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Geesje Drent de Vennen 65 Eenrum 05959 - 1575
Ina van Eek Matternesserlaan 20 Eenrum 05959 - 1722
Sieneke Zijlstra Kerkbuurt 4 Eenrum 05959 - 1591
Claudia Klein Hooi thuis Matternesserlaan 93 Eenrum 05959 - 1498
Jannes Russchen Plantsoenstraat 10 Eenrum 05959 - 1247
Sietse Siegers Dokter Posthumus!. 8 Eenrum 05959 - 1306
Adriaan Talens D.Wieringastraat 79 Eenrum 05952 - 439
Jan Woldring Havenstraat 7 Eenrum 05959 - 1628
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A g r a r i s c h  t o n e e l s t u k  in d r i e  b e d r i j v e n
Wanneer je tegenwoordig als boer spullen over hebt, die door de 
mechanisatlego 1 f vrij oncourant zijn geworden, is het moeilijk om 
ze te slijten.
Inruilen gaat niet. Het is te goed voor oud ijzer.
Eens in het jaar is er echter in Hoogezand bij de Aceco een 
inbrengboe1 dag voor redelijk goed werkend, overtollig materiaal. 
Vóórdat het initiatief door deze Coöperatieve instelling was 
genomen, moesten de landbouwers op andere wijze opruiming houden.

Zo was het ongeveer in 1950, dat uit onze Gemeente enige 
akkerbouwers bijeenkwamen, met het voorstel, om een inbrengboel- 
dag te houden. Wel, er was wel animo voor.
En zo geschiedde het, dat de werktuigen bijeen werden gebracht, 
gerangschikt en genummerd op een perceel grasland bij een 
boerderij, van één van de deelnemers.
Ook waren er enkele paarden ter veiling, met de bedoeling, een en 
ander van eigenaar te laten verwisselen.
Voor een boeldag is een notaris nodig met een uitveiler. Er werd 
in twee veilingen verkocht. De eerste op het land, de tweede op 
de bovenzaal van een café ter plaatse. Hoofdrolspelers waren de 
eigenaren-inbrengers, sommige kopers en de officiële personen. 
Bijrollen waren voor sommige bieders, opjagers en strijkge 1din- 
ners. Publiek: op alle boeldagen heb je publiek, dat 
nieuwsgierig is, een uitje wil, of ergens beter van wil worden.

Ie bedrijf:
Het doek gaat op. De voorwaarden van de veiling worden
voorgelezen door de notaris. De uitveiler begint het eerste 
nummer aan te bieden. Nu is het altijd zo, dat de eigenaar, die 
iets wil verkopen, er goed van doordrongen is, dat hij iets goeds 
verkoopt. Ja, hij is er eigenlijk aan gehecht. Zijn nummer gaat
dus niet voor elke prijs weg. Dan kan hij het zelf ook nog wel
weer gebruiken. Dus, als dan blijkt, dat het aantal liefhebbers 
(dat is een boe 1dagwoord) iets tegenvalt, dan kan hij zelf nog 
wel een handje meehelpen. Er werd goed geboden, tot de uitveiler 
met zijn hamer sloeg: bij provisie, wie is dat, de naam werd
genoteerd. Renslotte waren de paarden aan de beurt. Wel, zij 
bleven ook iets beneden een goede prijs. Het resultaat was, dat 
enige inbrengers zeker waren van het bodgeld, dat voor
aanmoediging ter beschikking was gesteld door hunzelf: dat was
dus de eerste winst! Nu maar hopen, dat in de 2e veiling er nog 
wat bijgeboden werd, dan was de dag weer goed.

DOEK.

In de pauze, afmars naar de bovenzaal van het café.
Tijdens een openbare verkoping, wordt in een café geen sterke 
drank geschonken.
Dat is om het hoofd koel te houden en verantwoord te kunnen 
handelen. Men neemt plaats en er worden consumpties geserveerd.

2e bedr i j f.
De uitveiler roept de liefhebbers weer op, om het ingezette bod 
te verhogen, nadat men zich heeft kunnen beraden, welk apparaat 
men Voor schappelijke prijs zou kunnen gebruiken. Er wordt 
inderdaad nog bijgeboden en zo verwisselen vele werktuigen van



eigenaar. Er zijn echter een paar werktuigenbezitters, die hun
instrumenten als speelgoed zo lief hebben, dat ze het bod telkens 
zo lang verhogen, dat het meeste in eigen bezit blijft.
Zo ging het ook met de paarden. Er waren 7 paarden van 3 
eigenaars. Aan het eind van de verkoop was er één eigenaar
minder,want bij het bieden bleek, dat iemand zich vergist had.

Bij navraag bleek, dat hij zich verteld had in het aantal 
geveilde dieren, zodat hij het edele ros van een collega nog aan
zijn eigen 4 kon toevoegen. De collega mocht het paard nog enige
dagen stallen, voor er ruimte was op de stal van de nieuwe
eigenaar (uiteraard tegen betaling). ""
Wie het laatst lacht, lacht het best.

DOEK.

3e bedrijf.
Men praat na, schrijdt huiswaarts met geld in plaats van 
goederen, of goederen in plaats van geld, of meer goederen en 
dieren en nog minder geld.
De figuranten hebben een mooie middag gehad. Het publiek kan op 
een geslaagde uitvoering terugzien.
En voor wie was de boeldag het beste geslaagd? Niet voor de 
strijkge1dvangers, want dat waren de kopers of aanbieders zelf. 
Wel, de notaris, de uitveiler en de caféhouder.
Tja, dat wilden ze nóg wel eens beleven!

H.K.Noordhuis

DAHLIA’S
Op bezoek bij de heer Leeuwma, word -je vergast op boeiende 
verhalen over de vele belevenissen in zijn' lange leven.
En hoewel we u daar zeker ook een keer over zullen berichten, 
volgt hier eerst een door hem geschreven artikel over één van 
zijn hobby’s: DE DAHLIA!

Dahlia’s als hobby.
In de 17e eeuw zijn de dahlia’s van Mexico naar Europa 
over gebracht, na gekweekt te zijn in Madrid door een Zweedse 
botanicus Dahl in 1789.
De eerste Nederlandse kruising werd in Leiden'aangeboden en na 6 
jaar waren hier 70 soorten.
Het vermeerderen door kruising (zgn.wilde kruising door insekten) 
is gemakkelijk door tuin1iefhebbers uit te voeren. Het gaat als 
bij vi-ssen, postduiven etc. Je weet niet wat boven komt. Als 
amateurkweker gebruikt men steeds weer sterke bloemen en planten. 
Bij de afrijping van één der eerste zaadknoppen, deze in 
verwarmde en droge ruimte langzaam drogen tot na januari.
Dan de zaadjes uitwrijven op een ruw plankje of iets dergelijks 
en bewaren tot 1 april in een plastic zakje. Dan zaaien in een 
kistje met goede, gewone* tuingrond, even aandrukken met de hand, 
daarna de zaadjes verdelen en hierop 1 cm. potgrond.
Afdekken met dun plastic in warm, licht vertrek of kastje.
Plm. 1 mei in een ander bakje overzetten en eind mei buiten 
zetten (15 bij30 cm.) 

tS 1akkenvergif nooit vergeten!



V L I E G E R W E D S T R I J D
( ijs en weder dienende)

In de orü.langs gehouden evenementen- 
week w g jrd er een vliegerwedstrijd 
georganiseerd voor Mde jeugd” van 
ICenrum, Ondanks ongunstige weersomstandigheden 
(geen wind) waren er toch nog enkarlo prijzen te verdelen :

De meest originele vlieger -- Vincent Smit 
De pechprys -- Ronald Smit
De hoogste vlieger — /Inge Godlieb

Kr waren vele vliegers (29)/gemaakt, terwijl door een tekort 
aan wind weinig vliegers langere tijd in de lucht hebben 
gestaan. Jammer eigenlijk y&n daarom bieden wij iedereen een 
herkansing en wel op :

I oktober 
Aanvang : 
hlante :

1 9B7
l 5•00 uur 
oportpark Donrun; 
V orzame1on op h «>, 
bü de kantine on»

p1e in tj o 
1 h t k j  uur

Enkele belangrijke zaken:
Deelname is vrij voor jong en oud l
J)e origine 1 i t eitspr ijs I s enke l t e winnen
met echt vliegende vliegers.
Het bepalen van de hoogste vliegers is oen 
moeilijke klus. Over de jury ui tv 1 ag kan dan 
ook ni e l w o .rel o 1i v, ed iacu s a 1. e e r d .
T.v.m. eventuele voetbalwedstrijden, wordt men 
verzocht op het sportpark niet met vliegeren 
te beginnen vóór een door ons gegeven teken

Dus knutselen maar on hopen 
op voldoende wind en mooi weer.

Tot ziens V c: r  . i .tor p s  bo 1 a n g c  11. Een  r u m ,

Deze kampagne is een initiatief van de 
Stuurgroep Promotie Glasbak.



DE LELIE
Het is al weer enige tijd geieaen dat U via dit blad 
iets van ons vernomen hebt. net lijKt ons daarom zxn- 
voi U weer eens van de gang van zaien op de hoogte te 
stellen.
Achter ons ligt een geslaagde Hemelvaartsmarkt# we kregen 
ongeveer 8u0 bezoekers op de molen en er werden zo'n 
400 pannekoeken verkocht. Dat kwam goed uit want de 
molen neert twee nieuwe zeilen nodig. Dus enige finan
ciële steun kunnen we wei gebruiKen. haaat we ae op
brengst op de bank hadden gestort gaf het saldo ruim 
f 900,—  aan. Twee nieuwe zeilen kosten f 1200,— .
Dit betekent dat we nog een klein tekort hebben. Wilt 
U nog een gift doen dan kunt U dat op rekeningnummer 
316041998 van de bank onder vermelding van molen 
"De Lelie" doen. Maar U kunt natuurlijk ook een bezoek 
aan de molen brengen. U kunt dan tevens tekst en 
uitleg over ons werk krijgen.
Sinds begin juni heeft onze ambachtelijke bakker 
Valkenborg Molenbrood te koop. Dit brood is gebakken 
van meel dat op de molen "De Lelie" gemalen is. Als U 
dit brood koopt, steunt U ook de molen "De Lelie".
Het is onze bedoeling om in de toekomst de molen 
vaker te laten draaien, (Dit ook in verband met het 
mosterdmuseum.) Daarom zoeken we nog enkele enthou
siaste mensen om ons daarbij te helpen. Zij kunnen 
eventueel bij ons leren hoe met de molen om te gaan.
Ook zoeken we nog steeds oude spullen die enig ver
band hebben met het molenaarsvak. (Bijvoorbeeld oude 
landbouwmachines en gereedschappen van boer en bakker.)
U kunt ons daarvoor telefonisch bereiken onder de 
nummers 05959 - 1768 of 05959 - 1576.
Op moment van schrijven krijgt "De Lelie" een schil- 
derbeurt en het is de bedoeling de vang (rem) dit jaar 
ook nog te vernieuwen.
Wij zien U graag op de molen "De Lelie". Onze verse 
meelproducten staan klaar.

De vrijwillige molenaars,
Tora_en_Freeki



Op vrijdag 25 september 1987 start de klaverjasclub 
wederom met de competitie.

Leden van de kaartclub, die zich ook weer voor deze competitie 
willen opgeven, kunnen zich melden bij „Cafetaria Wim Vitters"
Op vrijdag 25~sept. vanaf 19.30 uur

Ook familie en/of kennissen -introducees- zijn van harte welkom. 

De kaartavonden zijn op;

25 september 1987

9 oktober 1987

30 oktober 1987

20 november 1987

18 december 1987

januari 1988

januari 1988

19 februari 1988

11 maart 1988

10 april 1988

prijskaarten wel meetellend
8
29

prijskaarten wel meetellend

itreiking zal plaatsvinden op 22 april 1988 !!!!!!

Deelname aan de competitie kost ƒ 30,= per persoon.

Graag zouden wij willen, dat dit op 25 sept. betaald 
wordt, zodat wij weten waar we aan toe zijn.

Mogen wij op uw aller komst rekenen!

Tot ziens op 25 september.



CURSUSaanbod P . M . Z . W .  ’ 8 7 - ’ 88
Onder het motto "Geen baan? Blijf Bezig!" organiseert het 
P.M.Z.W. Noord-Groningen tal van activiteiten voor iedereen 
die by het arbeidsbureau ingeschreven staat of moet rond
komen van een uitkering.
Het grootste deel van de activiteiten bestaat uit cursussen 
die erop gericht zijn de arbeidsmarktwaarde van de deelnemers 
te vergroten. Hierdoor is de kans dat ze een betaalde baan 
krijgen groter. Daarnaast organiseert het P.M.Z.W. ook een 
groot aantal hobby en ontspanningsactiviteiten en bemiddelt 
de vrijwilligersvacaturebank in vraag en aanbod in het vrij
willigerswerk,
De activiteiten van het P.M.Z.W, worden gehouden in meerdere 
plaatsen in Noord-Groningen. Deelname aan de activiteiten 
is gratis.

Arbeidsmarktgerichte cursussen
Binnen deze cursussen neemt de computer een belangrijke plaat s 
in. Er worden zowel computercursussen gegeven op een huis- 
computer als op een personal computer. U kunt by het 
P.M.Z.W. de inleidende computercursus, programmeren in basic, 
tekstverwerken en computerboekhouden volgen.
Voorts worden er diverse type-opleidingen, engels, lassen en 
een sollicitatietraining aangeboden.
De meeste van deze cursussen worden afgesloten met een 
examen waarvoor u een erkend diploma of anders een getuig
schrift kunt halen.

Hobby en ontspanning
Het grootste deel van deze activiteiten is tot stand gekomen 
in samenwerking met de School voor Handenarbeid. Naast foto
grafie is dit de creatieve werkplaats, waar men tegelijkertijd 
verschillende werksoorten kan beoefenen, zoals tekenen en 
schilderen; hout- en metaalbewerking; boetseren en potten
bakken; spinnen en weven; poppen maken; kleding maken en 
etsen en druktechnieken.
Verder organiseert het P.M.Z.W. zelf nog autotechniek en 
sport overdag.

Vrijwilligersvacaturebank (V.V.B. )
De V.V.B. is een onderdeel van het P.M.Z.W. en helpt mensen 
die zoeken naar vrijwilligerswerk in contact te komen met 
organisaties en verenigingen die vrijwilligers zoeken.
Iedereen kan in principe vrijwilligerswerk doen, zowel met 
als zonder uitkering. Alleen goedgekeurde vacatures worden 
door de V.V.B. ter inzage gelegd. Iemand met een uitkering 
hoeft dus niet bang te zijn deze te verliezen.
Mensen die vragen hebben over vrijwilligerswerk kunnen hier
voor terecht bij de V.V.B.

Bovenstaande was nog maar een greep uit het totale activi
teitenpakket. Wilt u iets weten over de andere activiteiten 
of meer informatie over genoemde activiteiten, dan kunt u 
altyd terecht by het P.M.Z.W.
Het kantoor is gehuisvest aan de Noorderstraat 16 te Warffum 
en het telefoonnummer is 05950-2626. Ook kunt u de uitgebrei
de informatiefolder halen bij de sociale dienst of de 
bibliotheek.
De meeste activiteiten starten in de week van 28 september.
De activiteiten worden verspreid over Noord-Groningen gege
ven en deelname is gratis.



R e c e p t

YV\ Gevulde courgettes

Benodigdhedenj 1 courgette (voer 2 personen)
Y pond gehakt 
1 paprika 
3 tomaten 
kruiden 
geraspte kaas.

*Sny de courgette in de lengte in tweeen en hol beide kan
ten voorzichtig uit. Alles wat eruit komt in stukjes snijden.

*Sn\j de paprika en tomaten ook in kleine stukjes.
*-Bak het gehakt, en voeg tomaten, paprika en courgette toe. 
Breng dit prutje aan de kook en laat het daarna zachtjes 
doorkoken. Leg de 2 helften van de courgette een tydje 
bovenop de prut, dan hoeven ze minder lang in de oven.

* Haal na ongeveer 13 min. de helften uit de pan, zet ze in 
een ingevette schaal, strooi wat kaas in het midden.

* Verdeel het prutje over beide helften; alles wat er niet 
meer by kan rond de 2 stukken in de schaal doen.

* Bestrooien met geraspte kaas en nog ongeveer 15 min. 
in een hete ovenzetten.

Lekker met rystj



Klok N. H. Kerk Westernieland klinkt 
weer na stilte sinds de oorlog

(Van een onzer verslaggevers) 
Burgemeester H. Kreijkes van Een- 

rum heeft de klanken van de nieuwe 
luidklok van de N. H. Kerk te Wester
nieland voor het eerst (officieel al
thans) de stilte van de Noordgroninger 
nacht ingestuurd. Hij deed dit gister
avond op uitnodiging van president- 
kerkvoogd B. Folgerts, die even tevo
ren de formele eigénaar van de klok 
werd. De luidklok vervangt, na 21 
jaar, de in de oorlog door de bezetting 
weggehaalde klok.

Burgemeester Kreijkes zei, dat hij 
met schroom naar het kleine, uit de 
middeleeuwen daterende kerkje was 
gekomen, omdat hij moest mede
delen, dat Gedeputeerde Staten van 
de provincie Groningen niet akkoord 
waren gegaan met het raadsbesluit 
om voor de aanschaf van de luidklok 
een geldelijke bijdrage te geven. 
Vooral voor ds. G. M. Santman, voor

zitter van de commissie die zich be
zighield met het inzamelen van de 
gelden voor aankoop van de klok, was 
dit een bittere pil, temeer daar de klok 
al van 23 december af in de toren 
hangt. „Andere fondsen”, aldus de 

j  burgemeester, „zullen echter bijsprin- 
| gen.” Van onder meer het Anjerfonds 
■ kan een bijdrage worden tegemoet ge- 
| zien.

Het kerkje in Westernieland was gis- 
iteravond tijdens de bijzondere bijeen

komst drukker bezet dan op de zonda
gen wanneer er een dienst wordt ge
houden, eens in de twee weken.

In overeenstemming daarmee was 
de gulheid waarmee de bevolking rea
geerde op het verzoek van het actie
comité, samengesteld uit leden van 
verschillende gezindten („Een bijzon
der stukje oecumene”, zei ds. Sant
man).

Gemiddeld ruim zes gulden per hoofd 
gaf de bevolking van Westernieland, 
hetgeen, samen met giften uit andere 
plaatsen, resulteerde in een bedrag 
van 2600 gulden, bijeengebracht bin-! 
nen twee weken. De klok ko6t echter: 
4400 gulden.

De heer Folgerts kreeg (symbolisch, 
in de vorm van een foto) de klok uit 
handen van de heer H. Boerma, secre
taris van de commissie.

De heer Folgerts maakte een kleine 
toespeling op het feit, dat nationale 
feestdagen in Westernieland nogal 
eens door drie organisaties van ver- j 
schillende kerkelijke gezindten naèst i 
elkaar worden georganiseerd. „ Ik ! 
hoop,” zei hij, „dat po 5 mei de klok | 
voor de h e l e  dorpsgemeenschap zal i 
luiden.”

De heer J. Walters bood namens de 
handelsvereniging een deel van de op
brengst van de Sint Nicolaaswinkel- 
actie aan.

Voor muzikale onderbrekingen van 
het gesproken woord zorgde het mu
ziekkorps Orpheus uit Eenrum o.l.v. 
de heer H. Busscher uit Groningen.

uit Nieuwsblad van het 
Noorden

BESTUURSWIJZIGING DORPSHUIS
Het dagelijks bestuur van de Stichting Ons Dorpshuis "DE OUDE SCHOOL" ^
heeft wijzigingen ondergaan zodat het thans als volgt is samengesteld: : £
voorzitter : dhr. L.E.Evers Handerweg 12 tel. 1356
penningmeester: dhr. J.Huizenga Kerkbuurt 10 tel. 1482.

secretaresse : mv . S. Zijlstra Kerkbuurt 4 tel. 1591 n



A d r e s s e n  S P O R T -  v e r e n i g i n g e n
Watersportvereniging "De Fooi" (incl.kano)
Secr. : S.Siegers, Dokter Posthumus 1 aan 8 Eenrum te 1.05959-1306 
Stichting Wad 1oopcentrurn
Inl.tPostbus 1 Pieterburen te 1.05952-300
Ijsvereniging Eenrum
Secr.:L.E.Evers, Handerweg 12 Eenrum te1.05959-1356
Ijsclub Westernie1 and
Secr .:G.Arkema-Zij1stra Kaakhornsterweg 3
WesternIe1 and te1.05952-536
Visclub Eenrum
In1 M.Werkman, Burg.Wiersumstr.8a Eenrum te 1.05959-1648
UscEub Pieterburen
Secr . :H.Rijzenga, Hoofdstr.112 Pieterburen 
Fietsclub Eenrum
1n 1 . :H . K. Postma , De Vennen 9 Eenrum te 1.05959-1735
R.T.CoDe Marnerenners
1n 1.:J .A.Leegwater, Hoofdstr.5 Kloosterburen tel.05958-1333
Gymnastiekver.Eenrum (gym. ,volleybal,zaalvoetbal)
Secr.:W.J.Siegers-v.d.Velde
Dokter Posthumus 1 aan 8 Eenrum te 1.05959-1306
Voetbalvereniging Eenrum
Secr. :M.A.Kor te-op ’t Holt, oranjestr.12 Eenrum te1.05959-1858 
Tennisvereniging "Odivia"
Secr . :T. J . L. Munnicks , De Vennen 10 Eenrum te 1.05959-1637
Voetbalvereniging P.W.C.(Pieterburen/Westernie- 
1 and )
Secr.:I.Lester-van Dijk,Frederiksoordweg 1 

P i eterburen 
Motorclub Eenrum
Secr. :H.Ka 1k, Greeden 1 Eenrum 
Kaartclub Westernie1and
In1. :G .Martini, J . Heidemastr . 16 Westernie1 and 
Sjoelclub "De daartigste brik"
1nl.:T.van Dijk, Addingalaan 9 Westernieland 
Biljartclub K.0.T.(Pieterburen)
In1. :A.Mo 1enhuis, Hoofdstr.82 Pieterburen 
Biljartclub Centraal
In1.:M.Koops, Hoofdstraat 11 Eenrum 
Biljartclub Hotel Gemeentehuis 
In1.:J.Bu1thuis, Hoofdstraat 4 Eenrum 
Damclub Eenrum
Secr.:D.Zij1stra, Ma11enesser1 aan 8 Eenrum

tel.05952-486 

tel.05959-1775 

tel.05952-527 

te 1.05952-610 

tel.05952-203 

tel.05959-1242 

tel.05959-1223 

tel.05959-1412



A d r e s s e n  O V E R I G E  -  v e r e n i g i n g e n  - *
Muziekvereniging "Orpheus"
Secr.rJ. Huizenga, Kerkbuurt 10 Eenrum 
Nederlands Hervormd Kerkkoor Eenrum 
Secr.:P. Datema, Mensingeweersterweg 13 Eenrum 
Toneelvereniging Westernie1 and
Secr.:A. Zorge, J. Heidemastraat 6 Westernieland 
Toneelvereniging "De Komedianten"
Secr.:J. Huizenga-Zwaagman, Kerkbuurt 10 Eenrum 
Vereniging "Het Want"
Inl. :Hevr. H. Woltman, De Vennen 29 Eenrum 
Departement Eenrum Maatschappy tot het 
Nut van *t Algemeen
Secr.;Mevr. E. Wijk, Eenrumerweg 53 Winsum 
Stichting "De Cirkel”
Inl. :D. Harmsen, Molenstraat 1 Eenrum 
Toneelvereniging "De Poolster"
Secr.:Mevr. A. v.d. Post, Tacostraat 4 

K 1 oosterburen
Stichting Fonds Nutsspaarbank
Secr.rT. Musschenga, Schouwerzij1sterweg 6 

Mens ingeweer
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen 
afd. Pieterburen
Secr.rH.G. Tuinman-Draaisma,

Mattenesser1 aan 26 Eenrum 
E.H.B.0. afdeling Pieterburen 
Secr. : J . Dijkstra, J. Heidemastraat 20 

Westerni e 1 and 
Dorpshuis Eenrum
Secr. :S. Zij1stra-Hazekamp, Kerkbuurt 4 Eenrum 
Stichting Dorpsbelangen Westernieland 
Secr.:A. Dijkstra-Huizinga,

Westernie1andsterweg 3 Westernieland 
Vereniging Dorpshuis 
Secr.:A. Dijkstra-Huizinga,

Westernie1 andsterweg 3 Westernieland 
V.V.V. Westernieland
Secr.:Mevr. Tromp, Dirk Wieringastraat 16 

Westernie1 and 
V.V.V. Eenrum
Secr.rJ. valk, Stelmakerij 13 Winsum 
Dorpsbelangen Eenrum 
secr.:R.H. Smit, Hereweg 13 Eenrum 
Jeugdsoos "De Slikken"
Secr.rJ. de Wal, J. Heidemastr. 8 Westernieland

te 1.05959- 1482 

tel.05959-1238 

tel.05952- 521 

te 1.05959-1482 

tel.05959-1578

tel.05959-1358 

tel.05959-1274

tel.05959-1938

tel.05959-1216

tel.05952- 427 

tel ,05959-1591

tel.05952- 383

tel.05952- 383

tel.05951-3061 

tel.05952- 403

Wijzigingen die door bestuurswisseling, verhuizing, etc ontstaan, kunt u 
opgeven aan het redactieadres van het "Bokkeblad".
U vindt dit steeds op de binnenzijde van het omslag.

De redactie.



Boot
Er zaten twee olifanten in 
een boot. Er zat een gat in 
de boot en hij liep vol wa
ter. Toen zei de een tegen 
de ander: ,,Geef de boor 
eens.” En hij boorde er 
nog een gat in. „Waarom 
doe je dat,” vroeg de an
der. „Nou,” zei de een, 
„dan loopt het water eruit.”

4 Kleine puddinkjes

P A

Wat zie je ?
Kleur de vakjes waar een let
ter in staat van „vogel” . Wat 
zie je dan? Wegwezen?

Doe de op loss ing  

boj nry in de buS 
LK e r k b u u r t  M j en
VOm rv\iS$cbien Zo'n
leuke stripboek bon !

Ie hebt nodig:
Vz liter vla (vanille/hopjes/chocolade of blanke)
2 zakjes vanille suiker
4 eetlepels witte basterd
5 blaadjes gelatine
4 puddingvormpjes of kleine kommetjes 
Om te versieren: slagroom en (of) puddingsaus uit een fles

• L e g  de  b la a d je s  g e la tin e  in  een schaa l k o u d  w ater. Ze m oeten  
h e le m a a l o n d e r staan (10 m in u te n  w eken)

•  G ie t de v la  in  een p a n .
• D oe de  v a n ille -  en b a s te rd su ike r e rb ij.  I
6 O p een za ch t p it je  ve rw arm en . Y 1 1
• G o e d  ro e re n  m e t een hou ten  le p e l, anders b ra n d t h e t aan. [J 
9  A ls  de v la  b ijn a  kookt, h a a l je  de p a n  van h e t vu u r af. 
m H a a l de  g e la tin e  b la a d je s  u it  he t w ater en k n ijp  ze g o e d  uit.
9 D oe de g e la tin e  b i j  de  v la  en ro e r  to t h e t h e le m a a l is opge lost.
9 S p o e l de  kom m etjes  om m et k o u d  water.
9 G ie t de  v la  in  de n a tte  kom m etjes.
m A ls  de v la  is a fg e k o e ld  ze t je  de kom m etjes  in  de koe lkast.
9 N a 2  u u r ku n  je  de kom m etjes  om keren  op  een na tg e m a a k t b o rd . 
9 V e rs ie r de  p u d d in k je s  m e t s lag room  e n /o f pud d in g sa u s .

(De. W>’i noeurcS 

u<xo cie. ooricje, 

S tri pkoekbon 
U M S

tlAZjoLEiw B ö 5. 

Z Cj U.\eect<de 
Blote Kees'

mooi a c m !

Tongbrekers
Op de kale koele kade liep 
een kale koelie met een ki
lo kalie op z’n kale koelie-
kop.

Frits de frisse visser vist 
frisse vissen.



De  G r o e n e n d a l e r  e n  d e  z e e h o n d  — - — - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonge honden zijn net als kinderen:ze doen niets anders als stommiteiten 
verzinnen. Als ze schrander zijn,doen ze achteraf trouwens alles on het 
daarna op een heel slimme mannier verborgen te houden.
Zo heb ik een jonge Groenendaler gekend die één van mijn ciênten voor 
een werkelijk raadsel stelde.Zijn baas had op zijn bureau één van die 
fetisjen staan zoals indertijd in de mode waren:een kleine zeehond van bont 
met als ogen twee spelden met een glazen zwarte knop.
De Groenendaler was dol op die zeehond en zodra zijn baas even de kamer 

uit was gegaan ,pakte hij het voorzichtig met zijn dikke lippen beet en 
begon er mee te spelen als met een pop,zonder het echter stuk te maken.
Toen zijn meester terug kwam,vond hij de zeehond lekker afgelikt zoals 
dat met een zuigeling hoort,opde grond liggen en er naast de twee spelden 
met de glazen knop,die de hond heel voorzichtig uit de kop had getrokken. 
Waarom? Dat was zijn eigen geheim,dat hij Dooit heeft willen verklappen.
Maar zijn baas was hierover zeer verontrust,en terecht,want het dier kon 
heel gemakkelijk bij het spelen eens èèn van die spelden in slikken.
Dus volgde er een streng verbod voor de Groenendaler on zich ooit nog met 
de zeehond te bemoeien.
Maar een paar dagen later kwam zijn baas de kamer binnen en vond het 
speelgoedje op de schoorsteenmantel liggen. Zonder er bij na te denken 
pakte hij het om het terug te leggen op zijn plaats. Maar toen ontdekte 
hij dat de ogen ontbraken.Hij keek op.de grond en daar lagen ze.Toch was 
het moeilijk te geloven dat de Groenendaler,hoe slim ook de zeehond op de 
schoorsteenmantel was gaan leggen.De baas begon nu te experimenteren. 
Zeehond en hond werden met elkaar alleen gelaten......en hij moest zich
wel gewonnen geven,want elke keer lag het zeehondje zonder ogen weer op de 
schoorsteenmantel.De Groenendaler lagde het telkens weer daar neer cmdat 
hij heel goed wist dat hij er niet mee mocht spelen en daarvoor beknord zou 
worden.Al haalde hij daarbij bureau en schoorsteenmantel een beetje door 
elkaar in zijn gedachten ,dat was niet zo belangrijk en zijn baas zou er 
dan ook zeker niets van merken... Alleen had hij er niet aan gedacht dat de 
ogen hem telkens verrieden.



22 j a a r  g e l e d e n  s t o n d  e r  i n . . . .

, p f  C “ N X > *

H U IS M O E D E R S  LET OP D E  P R IJ Z E N

T r z e f  a & é s a '’ / t f Z '

1 L.bl.SPSfiCIEBONEN -  Eomana -  69 o t .
p e r  doos h. 24 b l i k  65 c t .  p e r  b l i k .

1 L .b l ik  SPERCIEBONEN -  R ixona -  79; p e r  doos k 24 b l i k  65 c t  
1 l i t e r s b l i k  APPELMOES, Groco 59 c t .

p e r  doos k 24 b l i k  55 c t .  p e r  b l i k .
1 l i t e r s b l i k  APPELMOES Jo n k e r  P r i s  69 c t .

p e r  doos a  24 b l i k  65 c t*  p e r  b l i k .
1 l i t e r s f l e s  APPEIMOES, U ite rw a a l 69 c t*  

p e r  doos a 12 f l e s  65 c t .  p e r  f l e s .
1 l i t e r s b l i k  SPEKSNIJBONEN 9 8 - 1  L .b l ik  ANDIJVIE 78 c t .
1 l i t e r s b l i k  ERWTEN + WORTELEN 68 c t .  
f  f l e s  S PEKS BBIJ BON EN 89 cto
ï  f l e s  WITTE BONEN met SNIJBONEN 89 -  f  f l e s  WORTELEN 79 c t .  
f  f l e s  BLOEMKOOL 110 -  J  f l e s  SPINAZIE 69 c t .

-  z o l a n g  d e  v o o r r a a d  s t r e k t  -

VOOR DE F E E S T D A G E N  HEBBEN WJ VOORU
DIKKE ROZIJNEN MET PIT z o lan g  de v o o raad  s t r e k t .
MOOIE BLANKE ROZIJNEN ZONDER PIT .
V eder WIJNEN en LIKEUREN. BLANKE WIJN - CULTURA WIJN -
SCHILLETJE - FRAMBOZEN - KERSEN -  enz* enz.

B lik k e n  AARDBEIEN B lik k en FRUIT COCTAIL
" PERZIKEN n ANANAS
" FRAMBOZEN ii BRAMEN

P ie s ABRIKOZEN P ie s KERSEN e n z .

& ~ 7  t / /

e n z .

ENKABE' KRUIDENIER
T E L : 2 5 3

WESTERN I ELAND



'

ma.12 oktober Hotel Bulthuis Algemene ledenvergade
ring Maatschappij tot 
Nut van ’t Al gemeen.
20.00 uur

wo.18 november Hotel Bulthuis Dialezing door de heer
P.Bouwsema: Dynamiek en 
beheer van het Wadden
gebied. 20.00 uur 
Vrije toegang.



M R U M

T O N  S I  J B R A K D S

E X  W E R E L D  K A M P I O E N  

E K

W E R E L D  R E C O R D H O U D E R  B L I N D D A M M E N  

K O M T  H* A A R  E E N R U M

Indien U belangstelling heeft, kunt U op 24 Oktober 1987 om 14*00 uur 
tegen deze grootmeester dammen*
Het deelnemen kost U niets.
U moet uiterlijk dm* 13*45 uur in de Tumhal te Eenrum aanwenig zijn.
Voor 20 Oktober 1987' moet elke deelnemer 2tich schriftelijk af telefonisch 
opgeven bij.
A.J.D. Bron R. Ritzemastraat 14 9965 TD Leens tel. 5957 - 1548 
D« Zijlstra Mattenesserlaan 8 9967 PL Eenrum tel 5959 - 1412 
Wij wensen U allen veel dam plezier en tot zien op 24 Oktober

Het bestuur van de 
damclub Eenrum



K O M  
D E

D A M C IU
K E N N I S  M A K E N  M E T  H E T  D A M M E N  

D A M C L U B  E E N R U M  Z O E K T  N I E U W E  L E D E N

Zowel jeugd (meisjes en jongens) als senioren (vrouwen en mannen) zijn 
van harte welkom. De damsport is een fascinerende sport voor iedereen.
Het berust op twee strategische doelstellingen. Het veroveren van mate
riaal op de tegenstander of het vastzetten van die tegenstander. Kom 
erbij en probeer het een seizoen. Voor de jeugd tot 14 jaar zijn de 
kosten ƒ. 10,—  per seizoen. Voor ouderen is dit vastgesteld op ƒ. 25,—  
per seizoen. Vanaf 15 september 1987 kan de jeugd terecht in het Dorps
huis te Eenrum. De onderlinge competitie begint om 18.30 uur tot 19.30 
uur. In overleg met damclubs uit de omgeving zal geprobeerd worden 
jeugdwedstrijden te spelen. Vanaf 17 september 1987 kunnen de ouderen 
terecht om 20.00 uur in het Dorpshuis te Eenrum.
Voor elke deelnemer ligt er een leuk aanmoedigingsprijs je te wachten.
U kunt zich rechtstreeks of telefonisch opgeven bij:
De heer A.J.D. Bron, R. Ritzemastraat 14 9965 TD Leens, tel. 05957-1548
De heer J. Kuizenga, de Vennen 23 te eenrum
De heer D. Zijlstra, Mattenesserlaan 8 9967 PL 'Eenrum, tel. 05959-1412

In afwachting op een positief bericht uwerzijds, danken wij u allen 
bij voorbaat.

Hoogachtend,

het bestuur van de Damclub 
EENRUM.



fBURG ELIJKESTAND GEM EENRUM
juni, juli en augustus 1987

Geboren: Paul Andreas de Bruin, zv Robbert Geert Jelte de Bruin en van Johanna 
Maria van Velsen;
Sanne Fidder, dv Hendrik Fidder en van Adriana Dikhooff, te Groningen
Reinier Berghuis, zv Albert Harm Berghuis en Martje Spriensma, te 
Groningen
Elisabeth Anna Pietersen, dv Amoldus Bemardus Pietersen en Johanna 
Maria Hilderink, te Groningen
Stefan Liewes, zv Klaas Liewes en Eike Heerema
Teatske Aleida Bunschoten, dv Peter Hendrik Bunschoten en Marianne 
Louise Pie te Groningen
Lotte Simone Janssen, dv Petrus Martinus Josephus Janssen en Fogina 
van der Werf, te Groningen
Herwin Werkman, zv Ranke Jan Werkman en Harmina de Haan, te Groningen

Huwelijksaangiften: Robbert Jelte de Bruin en Johanna fflaria van Velsen beiden
te Pieterburen
Jannes Russchen te Eenrum en Willy Ketelaar te Hoogezand- 
Sappemeer
Johannes Maarten Spruit te Amsterdam en Jeanine Alicia 
Wilhelmina Stevens te Westemieland
Appie van der H o m  en Gouktje Raangs beiden te Eenrum
Jacob Hofman en Hindrikje Bos beiden te Eenrum
Nicolaas Bos en Margrietje Pieterman beiden te Eenrum

Huwelijken: Nicolaas Spaans en Elisabeth Johanna Batenburg beiden te Pieterburen
Antoon Wever en Ruth Magdalena Wegter, beiden te Eenrum
Frederik Klein Woolthuis en Claudia Dorothée Inèz Ronda beiden 
Eenrum
Robbert Geert Jelte de Bruin en Johanna Maria van Velsen beiden 
te Pieterburen
Johannes Maarten Spruit te Amsterdam en Jeanine Alicia Wilhelmina 
Stevens te Westemieland

Overleden: Derk Jansen, ev Reina Posthuma, oud 79 jaar
Pieter Kluin, ev Derk je Riemeijer, oud 68 jaar 
Jetze van der Meulen, oud 82 jaar, te Groningen 
Writser Schipper, oud 84 jaar, te Groningen 
IJzebrand Vos, ev Klazina Kuizenga, oud 66 jaar, te Groningen 
Geert Bos, oud 81 jaar, te Groningen 
Remke Dijkstra, oud 75 jaar 

N Maarten Smit, ev Ebeltje Paize, oud 83 jaar



NA 1 SEPTEMBER GEEN HUWELIJKSAFKONDIGING MEER

Met ingang van 1 september 1987 is er een eind gekomen aan de huwelijks
afkondiging. Vanaf die datum worden de gegevens van aanstaande echt
paren, die in ondertrouw zijn gegaan, niet meer aangeplakt aan het 
gemeentehuis. De afschaffing van de huwelijksafkondiging heeft tot 
gevolg dat er strengere eisen worden gesteld aan de huwelijksaangifte, 
oftewel het in ondertrouw gaan.
Een van de nieuwe voorschriften is dat de aanstaande bruid en bruidegom 
voortaan een uittreksel uit het persoonsregister moeten overleggen.
Op dat uittreksel uit het persoonsregister staan de volgende gegevens: 
Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats, natio
naliteit, burgerlijke staat en de na(a)m(en) van eventuele vroegere 
echtgenoten.
Dit uittreksel uit het persoonsregister kunnen zij aanvragen in het 
gemeentehuis waar zij staan ingeschreven.
Dat indienen van een uittreksel uit het persoonsregister is van belang 
voor alle aanstaande echtparen die na 1 september gaan trouwen. Ook 
al zijn zij vóór 1 september in ondertrouw gegaan. Als zij na die datum 
trouwen, moeten zij alsnog een uittreksel uit het persoonsregister 
inleveren.
Meer informatie over deze nieuwe regeling is verkrijgbaar bij de mede
werkers van de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.
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UITSLAG BAU1M1ENWEDSTRIJD.

Van de 171 ballonnen die tijdens de opening van de 
Evenementenweek zijn opgelaten, zijn er slechts 6 
retour gekomen. Gelet qp de windrichting kan worden 
aangenomen, dat vele ballonnen zijn "gesneuveld", 
boven de Waddenzee en de Noordzee.
De eerste prijs werd behaald door Rikste Kuitert. 
Haar ballen werd gevonden in L^gumkloster (Denemar
ken) . Haar ballen heeft een afstand af gelegd van / 
ongeveer 250 km.

Tweede werd Dorien 
Schol tens. Haar bal- 
Ion werd gevenden qp

S i' Grosv
« -W ille * !-?

Helgoland (West-
r*MWMi Duitsland).

jgE De prijsjes zijn in- 
^ J d r  middels aan de win-

Ibtffder» }

naars uitgerijkt. 
Verder zijn nog te
rugontvangen de•s J U t

EaŜ.
~7 kaartjes van Jasper 

'o*1" ? » .. Lukkien (Nordeney),
gk»Udl Peter Smits (Norde- 
AtóSI ney), Tamara Koop-]V\ \ An«»J ifl

111311 (Nordeney) en 
Larrmert Westerhoff 
(Bohmstedt).

o



Toch goed dat u even gewacht heeft 
met het beslissen over de aankoop van een 
nieuwe auto. Seat heeft namelijk een uitzon
derlijke aanbieding die uw beslissing een 
stuk gemakkelijker zal maken. Bij aankoop 
van een model in de 1500 cc Motor System 
Porsche uitvoering krijgt u tijdelijk f 1.000- 
toe. Want de Ronda en de Malaga uit onze 
aktievoorraad gaan in de maanden septem
ber en oktober vergezeld van een impor- 
teursbonus van maar liefst f 1.000,-. Hoe 
scherp u ook bij ons inruilt, Seat importeur

Pon Car BV doet daar gewoon nog eens 
f 1.000,- bovenop. Een extra meevaller dus, 
die helemaal los staat van het inruilaanbod 
dat uw Seat-dealer u doet.

Maar haast u, want het aanbod geldt 
zolang deze aktievoorraad strekt. Dus wie 
nu een snelle beslisser is, rijdt straks niet al
leen in een uiterst sportieve en comfortabele 
auto, maar verdient ook nog even f 1.000,- 
op de koop toe.

AUTOTECHNIEK ZONDER GRENZEN.

Wijzigingen voorbehouden. M axim aal 1 cheque per registratie.

A U T O S E R V IC E  B O L T  '
OUDEWEG 45 —  9967 SG EENRUM __  : —  . TELEFOON 05959-1397

HOE SCHKP U OOK BU ONS M R U II


