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Joa mensn, en ben ie dr weer deurkoomn. Ik bedoul tusn kroamn 
deur en tusn mensn deur. Wat n geschoefel mit aal dat volk hè. En 
wat haarn ze weer n bult te koop. ’t Kon nait op. Dr waarn ook 
moar enkeln, dei 1eegverkochtn. Dat waarn standho11ers, dei 
eetnswoarn aanboodn. Dat wil dr aaltied wel ien.
Dei mensn, dei potn en pann en aanverwant verkochtn, bleevn zo te 
zain mit alles zitn, moar dat zei wel n koopmansfoefke weezn. Ze 
vuldn noatuurliek hailtied weer aan, om te loatn zain, dat ze nog 
veu1 meer haarn.
Waas ie ook zo muid, dou ie weer op hoes aangingn? Aas je van ain 
kaant maart iengingn, den wol je doar ook weer oet, en ien 
ainmoal dr over den haar ie ja alles nog nait zain. Aas dat den 
moar alles waas, moar noatuurliek nog eevn noar meuln en hier 
trapn omhoog en deur t mosterdmuseum. Den bie wier omhoog om 
zangvogels te bekiekn ien t Dörpshoes, scharreln bie kerk om t 
vei te bekiekn, en zain en heurn, wat t gezelschop Waark noast
kerk aan toneel joe veurschöde1 de. Den kon je nog ien kerk goan
om foto’s te bekiekn, dei oetbeeldn, hou boern veurig joar ien en 
mit braagel heur oogst verzörgn mozn.
Dr waas ook nog örgelspul van meneer Molenoar. Joa, en aas ie 
gout op oadem wazn, nog eevn bie toorn omhoog, om veur blauwe 
deurn boovn over maart en Ainerom te kiekn, noar aal dei drokte 
onner joe, woar je straks ook weer deur sjouwn mozn. Aas je den
weer onner kwamn, waas t wel tied om n kroug binn te zailn om
eevn oet te poestn van aal dat gesjouw. Ja en den is doar muziek. 
Nou, dat ken ien soortn. Mitzingers wiln aaltied. Kenn teminste 
heurn wat t is. Moar as dr instrumentn stoan en doar hauwn 
muzikantn zo moar wat op om, om zoveul meugelek lawaai te moakn, 
doar vienn jongelu hailbult aan en ollern 1oopn haard vot. Geef 
mie den dei draaiorgel moar, dei ook nog aarns ston eerlieke 
hollandse muziek te moaken. Aas dr ain bie stait mit n mansbakje, 
den gooi je doar mit plezair wat centn ien.
Woar t publiek t drok mit haar, waas om auto goud kwiet te worn 
en op n fesounleke menaier over maart te koomn.
Maartcommizzie haar t op n aanner menaier drok. Eerst mit 
vergoadern, dou mit roambiljetn rond te brengn en ien krantn 
advertenzies te zetn. Wonsdags streepn trekn en Dönnerdags hai1 
vro te ber oet en begunn mit om 6 uur s mörns kloar te stoan om 
maartkooplu te ontvangn en goud op stee te zetn. Dei kooplu hemn 
ook all n haalve nacht achter rug aas ze ien Ainerom aankoomn, 

> want sömmign moutn meer aas honnerd kilometer riedn om hier te
koomn. Bie Koops ien kroug zat t den ook om zeuvn uur goud vol 
mit kovviedrinkers. Leedn van maartcommizie begunn op kantoor, 
behalve stoangeld inn en papiern oet te dailn, ook mit kovvie en 
dat gait haalve daag zo deur, want ze moutn kop dr bie holn net 
aas kooplu. Want de zoak mout nou ainmoal regeld worn en aas t 
goud gaait, kenn wie volgnd joar weer maart holn en ik loof, dat 
doar n hail bult mensn plezaier aan beleevn.

Noordhoes

<n
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Culturele Commissie Eenrum
Zoals u al in een aantal kranten hebt kunnen lezen, organiseerde 
de Culturele Commissie Eenrum een Dorpentocht. Op donderdagmiddag 
21 april gingen de kinderen van groep 3,4 en 5 van de 
basisscholen uit Westernie1 and, Pieterburen en Eenrum op stap. 
Hier volgen een aantal reacties van de kinderen op dit gebeuren!

Wij zijn naar de molen geweest.
En hij heeft ons een heleboel geleerd.. 
En we zijn 16 meter hoog geweest.
Toen zijn we bij het mosterdmakerij 
gewwest. En toen vroeg Ronald of hij 
net zo snel komkommers kon snijden 
als op t.v. En toen zei hij ik kan 
wel heel snel snijden maar niet zo snel 
als op t.v. Toen vroeg Ronald of hij 
dat eens wou doen, toen zei hij goed.
En toen hij klaar was, toen aten wij 
alle komkommer op.
En wij zijn nog bij kapper Kram geweest.

.Eerst gingen we naar Folkerts. 
Toen naar de timmerman.
Toen naar een krantenmaker.
Bij Folkerts liet een oude man 
zien hoe hij werkt.
Bij de timmerman liet een vrouw 
zien wat hard hout en wat zacht 
hout was.
[Bij de krantenmaker liet hij 
zien wat hij dee.

Popke.

En wij kregen nog Ellen Betrixs.

Karin Smit.

Wij zijn naar Van der Scheer geweest. 
We hebben een vuur gezien. Het was 
een groot vuur. En we zijn naar de 
pottenbakker geweest, we hebben mooie 
potten gezien. En we zijn ook naar de 
klompenmaker geweest we hebben gezien

Donderdag 21 april hebben we 
een dorptocht gedaan. We zijn 
toen eerst naar de kapper geweest|hoe ze klompen maakten 
Daar moesten we vragen beantwoorden 
toen moesten we naar de molen toe, 
zijn we 16 meter hoog geweest.
Toen naar het mosterdmuseum en toen 
naar school en daar moesten we een 
puzzel maken en weet je wat eruit 
kwam ...dorptocht.

Car1i jn.

Tamara

Toen we gisteren naar de bloemist gingen, 
ging ze ons een verhaal vertellen.
We mochten overal al komen. Er waren 
vorthtitsia. We gingen in een ijskoude 
vrachtwagrn met rozen, wit en roze en 
nog veel meer, maar we zijn ook nog naar 
Oorebeek geweest. We mochten door een loep 
kijken en de koekoeksklok begon toen 
schrokken we ons een hoedje.
Toen gingen we naar garage Bakker, daar 
kregen we drinken en er werden auto’s 
gespoten en het was heel heet maar er 
werden foto’s gemaakt.

Doe ! Vera v-o ï

Toen ik gisteren naar de schoenmaker 
was geweest toen heb ik gezien hoe je 
een klomp moet maken.
Eerst gebeurt het met een mesje of met 
een blokmes, maar nu gebeurt het met 
machines. En we zijn ook nog naar 
Van der Scheer geweest en we hebben 
geleerd hoe je een smidsvuur krijgt.

Mar t i jn W.K.



J U B I L E U M  " O R P H E U S "  *******************************************************

Terugkijkend op de eerste helft van ons jubileumjaar, 
kunnen we dat niet anders doen dan met grote voldoening.
In april jl. twee zeer geslaagde uitvoeringen, met 
als hoogtepunten:
Aanbieding van het cadeau van de bevolking, zijnde 
een geldbedrag van ƒ.3210,50;
De onderscheiding van onze vereniging door de KNF(Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen) met de 
gouden legpenning;
De huldiging en onderscheiding van Dinus Staal en Jans 
Huizenga voor hun 40 jarig lidmaatschap en Rieks Hofman 
voor zijn 25 jarig lidmaatschap.
Ook majorette-instructrice Rika Abbringh werd gehuldigd 
vanwege haar 10-jarig dienstverband.
Burgemeester Wilpstra feliciteerde namens het gemeente
bestuur en overhandigde een cheque ter waarde van ƒ.1500,--. 
Fantastisch allemaal.
Ook vond de presentatie plaats van onze jubileum-LP 
en werd het eerste exemplaar aangeboden aan het echtpaar 
Jans en Nettie Huizenga als erkenning en waardering 
voor hun vele werk voor "Orpheus".

De avonden kenmerkten zich ook door een goede muzikale 
uitvoering en een feestelijke, gezellige sfeer.
Beide keren was het aan het slot van de avond echt 
"Orpheusfeest", niet in de laatste plaats door het 
uitstekende "Eemsmondkwartet". Maar om het geslaagd 
te maken is zeker de medewerking van het publiek nodig.
En die was er qok!

Het cadeaubedrag zal worden besteed aan nieuwe instrumenten. 
Aan welk(e) instrument(en) hopen we U in een volgend 
artikel te kunnen vertellen.
De langspeelplaat die wij ter gelegenheid van het 
jubileum hebben opgenomen is muzikaal gezien een succes 
geworden. Het is een plaat met populaire, klassieke 
en interessante muziek. Ter bestrijding van de niet 
geringe produktiekosten ontvingen wij van de commissie 
"Fotoboel Eenrum" éen- bedrag van ƒ.1000,--. Een zeer 
welkome bijdrage, die we dankbaar hebben aanvaard.
De technische kwaliteit van de plaat laat naar onze 
mening nogal te wensen over. Hierover hebben wij gere
clameerd en het resultaat daarvan is dat er een nieuwe 
persing zal plaats vinden. Alle reeds uitgegeven platen 
zullen t.z.t. worden omgeruild. U kunt ons dan ook 
binnenkort aan de deur verwachten met een nieuwe plaat.
Voor degenen die nog geen plaat hebben: Te bestellen 
bij Hans Staal, tel.1720, voor de prijs van ƒ.22,50.

Voor de rest van het jubileumjaar staat nog een openlucht
concert op het programma en wel op zaterddag, 2 juli a.s. 
bij Aagstheem. Aanvang half acht 's-avonds.
Dit concert wordt aangeboden door de vereniging Dorps
belangen. Eerder dit jaar organiseerde het Nutsdepartement 
reeds een zondagmorgenconert t.g.v.het jubileum met 
de "Northern Dixieland Jazzband".



Dan volgt op vrijdagavond, 8 juli a.s. een jubileumconcert 
te Pieterburen, waarschijnlijk in de de Herv.Kerk 
aldaar.Dit concert, dat we zelf organiseren, begint 
om 20.00 uur.
Ter afsluiting van het jubileumjaar zal een galaconcert 
worden gegeven en wel doorde beroemde Johan Willem 
Frisokapel uit Assen. Dit concert,dat wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Vereniging voor Volksvermaken, 
zal plaatsvinden in de sporthal te Leens en wel op 
vrijdag, 21 oktober a.s.Hierover volgen nog nadere 
bijzonderheden, maar noteert U alvast de datum, want 
dit mag niemand missen.

Muziekvereniging "Orpheus".

DPRPENTOCHT IN EENRUM.
^7e vertrokken bij school in de auto. Er waren drie 
auto's, voorop-reed meester, toen de auto van mijn 
vader en toen de auto van de kleuterjuf. Eerst gingen 
we naar de school in Eenrum. Met de andere kinderen 
van die school gingen wij op het schoolplein spelen.
Later kwmane meester en juf naar buiten. We werden . 
in twee groepen verdeeld.
Ik hoorde bij juf, Kees en Gerda en Linda en Nathalie 
en Petra en Marcel ook.
Eerst gingen we naar het garagebedrijf Bakker. Daar 
kregen we vragen van juf. Eerst liet de man het hele 
garagebedrijf zien en hij vertelde er heel veel over.
Toen moesten we de vragen doen en toen keek hij of 

^ .het goed was. Toen kregen we een kartonnen puzzelstukje.
En toen gingen we naar de bloemist. Daar was een vrouw 
die vertelde ook een verhaal en toen gingen we vragen 
doen en kregen we weer een puzzelstukje.
Toen gingen we naar de horlogemaker en daar moesten 
we ook vragen doen. Ze liet ons allerlei soorten 
sieraden, horloges en wekkers zien. Door een loep 
konden we naar de binnenkant van een horloge kijken.
Ik zag ook nog de binnenkant van een koekkoeksklok.
En toen gingen we weer terug naar die school en toen 
kwam uit al de puzzelstukjes het woord dorpentocht.
En toen gingen we naar huis.
Door Elsa Schepers, OBS ”De Oelesprong" te Westernieland.

Enkele reakties van de leerlingen van de o.b.s. De Getijden uit 
P i eterburen:

-heel leuk, vooral de smid want dat duurde ftie-t zo heel lang, de 
andere twee w e l !
-de klompenmaker vond ik leuk, omdat ik nu ook weet hoe ze 
vroeger klompen maakten.

niet!!!
-de smid was het leukst, omdat het met vuur was!
-de pottenbakster vond ik heel knap, want dat leek heel moeilijk! 
-dat ijzer smeden leek mij leuk werk.
-klompen maken is best heel veel werk
-de smid liet het ijzer smelten en er kwam vuurwerk, hele mooie 
sterretjes
-ik zou ook best zulke vormen willen maken in de smederij:

-erg gezellig , aleen de pottenbakker was

een 8



WATERSPORTVERENIGING „DE POOL

Namenlijst TREKKERSHUTTEN Kanocamping Eenrum. april 1988.

1.

2.

Het Marennest of Moarennust 

Pronkje Wail

(De) Poolster 

Poolster

Trekkersrust

3. 't Spookhutje 't Hutje Weltevree 't Vrije(rs)hoeske
3 @ 't Oagthoes 't Dobbehoes 't Streekhoes

5. Waterlelie Veldzicht Nachtegaal

6. De Reiger De Fuut 't Waterhoentje

7. De Lijster De Merel De Zwaluw

8. de Kajak de Bidarka de Colacle

9. Hoeske Ain Hoeske Twai Hoeske Drai

10. De Dobbe Trekkers
11. Tussendurke 't Strunershoeske 't Oetbloaserske
12. De Woddergeus Daipswaal De Pool Hoeve
13. Peddel Kajak Anorak
14. Kajak Kajuit Kombuis

15. Goie Mörn Goie Middag Goie N' oavend
16. Stuurhut Kajuit Kombuis
17. Morgenstond Middagzon Avondrood

2 © Dobbezicht Landzicht Maarzicht

19. Zon Wind Regen

X (20) Trekker Struner Zwerver

21. Uksi Kaksi Kol me

22. (van) Stad (over) Pad. (naar) 't Wad

23. Waker Slaper Dromer

24. Dobbehut 't Dobbepoel 't Dobbeoord

— 25. Pelikaan Rietgans Waterhoen

26. Watergeul Waterlelie Watergeest
27. Dolfijn Otter Walrus
28. de Baai de Kreek de Golf
29. Eenhoorn Pollux of Poolster Regulus
30. Bakboord Stuurhut Stuurboord

Bovenstaand vindt u alle ingezonden namen m.b.t. de trekkershutten op de 
kanocamping "De Dohbe" tc Eenrum.
De eerste prijs, een weekend Parijs voor twee personen is gewonnen door 

Marijke Kuitert, Posthumuslaan, Eenrum.
De tweede prijs, is gewonnen door A.Huininga-Poortema,Molenstraat, Eenrum. 
De derde prijs , is gewonnen door A.Duister, Raadhuisstraat, Eenrum.

T.Bos, Eenrum, John Hegge, Terneuzen en W.Toonder, Eenrum sleepten de 
publieksprijzen in de wacht.
Zij worden nogmaals gelukgewenst namens de w.s.v."De Pool".

Allen die mee hebben gedaan, door een namenserie in te zenden, en zij die 
aanwezigr^a>en op 7 mei bij de opening of op welke wijze er dan ook bij 
betrokken waren,hiervoor onze hartelijke dank.

Het bestuur.



SEN DODELIJKE LIEFDE TUSSEN DE POES EN DE PANTER.

Dit is een waargebeurd verhaal over twee zeer verschillende 
diersoorten,dat ik eens gelezen heb in een boek dat geschre
ven is door een Franse dierenarts;Dr. Jean Pommery.

Een tijdje geleden had in een Duitse dierentuin een panter 
vriendschap gesloten met een zwerfkat die hem eens,zonder 
ook maar enige vrees was komen opzoeken.En waarom ook niet?
Al was de één heel groot en de ander heel klein,ze waren 
tenslotte toch katachtigen onder elkaar en...je kon zo heer
lijk samen spinnen!Ze hadden beide hetzelfde kleed van zwarte 
zij en dezelfde ogen van topaas;misschien dacht nu de panter 
dat de droom van elke moeder werkelijkheid was geworden:een 
baby te hebben die niet groter werd.
In het begin verborg zich de kat,die van beide het schuwst 

was,als de bewaker het grote dier zijn eten bracht.Maar de 
lekkere vleesgeur hielp de kat over zijn schuwheid heen.Hij 
mauwde dat hij ook wel wilde worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan die maaltijd,maar toch waagde hij het niet tussen 
de machtige klauwen van zijn makker te gaan zitten.Ook de 
.hechste vriendschap kan omslaan bij een te vrijmoedig gebaar. 
En daarom bracht de bewaker voortaan,omdat hij een goed hart 
had ,'s middags twee porties vlees:een flink stuk van een 
koe voor het wilde dier,en een lekker sappig stukje voor de 
kat.
Als het nacht werd,glipte de kléine kat tussen*de tralies 

door en ging zijn vermaak zoeken op de daken.Maar in de 
vroege ochtend keerde de kat naar zijn nieuwe woonplaats te
r u g v a a r  de achtergebleven panter zijn wanhoop grommend uitte 
omdat hij zijn kleine makker niet had kunnen volgen.Maar 
eens op een morgen kwam hij en moe terug dat de panter be-. 
greep dat de ander al zijn vriendschap had moeten opbrengen 
om bij hem terug te komen.Toen de oppasser *s middags de 
beide maaltijden bracht,liet de panter,dol van verdriet, 
de man zelfs niet in de buurt van zijn kooi omen,waar het 
kleine lijk van zijn katje lag.Sn drie dagen lang weigerde 
de panter alle voedsel.Terneergeslagen en troosteloos in 
elkaar gerold in een hoek liggend,deed hij zelfs zijn ogen 
niet open.De vierde dag ging het dier zich bij zijn vriendje 
voegen in het dierenparadijs...
De oppasser was er van overtuigd dat het dier zich uit wan

hoop had laten verhongeren.Maar de dierenarts was er minder 
zeker van,en met recht.De kat die een verstokte zwerver was, 
had katteziekte opgelopen,de besmettel!jke ziekte die kat*- 
achtigen kennen.Zijn liefde voor de panter had deze gedood, 
doordat hij deze besmet had toen deze bij hem was gekomen 
om te sterven.
Het feit dat zwerfkatten deze ziekte kunnen overbrengen op 

wilde dieren, is tegenwoordig zo algemeen bekench-clat alle 
grote katachtigen in de dierentuinen tegen deze vreselijke 
ziekte worden geënt.
Hebt u dus een kat,neemt u dan dezelfde voorzorgmaatregel^ 

vooral als u buiten woont en het dier overal kan rondlopen.
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Kijk naarde sporen. En Kijk naardTKroKs. ^ " " ^ B i j  die Krok staat een letter. Schrijf die
Welke Krok maakte welk spoor? Begin bij spoor 4. letter op. Ga nv naar 2 , naars en zo \/erder. 
Welke Krok beeft dit spoor ge maakt ?Ge vonden? Wat lees je op *t eind ? j

Lei/er je  oplossing ; S.Zjjlstréi, Kerlcbua-rt u ïn Lenram,
jT~ 1 lÊZi(—3-^ 3 i >1 ^



Zorg voor de huisdieren tijdens de vakantie.

Met de zomervakantie voor de deur, zullen er weer verschillende 
mensen bezig zijn vakantieplannen te maken.
Naast de leuke kant hiervan, zullen er voor veel mensen weer 
problemen ontstaan rond de verzorging van hun huisdier(en),die 
achter moeten blijven.
Meestal is men afhankelijk van de bereidwilligheid van familie, 
kennissen of buren, die dit voor hun rekening willen nemen.
Dit kan een ideale oplossing zijn als de vakantie niet te lang 
duurt, of als men het van beide kanten voor elkaar kan doen.
Een andere oplossing zou misschien kunnen zijn, dat de dieren 
tegen een redelijke vergoeding door b.v. (middelbare)scholieren 
worden verzorgd.
Graag zou ik hierop reakties willen krijgen van:

a. personen die ook ideeën hieromtrent hebben.
b. personen die evt. van een dergelijke oppas gebruik

zouden willen maken. ^
c. dierenliefhebbers die deze zorg op zich zouden willen

Greet Jansen,
Dokter Postnumuslaan 6,
Eenrum.
tel. 05959-1526.

Het vindt plaats op 2 .juli 1988 op d© fietscrossr
baan te Eenrum. aanvang 13*30 uur*
x Wil men deelnemen, dan kan men zich opgeven bi) de s tra te n -  
vertegenwoordigst)er• Is die U onbekend, bel dan 
S. Zylstra, 05959-1591. (opgave graag zo spoed ig mogelijk)

x De reglementen z^n eenvoudig, maar de aanvoerder van 
een team ontvangt ze vroegtijdig om ze door te  nemen.

x Deelnumo is gratis.
x Spelmateriaal is aanwezig-.
x De »,eans bestaan uit 3 personen in de le e ft i jd  van «jaar 
en ouder.

GEWOON DOEN!



v r . 1 juli Crossbaan Wester 
nieland

za.2 juli

za.2 juli

4 t/m 8 juli

v r . 8 juli

Crossbaan Eenrum

Bejaarden Aagts- 
heem Eenrum

Café Koops Eenrum

N.H.Kerk Pieterb.

11 t/m 15 juli Western./Pieterb. 

18 t/m 21 aug. Eenrum

7 sept. Pieterburen

10 t/ml7 sept. Eenrum

Opening nieuwe crossbaan 
door wethouder mevr. N.J.
KIoosterman-Steensma.
F IETSCROSSKAMPIOENSCHAP
19.00 uur.

JEU DE BOULES kompetitie 
voor stratenteams. 14.00 uur

POPULAIR CONCERT 19.30 uur 
m.m.v. ORPHEUS

AVONDRIJWIELVIERDAAGSE 
Start vanaf 18.30 tot 19.00

JUBILEUMCONCERT ORPHEUS
20.00 uur.

F IETSVIERDAAGSE

KERMIS-WEEKEND! met:
18 aug.FIETSCROSS-wedstr.
20 aug.WIELERRONDE door

Eenrum Z-W.
21 aug.GRASBAAN-races

DORPSFEEST

LICHTWEEK met als afsluiting 
"GRANDIOZE OLD TIMERSHOW"
( o . v . b . )



B U S D I E N S T

Voor de bewoners van Pieterburen en Westernieland.
Door wijziging van de dienstregeling van lijn 69 is de overstap- 
tijd te Warffum op de trein naar Groningen verkort.
Hierdoor is er richting Groningen bijna een uurdienst en s morgens 
zelfs een halfuurdienst ontstaan.
In de middag kan men op elk vol uur terug uit Groningen 
Hieronder volgieen overzicht van de mogelijkheden op maandag 
t/m vrijdag.
OM TE BEWAREN !!!!!!!?!!!?!!!!!
1. Richting Groningen via V/arffum (lijn 69)

Vertrek te Pieterburen: 6.47, 7.47, 9*47 en 11.47 uur 
(Westernieland 5 min. later.)

2. Richting Groningen via Winsum (lijn 68)
Vertrek-te Westernieland: 7.18, 8.18, 10.48, 12.48, 1 4.48, 
t6.48, 18.48 en 20.48 uur.
(Pieterburen 5 min. later.)

3. Vanaf Groningen hoofdstat. via Warffum (lijn 69)
13.01, 15.01, t7.0l, 19.01, en 21 o01.uur

4. Vanaf Groningen hoofdstat. via Winsum (lijn 68)
8.01, 10.01, 12.01, 1 4.0 1, 16.01,18.01 , en 20.01 uur.

De vertrektijden te Groningen betreffen de trein naar Roodeschool. 
Voor het woon-werkverkeer is er nu weer een betere reisgelegen
heid. Zie de onderstreepte tijden.
Voor andere mogelijkheden zie het busboekje. (combinatietabel J.)

St. Dorpsbelangen.

FIETSCLUBBESTUUR EENRUM IN NOOD!

Wie is er genegen om zitting te nemen in het bestuur.
Wij hebben 2 of 3 mensen nodig om het bestuur weer op peil 
krijgen.
De Fietsclub is er voor kinderen van ouders uit Eenrum!
Help het bestuur het werk voort te zetten!!
U kunt zich aanmelden bij A.Hofman Granjestr. tel.:1402 of

H.K.Postma De Vennen 9 tel.:1735
beide in Eenrum.

te



WONINGVERBETERING

Als eigenaar - bewoner kunt u voor het verbeteren van uw woning 
voor een subsidie in aanmerking komen.
Wanneer uw woning tenminste 25 jaren oud is en de laatste 15 jaren 
niet ingrijpend met een overheidssubsidie is verbeterd bestaat de 
mogelijkheid om bij de verbetering van zogeheten cascovoorzieningen 
een subsidie te ontvangen.
Bij deze cascovoorzieningen moet u denken aan:
- het verbeteren van de fundering van de woning;
- het herstel van de gevels en dragende muren, waarbij gedacht moet 
worden aan het vervangen van steens of halfsteens metselwerk door 
een spouwmuur;

- het herstel van de vloerconstructie van de woning;
- het aanbrengen van een dakbeschot.
Eén van de voorwaarden om voor een subsidie in aanmerking te komen 
is wel dat nog geen begin met de verbeteringswerkzaamheden is gemaakt. 
Bent u van plan om (binnenkort) uw woning bouwtechnisch aan te passen 
dan kunt u wellicht aanspraak maken op een subsidie.
Wilt u meer hierover weten dan kunt u kontakt opnemen met de gemeente
secretarie (05959-1333) of de technische dienst EEWAA (05951-1888).

MILIEUVERVUILING
Ververst u zelf wel eens olie van uw auto, motor, bromfiets of motor- 
maaier?
Denk dan ook aan het milieu.
Wist u dat 1 liter afgewerkte olie 1 miljoen liter grondwater 
kan vervuilen?
Alle reden dus om afgewerkte olie in te leveren bij het gemeente
lijk inzamelingsdepot, oftewel: de ecotainer. Ook in oliefilters 
blijft afgewerkte olie achter; deze folters horen dan ook niet 
thuis in de vuilniszak maar in de ecotainer.

Overigens kunt u meer afvalstoffen , bekend als het klein chemisch 
afval, kwijt in deze ecotainer; b.v. lege batterijen, verfresten, 
oplosmiddelen zoals terpentine, maar ook lege spuitbussen etc.
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeentewerkplaats, 
telefoon 05959-1333 toestel 17.



BURGELIJKESTAND GEM EENRUM

over de maanden april en mei 1988

geboren: Jeanine Talens, dv Adriaan Talens en van Maria
Magdalena Croon
Janneke Hendrika Catharina Derks, dv Rudolf 
Nicolaas Derks en van Grada Marina Bröring, te 
Groningen

Huwelijksaangiften? Usbrand Tromp en Maria Aaltje Drenth beide
wonende te Westemieland
Gerand Staal en Marianne Koers beide wonende 
te Eenrum

Huwelijken: geen 
Overleden: geen

SPREEKUREN VAN DE SOCIALE DIENST
In verband met de komende vakantie kan in augustus a.s. 
het wekelijkse spreekuur van de sociale dienst op 
woensdag komen te vervallen



<4.

schildersbedrijf

—  laat uw  kostbaar bezit niet verwaarlozen!! —

Haal de vakman voor een vakkundig en degelijk stuk 

schilder- en behangwerk.

Tevens vooralle soorten beglazing en 

verkoop voor de doe hetzelver.

B A F L O  -----------------------------------------------------------

filiaalhouder 
K.R.Danhof

E E N R U M

oudeweg  1 
t e l -.05959-1783

gebr. g o o t j e s s t r .  27  
t e l : 0 5 9 5 0 - 2  7 8 2


