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•  Een jonge vrouw duwt al zwem
mend een aarden pot voor zich uit 
in de omgeving van de hoofdstad 
Dhaka. Volgens de regering zijn er. 
al 630 mensen omgekomen door de 
overstromingen, terwijl er ruim 30 
miljoen daklozen zijn.

(Foto: EPA)
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DHAKA — In hef overstroomde Bangladesh steekt na een ja
renlange afwezigheid de besmettelijke ziekte cholera weer de 
kop op. Bovendien heeft nieuwe hevige regenval zaterdag de 
hoop op een spoedig einde van de zware overstromingen de bo
dem ingeslagen.

Doordat de waterstand in de rivieren Brahmaputa, Ganges en 
Meghna niet is gedaald kwam nog meer land onder water te 
staan. In de buitenwijken van de hoofdstad Dhaka zyn ongeveer
150.000 mensen uit hun krotten geëvacueerd. Alleen al in het
zuiden van het land raakten 75.000 mensen dakloos omdat het 
.water hun lemen hutten wegspoelde. .. .

Volgens de burgemeester van 
Dhaka heeft in de hoofdstad een 
miljoen mensen een beroep ge
daan op de hulpverlenende in
stanties in de 450 overvolle op
vangkampen. Dhaka telt oflïcieel 
3,4 mihoen inwoners.

De kranten in Bangladesh 
meldden dat epidemische ziekten 
zoals diarree zich blijven uitbrei
den. Volgens niet-officiële cijfers 
zijn al 200 mensen aan besmette
lijke ziekten overleden. Zo’n
180.000 mensen lijden aan darm
infecties als gevolg van het drin
ken van vervuild drinkwater en
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B ij deze een b e r ic h t je  van de P euterspeelzaal "De Robbedoes" 
P ieterburen , W estem ieland en Broek.

V ia  deze weg w il de Peuterspeelzaal a l le  mensen graag h a r te l i jk  
bedanken d ie  hebben meegedaan aan de "J a n tje  Beton A ktie" 1987.

Er i s  een to ta a l bedrag van ƒ . 595 ,—  opgehaald. Hiervan mocht de 
P eu terspeelzaal de h e l f t  gebruiken en dat hebben we nu inm iddels 
gedaan. Er i s  nam elijk  een waterbak v oor  opgehaald waar de kinde
ren f i j n  in  kunnen sputteren .

Tevens w ille n  w ij hiervan gebruik maken cm mede te  delen  dat de 
P eu terspeelzaal geen donateursaktie meer gaat Iepen aangezien de 
f in a n c ië le  kant momenteel r e d e li jk  gaat. Wij w ille n  dan ook een 
ie d e r  d ie  donateur i s  geweest h éél h a r t e l i jk  bedanken en hepen 
dat w ij met de "J a n tje  Beton A ktie" wel weer b i j  u mogen kanen , 
daar we deze a k tie  wel b l i jv e n  doen.
De eerstvolgende keer zu llen  we gaan sparen voor  een g lijb a a n .

Met v r ie n d e lijk e  groeten .



Op 7 mei h ee ft  de o f f i c i ë l e  opening plaatsgevonden van het te rre in  gelegen 
tussen de Havenstraat en de Ds. U ilkensstraat te Eenrum.
D it voorm alig op s la g te rre in  gemeentewerken h ee ft een geheel andere fu n ctie  
gekregen. Het is  in g e r ich t  t .b .v .  r e c re a t ie , toerism e en cu ltuur.
Er is  een mooie wandelroute ontstaan vanaf de kanocamping naar het centrum 
van het dorp en omgekeerd.
Verder z i jn  er aan legste ig ers  b ijg e p la a ts t  zodat de vaarpassant thans ruimte 
voldoende h ee ft  om aan te  meren in  Eenrum.
Er is  een begin gemaakt met het plaatsen  van kunstobjecten  op het te r re in .
De lie fh e b b e r  hiervan kan h ie r  volop  van genieten w aarbij men o .a .  kan gaan 
z it te n  op de door de V.V.V. aangeboden bank.
Al met a l draagt het te rre in  b i j  t o t  het lee fbaar houden van het dorp Eenrum 
alsmede de aan trek k elijk h eid  voor de t o e r is t  voor het dorp.
Wat thans nog ontbreekt is  een naam voor het te rre in .
Graag nodigen w ij iedereen u it  om z i jn  o f  haar gedachten hierom trent kenbaar 
te maken aan het gemeentebestuur.
U it de inzendingen zu llen  w ij trachten een keuze te  maken waarna w ij de 
gemeenteraad voor zu llen  s te l le n  deze keuze over te nemen en to t  o f f i c i ë l e  
tenaam stelling over te gaan.
De inzender van de u ite in d e li jk e  keuze za l van ons een leuke a tte n tie  ontvangen. 
Wij verzoeken u uw id /eeen  binnen een maand na het versch ijn en  van d it  blad 
aan ons in te w illen  sturen .

Het co lle g e  van burgemeester en wethouders 
van Eenrum.



organ iseert voor volwassenen vanaf 18 ja a r  de 
volgende cursussen.

N O O R D  G R O N I N G E N

1. Cursus (b eter) lenen lezen en s ch r ijv e n :
Heeft u moeite «et lezen en/of schrijven? Of kent u iemand die 
hier «oeite »ee heeft?
In vele plaatsen in Koord Groningen zijn lees-en schrijfgroepen:
Beduie, Leens, Ten Boer, Uithuizeraeeden, Warffu* en Hinsum.
De bijeenkomsten zijn overdag of 's avonds.

2 . Cursus (beter) leren rekenen:
Wilt u beter leren optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen 
om dagelijks te gebruiken?
In Uithuizerceeden op maandagavond en in Winsum op woensdagoch
tend start in de week van 12 september een cursus.

3 . Cursus Nederlands voor Buiten 1 anders en anderstaligen . 
Yoor beginners en gevorderden:
Nederlands spreken en verstaan, Nederlands lezen en schrijven.
In de plaatsen Bedil», Uithuizermeeden en Winsma start in de week 
van 12 september een cursus.

4 . Open S chool.
In een open school groep wordt aandacht besteed aan:
- Nederlands, bijspijkeren lagere schoolkennis
- Zelf gekozen onderwerpen
- Rekenen: procenten, breuken, «aten en gewichten
In de plaatsen Bedui (wo-ochtend), Leens (di-avond), Warffum 
(vi—cxzhtend) en Ninsum (wo-ochtend) starten 12 september de open 
school groepen.

voor a l le  cursussen g e ld t :
Aanmelding /  in form atie : voor 1 augustus van 
7 .00  t o t  13.00.
t e l :  05951 — 1414, Borgweg 46a Winsum 
Kosten: f  50 ,— per cursusjaar

Persbericht

B a s is e d u c a t ie  N oord  G ro n in g e n : s p r in g le v e n d  !

Van verschillende kanten wordt de indruk gewekt dat de opbloei 
van basiseducatie voor volwassenen in Noord Groningen de kop 
wordt ingedrukt.

Niets is Binder waar. In Noord Groningen en het Eeusnond gebied 
opereren momenteel 2 instellingen Yoor basiseducatie. Deze 
instellingen zullen iet ingang van 1 januari 1989 tot één 
instelling versmelten. De formele problemen die een fusie over 
het algemeen met zich meebrengt zijn echter van geen enkele 
invloed op de activiteiten die beide instellingen verzorgen.

Per 1 september organiseert Basiseducatie Noord Groningen weer / o \
volop activiteiten in de vorm van lees-schrijf en rekencursussen, 
open school en nederlands voor buitenlanders.

/ O A S I S E D U C A T i e X  
N O O R D  G R O N I N G E N



Velen uwer, geachte gemeente genoten, zijn deze zomer met vakantie 
geweest en lekker bruin weer teruggekomen.
Wanneer u niet alleen aan een van de vele stranden of zonneweiden 
bent geweest, maar ook hebt gewandeld, gefietst of anderszins 
hebt rondgetrokken en goed om u heen hebt gekeken, om van al het 
moois, dat het 1andschap had te bieden, dan hebt u kunnen 
constateren, dat u nog vele jaren verder kunt, om alles in u op 
te nemen.
Zo ook ondergetekende, die al vrij bruin getint was, door al het 
gescharrel rond huis en dorp. Alzo voorgebruind en dus van de zon 
weinig last en veel genot, zijn we ook de hort opgegaan, om er 
eens uit te zijn en iets te gaan zien in een heel andere 
omgeving. We vonden ons bed aan de bovenloop van de Donau.
Als u ziet, hoeveel ruines en kastelen, beekdalen met rotsen, 
holen en een paradijs aan bloemen en planten daar te bekijken is, 
zou je nooit ergens anders heen hoeven.
Dan is er nog een menigte oude steden, stadjes en dorpen met de 
nodige musea en dan zijn we er zowat. Maar niet helemaal, want er 
zijn door de eeuwen heen zoveel volkeren door dit gebied 
getrokken, zoals Kelten, Romeinen, Alemannen en kruisridders. Er 
zijn vele ooriogen gevoerd en alles heeft z’n sporen nagelaten.
En juist die sporen worden thans opgegraven en geconsolideerd. 
Diverse Romeinse nederzettingen zijn helemaal of ten dele 
opgegraven en eventueel opgebouwd in oorspronkelijke staat. Er is 
een grensscheiding midden door Duitsland aangelegd, de Limes 
genaamd, die het Romeinse Rijk moest beveiligen. Het is precies 
bekend hoe het tracee liep. Er zijn interessante opgravingen 
gedaan, met als resultaat, vele herstelde gebouwen.
Wat zou u zeggen van grafheuvels van de Kelten, waarvan de hoogte 
14 m. is, met dezelfde inhoud als de pyramiden in Egypte en 
evenzo leeggeroofd.
Als je na zo’n schitterende vakantie weer thuiskomt en je kijkt 
tegen de wierden hier aan, dan denk je, zou daar ook iets van 
waarde in verborgen zijn?
Vergeleken met die grafheuvels zijn het maar onnozele bultjes. Ze 
zijn dan ook niet als koningsgraf bedoeld, maar als vluchtheuvel 
tegen watersnoodrampen, voordat er dijken waren. Evenzogoed kijk 
je er wel tegenaan en denkt: Wat zou hier onder Eenrum zitten in
de wi erdegrond?
Wellicht skeletten van eertijds levenden, gebruiksvoorwerpen, 
half vergaan hout en metalen gereedschap.
Ja, en dan zijn we gekomen aan de duik in de historie dicht bij 
huis, want de wierde, die voor een deel is af gegraven, is die van 
Lutke Saaxum.
Zo te zeggen, vlak om de hoek.

Op de oostelijke boerderij van Ernstheem, woonde in de vorige 
eeuw een familie Knol. Een van hen heeft eens wat grond verzet 
van de top van de wierde en zodoende kwam er het een en ander te 
voorschi jn.
Over de vondsten uit deze wierde heeft een huisarts uit ons dorp 
zich ontfermd. Dr. Arend Folmer was huisarts te Eenrum van 1858- 
1892. Naast zijn uitgebreide praktijk, schonk hij bijzondere 
aandacht aan afgravingen van wierden in Hunzingo en het 
Westerkwartier.
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Een grote verzameling schedels en andere skeletdelen, zijn in 
1952 overgedragen aan de Rijksuniversiteit te Groningen, om te 
worden geplaatst in het Biologisch Archeologisch Instituut aan de 
Poststraat aldaar.
Op een diepte van 2,50 m., gerekend vanaf de bovenkant van de 
wierde, zijn 2 skeletten gevonden, die gedateerd werden uit de 
14e-15e eeuw n.C. Verder waren er een zwaard en enige messen en 
een soort schaar, zoals die later gebruikt werd voor het 
schapenscheren. Daarnaast delen van skeletten van herten en 
varkens. Van dit laatste is geen datum bekend. De methoden, die 
men thans hanteert om achter de historische data te komen, waren 
toen nog onbekend.
Zijn bevindingen heeft de huisarts gepubliceerd, in een boekje 
uitgegeven inl881 en is getiteld: Beschrijving van enige crania
uit verschillende tijdvakken.
De beschrijving geldt niet alleen voor de schedels (crania) uit 
Lutke Saaxum, maar ook uit andere noordelijke streken.
Wanneer men nog dieper in de wierde zou graven, dan zal er 
ongetwijfeld wel weer het een en ander te voorschijn komen, maar 
dan wel van hogere ouderdom.
De eerste wierden dateren immers al van 5-600 jaar voor Christus. 
Vermeld boekje heb ik in mijn bezit en ik doe een fotocopie van 
diverse gevonden voorwerpen hierbij, waarvan de no.’s 1 en 2 uit 
Lutke Saaxums wierde komen.
Mocht u in uw achtertuin op de Eenrumer wierde een gat willen 
graven, om iets in te deponeren, kijk dan eerst wel even, of er 
een kralensnoer, Romeinse munten of een pantoffel van een 
voorvader te vinden zijn.
Bij enige vondst hiervan, hebt u dan een gouden duik in de 
historie gedaan!

H. K. N.



GROOT sukses. . !JEU DE BOULES JEU DE BOULES
De Vereniging Dorpsbelangen Eenrum organiseerde op 2 juli 
jl. een jeu de boules-toernooi voor stratenteams op de 
fietscrossbaan te Eeij

het toernooi hebben veel mensen 
de demonstratie al even geroken 

de metalen ballen.

Voorafgaande aan 
tijdens een geslaag- 
aan het spel met 
Voor het toernooi 
stratenteams opgegeven, 
werd door jong en oud 
de grandioze opgave 
genoodzaakt de poule- 
's morgens te beginnen. 
Nauwlettend werden de 
weergoden in de gaten 
buitje kon geen roet 
Bij de 8 poule-winnaars 
en de Oranjestraat ieder 
woordigt. Bewonderenswaar- 
vechtlust van Eenrum Zuid 
weersterweg 2, want 
speelden de finale.

De eindstand :

1 Eenrum Zuid-West 1
2 Mensingeweersterweg 2
3 Oranjestraat 2 
k Molenstraat 4

hadden zich maar liefst 3 2  
Op 4 prima wedstrijdbanen 
naar hartelust gespeeld. Door 
was de Vereniging Dorpsbelangen 

wedstrijden reeds

wedstrijden en de 
gehouden. Eén klein 

in het eten gooien, 
waren de Molenstraat 

met 3 teams vertegen- 
dig was dan ook de 

-West 1 en de Mensinge- 
juist die twee teams

3 Molenstraat 3
6 Oranjestraat 3
7 Molenstraat 3
8 Oranjestraat 3

De eerste zes teams kwamen in aanmerking voor de prijzen, 
die beschikbaar werden gesteld door de plaatselyke 
middenstand.
Door het enorme sukses is de Vereniging Dorpsbelangen 
Eenrum van plan dit evenement ook in 19 8 9 in het 
programma op te nemen.
Mensen die af en toe het spel eens willen spelen met een 
groepje medespelers (bv. op een vaste speelavond) kunnen 
zich in verbinding stellen met S. Zylstra (tel. 03959- 
1591)» die namens de Vereniging Dorpsbelangen het één 
en ander wel wil coördineren.



Op vrijdag 23 september 1988 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" vanaf 19.30 uur

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

De kaartavonden zijn op:

23 september 1988

7 oktober 1988 

28 oktober 

18 november

2 december 

30 december 

27 januari 

10 februari

3 maart

31 maart

1988

1988

1988

1988

1989 

1989 

1989 

1989

prijskaarten

prijskaarten

uitreiking zal plaatsvinden op 28 april 1989 !!!!!!

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

Graag zouden wij willen, dat dit op 23 sept. betaald 
wordt, zodat wij weten waar we aan toe zijn.

Mogen wij op uw aller komst rekenen !

Tot ziens op 26 september.
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Een oppas voor meisje van 7 jr., 
die tevens genegen is om enige 
huishoudelijke werkzaamheden 
te verrichten voor de woensdag 
van ±11.00 tot 16.00 uur. 
Inlichtingen: Tel:05959-1756

GEEN OPGAVE.
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Abe l Stok.

Een dorp lag bij een’ stroom, of beter zag
ik staan,

Een ander lag of stond een half uur
daar van daan, 

En tusschen beide dorpen,
Had men tot meerder reisgemak, 
Omdat juist daar ter plaatse een tak 
Des strooms zich afscheidt over ’t vlak 
Dier beek, een brug ontworpen.

Nog geen der dorpen had een naam, 
Men kwam wel menigmaal te zaam,
En redeneerde zeer voornaam;
Men leegde wel de glazen,

Bediscutieerde menig plan,
En schold en sloeg bij flesch en kan; 
Maar hoe men ook mogt razen,
Het spreekwoord is maar al te waar: 
„Veel hoofden, vele zinnen.”
Met al ’t gedrink, ’t gezwets, ’t misbaar, 
Wist noch Pastoor, noch Koster daar, 
Wat of men zou beginnen.

De snijder nam het eerst het woord; 
(Want ’t is aan lieden van dat soort, 
Vaak eigen ’t eerst te spreken),
„ ’t Is, sprak hij, reeds sinds lang geble

ken,
En allen weet gij ’t naar ik gis,
Dat mijn métier het edelst is;
Want volgens ’t boek van Genesis, 
Maakte Adam voor veel duizend jaren, 
Voor hem en Eva reeds, een schort van

vijgeblaren.

Daar ’s ook 'geen mensch, hoe groot of
klein,

Of hij moet kleeren dragen.
Van mij moet dus het dorp gewagen, 
Men noem het eene „Naaldenstein” .

Neen sprak een van de dorpscyclopen, 
Naar mij zal men de dorpen doopen! 
Wat ambacht dat mijn roem bezit? 
Reeds Tubal-Kaïn was een smid.
Wat kan mij Adam raken?
Moog uw beroep wat ouder zijn,
’k Zal Knipgraag! V dcfecit van ’t mijn, 
Wel op uw rug met een dozijn 
Van slagen effen maken.
’k Maak voor den boer den nutten ploeg, 
Is dat geen adeldom genoeg?
Mij dient men gansch niet te vergeten, 
’k Zeg, Hamervoort zal ’tdorp hier heeten.

De trekschuitvoerder van der Plecht 
Riep: Jongen neen! dat is niet recht, 
Geheel het menschdom -werd eens slecht, 
Slechts Noach bleef behouden.
Dat niemand dus mijn roem verklein, 
Reeds Noach was een zeekaptein,
En naar mijn oordeel zouden 
Wij dus den naam van Mastenstein,
Het dorp hier laten voeren!

Neen, schreeuwden een tweetal boeren, 
Onze ossen zijn alom geroemd!
Dus Osaenburg zij ’t dorp genoemd!
Of wilt gij ’t soms den naam van Haver-

vclde geven?



Neen Schecncijk\ riep de dorpsbarbier!

Of Kraantjelek! de herbergier,
Het was een vreeslijk leven!
Elk zwetste en liep er als een pauw, 
Men sloeg elkander bont en blauw;
Elk bragt zijn buurman in het nauw, 
En toen ook rappe vrouwentongen 
’t Soprano in den Chorus zongen,
Toen werd een ieder inderdaad 
Bij zooveel strijds ten einde raad.
En schoon ook door een aantal builen, 
Die men ontdekte op elks gelaat,
’t Effect van vuist en klomp en muilen, 
En de indruk der welsprekendheid, 
Waarmee het vraagstuk werd bepleit, 
Ten duidelijkste stond te lezen;
Het was desniettemin te vreezen,
Dat elk. dorp nameloos zou wezen.

Daar donderde met kracht en klem 
Een diepe en zware stentorstem:
Ik zal het pleit beslechten!
Laat ons te zamen slechts, om de eer, 
Met knuppels, vuist of zijdgeweer,
Man tegen man gaan vechten.
Men roept: waar komt die stem van daan? 
Wie speelt hier den gebraden haan? 
Hij zal zijn schuld ras boeten.
Men zoekt en ziet een kerel staan,
Zoo dik gelijk een stier, van lengte 20

voeten.

’t Was Abel Stok, een sterke vent,
En in die streken wel bekend.
Geen mensch gevoelde lust met hem

te wagen;
Wie lust heeft, waag’ een kans met mij! 
Riep Abel nog, om hen te plagen;
Ik druk hem kort als rijstenbrij.
Of wacht, ik denk dat dit u beter zal

behagen,
Hij die het verste springen kan,
Dat hij beslis, wat naam de dorpen zul- 

1 len dragen.

Dat ’s goed riep daarop alle man,
Wij zullen er om springen.
Elk zet zijn beste been vooraan,
Om dus naar de eer te dingen.
Wie ’t verste sprong, is niet bekend, 
Maar menig viel er op zijn krent,
En menig nam zijn sprong te groot, 
En menig viel er in de sloot,
Alwaar hij menig rampgenoot,
Of liever zeg ik slootgenoot,
Al vloekende op de ribben stoot.

Dat ’s mis, riep Abel, ’t kan niet falen, 
Ik ga mijn polstok even halen.
Hij gaat en haalt te midden van ’t getier, 
Een stok van duizend voet, vier duim 

en drie kwartier.
In ’t midden tusschen beide dorpen, 
Juist daar ter plaatse, waar men de brug, 
Zoo stevig mcoglijk had ontworpen,
Zet hij bern neer, en neemt bijzonder vlug, 
Nadat hij elk ter zijde had doen treden! 
Een aanloop van wel honderd schreden. 
Neemt dan den stok te midden van zijn

vaart,
En vliegt gelijk een vogel hemelwaart. 
Maakt met zijn beenen duizend cabriolen, 
En is, (het was wat mistig weer,)
Ras in een donkre wolk verscholen. 
Toen riep ’t verzameld volk: „St. Maar

ten zij ’t bevolen! 
Och hadden ici den menschc weer!
Juist blies een bakker op zijn horen, 
Ten teeken, dat er op dht pas 
Een baksel wittebrood geboren,
En voor elk een verkrijgbaar was.
Ook Abel Stok had trek aan eten,
En zegt, daar hem het brood bijzonder

wel bekoort,
Dit dorp zal men den Hoorn dus heeten 
Naar ’t horen, dat ik heb gehoord.
En toen men hem de woorden had doen

weten
Met blij gelaat en weltevreden,
Kwam Abel Stok met frissche leden 
In ’t ander dorp weer naar beneden;
Hij zet zich neer en rookt op zijn gemak, 
Een smakelijke pijp tabak.
Van ’tvolk, sprak Abel: ik begeer 
Dat m’ om deez’ sprong nooit te vergeten, 
Het andere noeme Menschc weer!
De wil des grootsten van de Athleten, 
Geschiedt terstond en naar men wil, 
Voert ook de brug den naam van Abel

Stokster til.

Waar is die groote man gebleven? 
Vraagt men misschien; ’t staat niet be

schreven.
Misschien, dat bij een tweeden sprong, 
Dien tot dusver geen mensch bezong, 
Hij in de maan is blijven steken.
Of wel, hij is nog in de lucht,
En neemt te midden van zijn vlucht, 
Notitie van de Hemelstreken,
En mogt ik hem, komt hij weer neer,

eens spreken,
Dan meld ik u voorzeker en gewis,
Wat hem daar wedervaren is.



De inwoners van de gemeente Eenrum leveren een p o s it ie v e  b ijd rage  
aan het streven naar een schoner m ilieu . U it een overz ich t van de 
provincie  Groningen over de inzameling van k lein  chemisch a fva l in 
1987 b l i jk t  dat de gemeente Eenrum op de 4e p laats  in de top  t ien  
van gemeenten staat waar r e la t ie f  gezien  het meeste k le in  chemisch 
a fva l wordt ingezameld.

Van de ingezamelde hoeveelheden k le in  chemisch a fva l worden verhoudings
gew ijs het meest, verfresten  (51%) ingeleverd , gevolgd door oplosmidde
len , zoa ls terpentine (15,3%), oude b a tte r ije n  (14%), onbekende p ro - 
bleem stoffen (10,6%) en oude m edicijnen (3%).
Met zijn allen moeten wij er naar streven om nog meer klein chemisch 
af val uit de huisvuilzak te houden en in te leveren op de bekende 
adressen en er natuurlijk voor zorgen dat de gemeente Eenrum in de 
komende jaren nog hoger komt in de "top tien".

Vandaar onze leus: " CHEMISCH AFVAL? HOUD HET APARTi "

Hieronder geven w ij de adressen waar u uw k le in  chemisch a fva l kunt 
in leveren .
VerfreStén en oplosmiddelen : 

Oude b a tter ijen  :

Oude medicijnen :
Zuren, fixeer en ontwikkelaar : 
Afgewerkte olie :

Oudeweg 1 (s c h ild e r s b e d r ijf  K.R. Danhof) 
H oofdstraat 100 Pieterburen (M. Postema)
Burg. Wiersumstraat 25 ( fa . Groendijk) 
Raadhuisstraat 6 (J.D. Oorebeek)
Burg. Wiersumstraat 38 (J.O. Posthumus)
Raadhuisstraat 6 (J.D. Oorebeek)
Raadhuisstraat 15 (garage Bakker) 
Mensingeweersterweg 4 (garage Kampstra) 
Oudeweg 45 (garage B olt)
Hoogstraat 4 (Van D ellen)

Daarnaast kunt op twee adressen in Eenrum al het denkbare klein chemisch
a fva l kw ijt (dus ook v er fre ste n , oplosm iddelen, oude b a tte r i je n , zuren
en afgewerkte o l i e ) t e  weten öp het adres Hoogstraat 9 ( fa . F olkerts)en  
Raadhuisstraat 17 (loods gemeentewerken)
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- - - - - - - - L i chtweek E e n r u m . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Een flink aantal straten hebben dit jaar weer meegedaan aan de lichtweek 

.welke is georganiseerd door de ver. Dorpsbelangen Eenrum.

Er waren twee prijzen te verdelen voor de straatverlichting en één voor 

de mooist verlichte tuin.

De éérste prijs voor de straatverlichting ging naar de Oranjestraat.
Dit voor de aktueelste, origineelste en"doel"-treffendste. RinusMichels 
in de duckout in het zonnetje en de prachtige keeper. Prijs ƒ 50,=

De tweede prijs voor de straatverlichting ging naar de Hereweg.
Sfeervol en creatief. Prijs ƒ 25,=

De mooist verlichte tuin, was die van de fam. S.v.d. Ploeg,Raadhuisstr. 26 
Prijs ƒ 25,=

Allen van harte gefeliciteert.



^BURGELIJKESTAND G E M  EENRUM

ju n i,  j u l i  en augustus 1988.

Geboren: Mannes Lukas zv Johannes Marinus de Jong en van Frederika 
Jacoba van Sijdenborgh;
Garmt zv Sander Zijlstra en Klazina Maria Jacoba Hazekarrp;
Marco zv Lanmert Rozema en Janna Kloosterman te Groningen;
Jeroen Jaap zv Komelis Johannes Meijer en Aaltje Anna 
Jolman te Groningen.

H uw elijksaangiften: Klaas van Dijk en Merel Carola Nijburg beiden
wonende te Eenrum.

Huwelijken: Jan Vink en Jantje Jantina Kladder beiden wonende te 
Bedum;
Klaas Johnny Pijpker en Pieterke Anje van der Scheer 
beiden wonende te Mensingeweer, gemeente Leens;
Jan Gerrit van der Ploeg en Doedtje Hieltje Postma;
Eisse Jacob Luitjens en Nicolette ten Bruggen Cate 
beiden wonende Saaxumhuizen, gemeente Baflo;
Lebertus Lammert Schaap wonende te UI rum en Wilhelmina 
Ida Postma wonende te Eenrum.

Overleden: Hendrik van Wolde, oud 66 jaar, ev ten Bos, Jacoba 
wonende te Middelstum;
Ingrid Adriana Nicolasina Theodora van Weert, ev Casparus 
Frits Vries, oud 38 jaar;
Jakob Poel, oud 74 jaar, wv Kluin, Alderdina.

VERHUUR AUTOBOXEN.

Met in g a n g  va n  1 o k t o b e r  a . s .  kan  e e n  a u to b o x  aan  de 
D s. U i l k e n s s t r a a t  w ord en  g e h u u r d . De h u u r p r i j s  va n  d e z e  
a u to b o x  b e d r a a g t  ƒ  9 7 ,5 0  p e r  k w a r t a a l .  O pgave v o o r  d e z e  
g a r a g e  kan w ord en  g ed a a n  b i j  de h e e r  J .  R u ssch e n  van  de 
g e m e e n t e - s e c r e t a r i e , t e l .  0 5 9 5 9 -1 3 3 3  t s t .  2 1 .



BAKKER’S
schildersbedrijf

—  laat uw  kostbaar^ bezit verwaarlozenU—

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

o u d e we g 1 
t e l : 0 5 9 5 9 - 1 7 8 3

gebr. g o o t j e s s t r .  2 7  
t « 1 : 0 5 9 5 0 - 2  7 8 2


