gebracht.
Aaltje de meid liet hem in de woonkamer, waar echter niemand aanwezig was. Zij 
liet de jongen even alleen om aan de slaapkamerdeur te zeggen dat de jongste klein
zoon aanwezig was met een boodsohapbriefje*
Opa was op zijn kunstgebit na klaar en het vervelende was, dat hij deze in een 
kommetje in de woonkamer had vergeten, zodat hij niet voor Luut kon verbergen dat 
hij zijn eigen tanden en kiezen niet meer had.
Nou,.*, enfin.,., zo erg was dat nu ook weer niet. Hij ging naar de woonkamer, 
begroet zwijgend, met een klopje op de schouderlijn kleinzoon, gaat naar het 
kommetje, doet de prothese in zijn mond en neemt het briefje aan van de onthutste
jongen, die niet kon begrijpen waar die tanden plotseling waren gebleven.... Opa
had ze juist nog in de hand, maakte met de hand een beweging naar de mond en..,* 
weg waren ze. Opa kon dus goochelen, en goed ook.



De moeilijkheden met dit gebit waren groter, toen Opa domie zijn tanden vergeten 
had en hij al op de preekstoel atond terwijl de gemeente het binnenkomstgezang 
zohg. Hij gebaarde naar zijn zoon Jan, die zich tijdens de kerkdienst op het orgel 
bevond, waar hij zich wat vrijer voelde.
Gelukkig merkte Jan de vreemde gebaren van zijn vader; hij begreep najenige tijd 
de wanhopige toestand waarin zijn vader zich bevond, verwijderde aich geruisloos, 
vloog naar de bij de kerk staande pastorie, griste het gebit uit het kommetje en 
draafde terug naar de kerk, waar de zwijgende predikant vol ongeduld steeds naar 
de deur onder het orgel tuurde.
Ha.... eindelijk.... daar komt op z'n tenen lopende zijn zoon, maar wat doet die
dekselse vent nu? Met bijna gestrekte arm, op zijn omgekeerd geheven hand, voor 
iedereen zichtbaar, draagt hij het gebit naar de preekstoel, klimt het trapje op 
en overhandigt het spraakverwekkend kleinood aan zijn vader, die hem sissend toe
voegt: '*Ik krijg je thuis nog well" Daarna wendt hij zich naar zijn gemeente en 
gaat de gelovigen voor in gebed.
Hoe dit incident verder is geëindigd vermeldt de historie niet.

DOODSHEMD.

In Eenrum woonden vrouw Elias en haar dochter Jantje. Ze hadden hei zeer armoedig, 
huisden met zijn tweeën in een vervallen achteraf kamertje, waarvan ze de lage 
huur amper konden betalen. Vrouw Elias gebeerde bij haar Éteuntje van de diakenen 
een paar centen bij te verdienen door in een korf aan haar arm,met veters, dweilen, 
drukknopen, haken en ogen, elastiek enz. langs de deuren te venten. 't Oude mens 
lie|> daarbij een longontsteking op en stierf vrij spoedig. De kerk hielp wat met 
de begrafeniskosten en zorgde voor een kist en een doodshemd, waarin vrouw Elias 
voor het laatst in een nieuw habijt was afgelegd door de wijkzuster. Zo stond 
zij drie dagen , voordat zij begraven werd, - zonder het zelf te weten - Jantje 
jaloers te maken op dat mooie nieuwe hemd om haar dode lichaam, dat bestemd was 
mee onder de grond te gaan.
Dit werd voor de dochter zo*n obcessie waartegen ze niet meer op kon, dat zij in 
de laatste nacht het dekèel van de kist nam, haar dode moeder ontdeed van het 
nieuwe hemd en haar weer bedekte met de oude kleren.
De volgende dag bemerkte de begrafenisman, die de kist moest sluiten wat er ge
beurd was en hij meldde dit aan de dominé, die er verder maar geen werk van maakte 
en Jantje zo de gelegenheid gaf in alle gemoedsrust het nieuwe hemd te verslijten.

opgetekend door Luit Willinge



KRUIS
Bent u .... o . .. .

wat slecht ter been?
Wilt u . ........

er ook wel eens uit?
Weet u ..........

dat de Rode Kruis rolstoelbus er ook voor u is?
(dus zowel voor gehandicapten als voor mensen die slecht 
ter been zijn)

Waar kunt u heen?
overal- in overleg. Enkele ideetjess 

-een dagje door Drente
- een tentoonstelling bezoeken
- een koolzaadtocht
- even naar Lauwersoog
- familiebezoek

Wist u ..........
dat de kosten meevallens 
minimaal betaalt u ƒ10,- 
in de regio is het per pers.ƒ0,55 per km. 
meerdere personen (tot een groepje van 8) 
betalen samen ƒ0,80 per km.

Weet u .....
wat u doen moet? 
bellen maandag t/m donderdag 
tussen 9.00 en 10.30 uur 
TELEFOON: 05957-2292 of 1342

GEZELLIG EEN DAGJE UIT!!!!!!!!!

[—I N G E Z O N D E N ----------------------;------------------- ------ “ ----- ---------------
We gaan ons meer bewegen, goed, vooral voor bejaarden.

We lopen met overschotten van onze GIF/VERDELGINGSmiddelen naar de kruidenier, 
waar we tegelijk onze BROODJES, of wat ook KOPEN.

Met GLAS gaan we naar de dichtbijstaande GLASBAK, als we per ongeluk onze 
FIETS bij ons hebben halen we die terloops even door de vele GLASSPLINTERS.

VERF-RESTEN brengen we iets verop naar de SCHILDER.

Voor BATTERIJEN lopen we zo'n slordige 5 km. verder.

Voor een schoon milieu hebben we graag een extra wandelingetje, fietstocht 
-of autoritje- over.
Zoals we al zei den: „Meer bewegen is goed, en het komt meteen onze conditie 
ten goede.

A propos... waar mogen we al de HONDEPOEP brengen, die de GAZONS rond onze 
BEJAARDENWONINGEN siert?
ïïlijkbaar werd" VERGETEN hiervoor een ADRES op te geven.

maart '87 A. Meenen. Pieterburen.



M I E  U W . .. . _ _ .... .......  ______ bok les_____  ___________N I E U W
PARTICULIEREN OPGELET!!! PARTICULIEREN OPGELET!!!

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.
Zo kunt u zelf bepalen, hoe groot u de advertentie wilt 
hebben, terwijl u dan tevens de kosten daarvan weet.

Opgave en betaling, kunt u doen bij: Ina van Eek,
Mattenesserlaan 20 Eenrum.
Voor Eenrum, Pieterburen, Westernieland en Broek.

T E  K O O P ,  F IAT  128

10. jaar  , oud.. « K »

oosterweg 2 c »
Tel: 0 5 9 5 2 - 2 6 8 ' E 8!1 f U Hl

TE KOOP:

LAMELLEN voor binnen deur 

KLEUR:'Bruin

Mattenesserlaan 93

Tel: 05959 - 1498

S%'

TE KOOP:

OPEL KADETT 

Bouwjaar 1979.

Kleur: Metallic bruin

Tel: 05959 - 1305
, . .. n_ _ • - ï

TE KOOP:

2/1 KAPW0NING aan de 

Mattenesserlaan met ruime 

garage,en tuin op het zui

den. Prijs, N.O.T.K.

Tel: 05959 - 1516

N IE U W bok i e s________A
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"CURSUS RECREATIEF KANOVAREN”

Gezonde sport

Kanovaren is een leuke en gezonde sport, U kunt het al
leen doen* of samen met anderen. Het kanoën wordt beoefend 

als recreatie- of wedstrijdsport,

De "honderdste” cursist

ïn 1979 begon de Provinciale Groninger Sportraad met de 

promotie van de kanosport in onze provincie. Later zijn 

de activiteiten voortgezet door de kanoverenigingen.

Sedert 1984 organiseert de kano-afdeling van de water

sportvereniging ”De Pool” de cursus "recreatief kano

varen” ,
Dit voorjaar verwelkomen de instructuers de "honderdste” 

cursist.

Cursus
De basistechnieken van het kanovarens 

de boot te water laten, in- en uitstappen, voor- en 

achteruit varen, remmen, aanleggen, wat te doen bij om

slaan, omgaan met het materiaal 
zijn voor jong en oud in korte tijd te leren.
Gelet op het succes van de voorgaande jaren wordt ook 

dit jaar weer de cursus "recreatief kanovaren” georga

niseerd.op 12, 13, 14, 19,en 20 mei.
De kosten s f 40,—

Inlichtingen en opgave bij:

3. Klooster man, Mattenesserlaan 22, Eenrum

Tel .: 05959 -1269

E. Kuipers, Burg, Uier3urnstraat 27, Eenrum



Vereniging voor Volksvermaken

Sekr.: J. Valk, Stelmakery 13, 9951 JR Winsura, tel. 05951-3061

Onderwerp: Bekendmaking V.V.V.

Datum: 16-04-1987

----------------------- VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN EENRUM ----------------------

Na de jaarvergadering van 23-02-1987 is het bestuur alsvolgt gewijzigd:
F. Grommers, voorzitter 
J. Valk, secretaris 
B. Damminga, penningmeester 
F. Groenbroek, lid 
F. Dekker, lid
Het nieuwe correspondentieadres is: Stelmakerij 13» 9951 JR Winsum,

tel. 05951-3061

Voorts is het bestaande samenwerkingsverband met Motor Club Eenrum 
beëindigd omdat de samenwerking niet naar beider tevredenheid voort
gezet kon worden. Na goed overleg is besloten dat V.V.V.-leden hun 
gebruikelijke reductie houden bij toekomstige grasbaanraces, d.m.v. 
een speciale kassa voor V.V.V.-leden.

Uiteraard zit de V.V.V. intussen niet stil!
Tijdens de evenementenweek is er op vrijdagavond 26-06-1987 in samenwerking 
mét Fiets Club Eenrum een Eenrummer fietsencross en zaterdags komt 
Veronica's Disco Show samen met onze Eurosongfestivalkandidate Marcha.
Voor de vrijdagavond tijdens de Eenrummer kermis komt een bekende Neder
landse (pop)groep. Nadere aankondiging volgt.
Tevens houdt het bestuur zich warm aanbevolen voor suggesties voor 
evenementen van de leden.

het bestuur.

RECTIFICATIE

IN het vorige nummer stond een artikel, over aangeboden vervoer voor die aene 
die niet op eigen gelegenheid naar de statenverkiezing kon gaan.

Dit werd aangeboden door de PARTIJ VAN DE ARBEID.

de redactie.



Uitslagen verkiezingen Prov.  staten ge m. Eenrum

GROEPERING EENRUM PIETERBUREN WESTERNIELAND TOTAAL
aantal % aantal % aantal % aantal %

P.v.d.A. 643 64.3 122 38.7 101 47.4 837 56.5

C.D.A. 64 6.4 49 15.6 33 15.5 143 9.6

V.V.D. 166 17.4 70 22.2 26 12.2 262 17.7

D 66 57 6 11 3.5 6 2.8 74 5

C.P.N. 11 1.2 - 10 4.7 21 1.4

G.P.V. 1 0.1 22 7 30 14 53 3.6

P.S.P. 9 0.9 7 2.2 4 1.9 20 1.4

R.P.F./S.G.P. 3 0.3 4 1.3 1 0.5 8 0.5

P.P.R. 27 2.8 26 8.3 1 0.5 54 3.6

Grun. Bond 5 0.5 2 0.6 1 0.5 8 0.5

Soc. Partij 1 0.1 2 0.6 - 3 0.2

Geldige stemmen 955 315 213 1483

Ongeldige stemmen 3 1 1 5

Opkomst 958 82.2 316 82.7 214 79.3 1488 81.9

Niet opgekomen 207 17.8 66 17.3 56 20.7 329 18.1



B U R G E L I J K E  S T A N D  G E M  E E N R U M

BURGERLIJKE STAND gemeente EENRUM 

februari en maart 1987

Geboren: Dennis Korthuis, zv George Korthuis en van Martha Rispens 

Huwelijksaangiften: Jacobus Egbertus van der Linde te IJsselham en Trijntje

Huwelijken:

Brouwer te Pieterburen
Sander Zijlstra en Klazina Marina Jacoba Hazekamp, 
beiden te Eenrum
Jelte Duister te Eenrum en Freerkje Mekkes te Winsum

> ,
Jelte Duister wonende te Eenrum en Freerkje Mekkes, wonende te 
Winsum

Overleden: Tjitske Postmus, ev Melle Postema, oud 63 jaar

_̂_________________ __r





HIER

H e t zonnetje in huis, dat is de 
Seat Ibiza dd S o l En wd om
dat u bovenop z ’n toch ai hoe 
uitvoering van GLrklasse,óók, 
nog eens ’n aantal extra's krijgt 

W at dacht u bijvoorbeeld van 
een zonnedak, een in tvw’c 
delen nceridapbare achter
bank, sportieve bekleding en 

' exclusieve dd Sohstriping? 
Bovendien hebben wc nog een 

fantastisch financieringsaan
bod waarover w ij ü graag 
nadcrinfonncren. '

De Seat Ibiza dd Sol is beperkt 
leverbaar in zwart en rood, en • 
-  heel exclusief- in wit, met de 
bumpers en grille uirgevoerd 
in het w it van de carrosserie. 
Kom  dus snel langs voor een 
proefrit als,u niét alleen een 
mooie zomer w ilt, maar ook 
nog hier en daar’n extra.

OUDEWEG 45

|?n n a Ĵ >] b n w |i t n  a|
AUTOSERVICE

9967 SG EENRUM TELEFOON 05959-1397
Wijzigingen voorbehouden. Prij» tod. BTW, exd. afleveringsiosten. Importeur Pon Car B.V.


