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Bibliotheeknieuws

Er zijn een aantal leuke aktiviteiten voor jong en oud in 
de bibliotheek!

Voor de kinderen van 6 tot 16 jaar is er de kinderjury 
1989. De kinderjury is op 1 februari van start gegaan.
Wat is de kinderjury?
Hieraan kunnen alle kinderen van Nederland meedoen. Samen 
gaan die kinderen drie lievelingsboeken kiezen uit alle 
boeken die in 1988 zijn v e r s c h e n e n . .Eén voor de l e e f t i j d s 
groep 6 tot 10 jaar, één boek voor de groep van 10 tot 
13 jaar en één boek van 13 jaar en ouder. De makers van 
de 3 beste boeken, die gekozen zijn door de kinderen, 
krijgen bij de opening van de kinderboekenweek de prijs 
van de Nederlandse Kinderjury.

Wat moet je doen?
Als je mee wilt doen moet je zoveel mogelijk boeken lezen 
uit 1988. Deze ' k i n d e r j u r y b o e k e n ' staan in een apart 
hoekje in de bibliotheek. De boeken hebben allemaal een 
geel stickertje op de buitenkant.
Haal een deelnameformulier uit de bibliotheek.
Schrijf op welke 5 boeken jij het beste vindt.
Vul je n a a m , adres en geboortedatum in .
Doe het formulier in de kinderjurydoos die in de b i b l i o 
theek staat (voor 1 juni 1989).
De mag één keer meedoen.

Van 8 tot 18 maart is er de volwassenboekenweek van 1989. 
Het thema is dit jaar: Boek en film.
In de bibliotheek zal er in deze periode een tentoon
stelling zijn over dit thema. Daarnaast zal er een film- 
kwis zijn waaraan iedereen mee mag doen.

Iedere maand wordt een lijst gemaakt van de nieuwe a a n 
winsten in de bibliotheek. Deze lijst kunt u gratis 
meenemen uit de bibliotheek.

S T I C H T I N G  N E D E R L A N D S E  
KINDERJURY

Tea Oldenhuis



Regelmatig publiceren wij in het Bokkeblad artikelen over het inzamelen 
van het zogeheten klein chemisch afval.
Daarbij worden ook adressen : vermeld waar u dit afval kunt achterlaten.
Tot op heden ontbrak het nog aan een Inzamel adres in de plaats Weste le
nteland. Wij hebben nu echter ook voor de inwoners van het dorp Veste r- 
nieland een adres gevonden waar klein chemisch afval kan worden bezorgd.
De fan. SCHRHMER, VALGEWEG 8 te WESTERNIELAND, is bereid cm IEDERE 
hWtfCiAGMIDDAG VAN 14.00 - 15.00 UUR klein chemisch afval in ontvangst 
te nemen.
Voor de volledigheid geven wij hieronder nog.eens een overzicht van de in
zamel adressen.

AFGEWERKTE OLIE EN OLXEFTLTERS : RAADHUISSTRAAT 15 EENRUM (GARAGE BAKKER)
MENSINGEWEERSTERWEG 4 EENRUM (GARAGE KAMPSTRA) 
OUDEWBG 45 EENRUM (GARAGE BOLT)
HOOGSTRAAT 4 EENRUM (VAN DELLEN)
RAADHUISSTRAAT 17 EENRUM (GEMEENTEWERKEN) 
HOOGSTRAAT 9 EENRUM (FIRMA POLKERTS) 
ZUIDERSTRAAT 1 EENRUM (FIRMA VAN DER SCHEER)

ZUREN, FIXEER, ONTWIKKELAAR

OUDE MEDICIJNEN 
OUDE BATTERIJEN

VERFRESTEN EN OPLOSMIDDELEN

SPUITBUSSEN

VALGEWBG 8, WESTERN. (FAM.SCHFUDEMER)-ma. 14.00-15.OOu 
: RAADHUISSTRAAT 6 EENRUM (OOREBEEK)
RAADHUISSTRAAT 17 EENRUM (GEMEENTEWERKEN)
HOOGSTRAAT 9 EENRUM (FIRMA POLKERTS)
ZUIDERSTRAAT 1 EENRUM (ETRMA VAN DER SCHEER)
VALCEWEG 8 WESTERN. (FAM.SCHRIEMER)~ma. 14.00-15.OOu 

: BURG. WIERSUMSSTRAAT 38 EENRUM (J.0. POSTHUMUS)
: BURG. WIERSUMSTRAAT 25 EENRUM (FIRMA GROENDIJK) 
RAADHUISSTRAAT 6 EENRUM (OOREBEEX)
RAADHUISSTRAAT 17 EENRUM (GEMEENTEWERKEN)
HOOGSTRAAT 9 EENRUM (FIRMA POLKERTS)
ZUIDERSTRAAT 1 EENRUM (FIRMA VAN DER SCHEER) 
HOOFDSTRAAT 90 PIETERBUREN (GROENEVELD)
J. HEIDEMASTRAAT 11 WESTERNIELAND (BASISSCHOOL)
VALGEWEG 8 WESTERN.(FAM.SCHRIEMER)-ma. 14.00-15.OOu 

: OUDEWBG 1 EENRUM (SCHILDERSBEDRIJF DANHOF) 
HOOFDSTRAAT 100 EENRUM (POSTEMA)
HOOFDSTRAAT 90 PIETERBUREN (GROENEVELD) 
RAADHUISSTRAAT 17 EENRUM (GEMEENTEWERKEN)
HOOGSTRAAT 9 EENRUM (FIRMA POLKERTS)
ZUIDERSTRAAT 1 EENRUM (FIRMA VAN DER SCHEER)
VALQÉWEE 8 WESTERN. (FAM. SGHRIEMER)-ma. 14.00-15.OOu 

: RAADHUISSTRAAT 17 EENRUM (GEMEENTEWERKEN)
HOOFDSTRAAT 90 PIETERBUREN (GROENEVELD)
ZUIDERSTRAAT 1 EENRUM (FIRMA VAN DER SCHEER) 
HOOGSTRAAT 9 EENRUM (FIRMA POLKERTS)
VALGEWEG 8 WESTERN. (FAM.SCHRIEMER)-fna. 14.00-15.OOu



SCHAIT'NNEUT'N

N E U T 'N RIEGJEN

De "Vereniging Dorpsbelangen Eenrum" organiseert op 
26 maart a.s. (eerste paasdag) het aloude notenschieten 
in het dorpshuis "De oude school" te Eenrum.
Er wordt v an 14.30 uur tot Hh 17.00 uur gespeeld op 
3 banen. De inleg bestaat uit walnoten die in de zaal 
verkocht w o r d e n  voor de weggeefprijs va n  ƒ 1,00 voor 20 
notenl
Indien er belangstelling is en de organisatie het toelaat 
zal word e n  bekeken of ook andere spelsoorten kunnen worden 
gespeeld.
Vilt U  wel, maar kent U  de regels niet? Dat is geen probleem, 
want er zijn voldoende m e nsen aanwezig om U  uitleg te geven 
van de regels.

Iedereen, jong en oud, is welkom.
Komt dat zien of speel mee,

in ieder geval tot ziens I



Franso stoofschotel.

750 gr. riblappen of stoofvlees in grote dobbelstenen.
3/^ liter rode w|jn
2 flinke uien
thjjm
peper
zout
1 eetlepel paprikapoeder 
veel peterselie 
6 tomaten 
scheutje room
eventueel winterwortel, champignons en andere groenten.

— Bak het vlees en de uien
— Voeg de wijn, de thjjm, peper en het zout toe.
— Laat dit ongeveer 2 1/2 uur zachtjes pruttelen.
«- Voeg dan de ontvelde tomaten, paprikapoeder en

eventuele groenten toe en laat het nog oen uur 
zachtjes doorkoken.

— Bind het vocht eventueel met vat maïzena en schenk 
de room erbij.

— Strooi de peterselie erover.



Het Nederlandse Rode Kruis organiseert aangepaste vakan
ties voor mensen, die langdurig ziek zijn en of mensen met 
een handicap die niet of niet meer zelfstandig op vakantie 
kunnen.
Hiervoor vaart het vakantieschip J.H. Dunant en .zijn er twee 
vakantiehuizen, Huize IJsselvliedt te Wezep en Huize de 
Valkenberg te Rheden. Indien (medische) verzorging en/of 
begeleiding nodig is dan zijn een arts, verpleegkundige(n) 
maar ook andere vrijwilligers beschikbaar. Ook is er een aan
tal vakantieweken in het buitenland, waaronder Duitsland, 
België en Zwitserland.

U bent van harte WELKOM...

Voor meer informatie kunt U bellen naar of schrijven aan:

Naam afdeling ..LEMBÜLU1..:....................
Adres . ........................................................................................
Woonplaats....ÏL .CXV.YT.tA.ïVA..... ............................................
Telefoon . ... Q S % S . ^ . . A . S : . ± b .........................................
Kontaktpersoon.........................................................................
of: Hoofdbureau Nederlandse Rode Kruis

Afd. Welzijnszaken 
Postbus 28120 
2502 KC DEN HAAG 
Telefoon 070-84 66 91.
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Stuur j c  oplos 

nc\as 9ier\elce Zul r\rou 
U)i  ̂ zo'n Iculce- 

Siriplooeldoor\ J

Dat lukt je 
/  nooit

r Maak vuisten van je han 
den.

\  Wijs met je wijsvingers 
naar elkaar.

/  -Ga nu met die wijsvin- 
V. gers kringetjes draaien: 

Eerst van je af. Dat 
\  lukt vast wel.J Dan naar je toe. Dat 

/  zal ook wel gaan.
\ Maar probeer het nu 
( eens zo:
V Draai met de ene vin- 

'  ger naar je toe en 
met de andere van je 
af.

DAT LUKT JE NOOIT

Wie kan goed blazen?

>

Neem een deksel van een doos.
Maak er vier gaten in, waar net 
een knikker door kan. Schrijf bij 
elk gat het aantal punten.
Zet het deksel op vier blokjes of 
doosjes of zo.
Neem een rietje. En probeer daarmee 
de knikker in het gaatje met de 
meeste punten te blazen. Hoeveel 
punten haal je in vijf keer?

-S -



AUTOBUSDIENSTEN
De dienstregeling welke hieronder staat vermeld 
geeft aan dat er ten opzichte van thans veel is 
verbeterd op het terrein van het openbaar vervoer 
ondanks de invoering van het INTEGRO-plan.

Opmerkingen omtrent de diensten tot vervoer van reizigers en goederen, hetzij over de 
gewone hetzij over de spoor- en tramwegen. Aangekondigde en gestaakte diensten.
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Uit het gemeenteverslag 
van 1889.



'  De burcht „Dijksterhuis" in de 17e eeuw. (Naar de kaart van Coenders.)

De v o o rm a lige  burcht „D ijk sterh u is” te P ieterburen .

Den 17en December 1902 werd het voor 
de luttele som van 2475 gl. aan sloopers 
verkocht, onder voor waarde dat den 

, l en September 1903 alles finaal geamo- 
veerd moest zijn, zoodat weldra het 
trotsche gebouw aan moker en breekijzer 
ten prooi werd.'

Wel mocht het kasteel den eerenaam 
„trotsch” dragen. Hoog toch verhief 
zich het voorgebouw boven het ge
boomte, dat, hoewel sedert een kleine 
40 jaar na uitroeiing van het zooge
naamde „kalverbosch” enkel nog . be- 
8taande uit singels en lanen, wijd en 
zyd/,bekend stond als „het bosch” te 
J^eb6fburen, vanwaar het langs den 

aangewezen wandelweg over „het 
minuten was te bereiken, 

d e , buitensingels bouw- en 
begrensden de zui- 

der-, ooster- en noordersingel, alsmede 
de magnifique lindenlaan aan de west
zijde, een vierkant terrein, ongeveer 5 
HA. groot, rondom daarvan gescheiden 
door breede en diepe grachten en alleen 
toegankelijk door een kolossaal hoog, 
ijzeren hek, gedragen door enorme zand
steenen zuilen, die zijn blijven bestaan 
evenals de breede oprijlaan met linden 
afgezet. Dit hek, de „groote poort” ge-
heeten, ter onderscheiding van de „kleine 
poort” , die vroeger aan het andere eind 

. de oprijlaan afsloot en bekend was door 
de kunstig gebeeldhouwde zerken vazen, 
verleent toegang tot het ruime slot
plein, aan twee zijden afgezot door een 
boerderij en een ruim „schathuis” , ter

wijl recht tegenover den ingang, een 
lange brug de breede binnengracht 
overspant, die het terrein insluit, waarop 
het slot „Dijksterhuis” zich in al zijn 
glorie verhief.

De oostermuur geheel uit 
het water opgetrokken, was karakteris
tiek door de verschillende soorten van 
ramen, zoowel als door drie veranda’s 
boven elkaar, waarvan de benedenste 
grensde aan den wijnkelder, naast welke 
zich een bomvrij vertrek bevond met 
kolossaal muurwerk, aan den buitenkant 
van drie zeer smalle raampjes voorzien.

In de benedenverdieping was verder 
de keuken en een slaapvertrek. Een 
verdieping hooger bevatte tusschen 
meer gewone kamers een groote zaal, 
door een portaal van den gang geschei
den. Dit portaal was wel iets bizon- 
ders. De gangdeur was omgeven door 
zeer fraai houtsnijwerk, terwijl er boven 
een klok was aangebracht, die zeer 
ongemeen mag worden genoemd. De 
bovenverdieping telde verscheiden ka
mers, waaronder een met bizonder 
behangsel bekleed. In het voorgebouw 
trok vooral de vestibule de aandacht;

I
niet zoo zeer door de kannonnetjes en 
het fraaie marmeren fonteintje, als wel 
door de curieuse wensch, die een der 
heeren Alberda van Dijksterhuis tegen
over den ingang had laten schilderen 
onder zijn wapen en het schild, dat. 
zoo hij cr ooit toe was gekomen om 
te gaan trouwen, het wapen van zijne 
echtgcnoote had moeten bevatten.

-



De laatste beide eeuwen is het Huis 
ten Dijke eigendom geweest van de 
familie Alberda, die het door huwelijk 
van de familie Horenken in 1703 ver
kreeg. Voornamelijk aan Gerard Al
berda, die, „et par djoit de conquête, 
et par droit de naissarice” een der meest 
bekende edelen uit de 18e eeuw is ge
weest, heeft de kerk te Pieterburen te 
danken, dat ze tot eën der fraaiste van 
het Noorden mag worden gerekend. 
Doch ook Gosen Geurt Alberda, tot 
1830 Heer van Dijksterhuis, heeft 

_eene herinnering nagelaten, die steeds
spreekt, door bij uiterste wilsbeschik
king aan den kerkeraad een som gelds 
toe te kennen, om daarvan een sepa
rate armenkas op te richten en uit de 
renten zooveel mogelijk zulke personen 
te ondersteunen, die, uithoofde van 
ouderdom als anderszins, wel in be
hoeftige omstandigheden verkeeren, 
maar echter uit eergierigheid nog geen 
voortdurenden onderstand uit de alge- 
meene diaconiekas begeeren. Dit voor
beeld werd gevolgd door \Villemine 
Jeane Alberda van Menkema, vrouw 
van Dijksterhuis, douarière Lewe van 
Aduard, die, in 1845 kinderloos over
leden, het Huis ten Dijke met al zijn

uitgestrekte bezittingen vermaakte aan 
Gerard Alberda van Menkema te Uit
huizen.

Van toen af aan begon de glorie van 
het Huis ten Dijke te tanen. Onbewoond 
stond het daar; en toen het eerst zoover 
was gekomen, dat veel van het inwen
dige werd weggevoerd, ging het met 
rasse schreden zijn verval tegemoet. 
Vooral de laatste jaren was het bedroe
vend om aan te zien, hoe het eene stuk 
van waarde' na het andere de slotpoort 
uitging. Bij gedeelten werden ook de 
singels te gelde gemaakt en hoewel

nieuwe aanplanting geschiedde, begon 
de vrees geopperd te -worden, dat na 
het overlijden van den reeds bejaarden 
heer Alberda van Menkema, die onge
huwd was gebleven, de slooping van 
het geheel niet uit zou blijven. En maar 
al te zeer bleek die vrees gegrond. In 
’t voorjaar van 1902, door ’t overlijden 
van den eigenaar vervallen aan de erven 
Lewe van Nijenstein, werd met de ge- 
heele bezitting, tevens de burcht op af
braak verkocht. Het bosch, dat mede 
overging op den kooper van de boerderij, 
die den naam „Dijksterhuis” heeft be
houden, werd door dezen onmicldellijk 
in zijn geheel van de hand gedaan.

De hurcht .Dijksterhuis”  in de 18e eeuw. (Naar de kaart van Beckering).



ma.27 febr.

do. 2 maart

vr. 3 maart

za. 4 maart

dot23 maart

za.29 april

vr.16 juni

laatste week 
juni

do.17 aug.

18,19 20 aug.

Hotel Bulthuis Algemene ledenvergadering 
V.V.V.-Eenrum 20.00 uur.

Het Wapen van Hunsingo "Het ontstaan en de geschie- 
Pieterburen denis van de streek rond

Eenrum en Pieterburen" 
door: Ir.B. van Heuveln.
NUT. 20.00 uur.

Wapen van Hunsingo 
Pieterburen

Hotel Bulthuis

Hotel Bulthuis

DORPSHUIS DIEKSTAAL 
Westernieland

EXCURSIE

Muziekavond door amateurs 
uit de gemeente Eenrum 
(e.o.)1 20.00 uur. 
entree: gratis 
Culturele Commissie Eenrum.

Feestavond V.V.V.-Eenrum 
"Vlinders in 't Lief" door 
'De Grunneger Sproak'
Verder: verloting en dansen 
na afloop m.m.v.
Eemsmond Kwartet. 20.00 uur 
entree: leden vrij, rest ƒ5.

"Froufolk", een muziekgroep 
uit Drachten.
NUT-Ned.Ver.v.Huisvrouwen 
20.00 uur.

Toneelver. Westernieland: 
"Lift naar het zuiden" 
Blijspel in drie bedrijven 
van Joop Spit.
NUT: middagexcursie naar 
vliegveld Eelde. 
info.:05952-233 (mevr.J. 
Havenga-van Hoorn)

Eenrum

Eenrum

Eenrum

Evenementenweek.

Fietscross 

KERMIS i i Oc**1
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O P L O S S IN G  (woordvorm)

Horizontaal: 1 promenadedek; 11 valenclcnncs; 21 Peru; 22 Ijver; 23 pas; 25 lama; 26 Oder; 27 ik 

29 T.T.; 31 e.k.; 32 ketel; 34 pi; 36 es; 37 dl; 38 mop; 40 satijn; 43 mortier; 45 ratel; 48 pro; 49 arak

51 bod; 52 soes; 53 neef; 55 sen; 56 baan; 57 deken, 59 peppel; 62 diaken; 64 nadat; 65 o.a.; 66 gom

68 lord; 69 dom; 71 stam; 72 zes; 73 ia; 74 nat; 75 tod; 77 si; 78 regie; 80 af; 81 pot; 82 lef; 83 N.N.

84 patio; 86 emoe; 88 Lena; 90 motet; 92 re; 93 sar; 94 erwtebladroller; 97 lar; 99 batig; 100 ka

101 ui; 102 eikel; 104 ribes; 107 genet; 109 over; 110 deze; 112 smal; .115 Lena; 116 bal; 117 sitar 

118 terts; 120 til; 121 ijk; 122 fa; 123 Eli; 124 ent; 125 Em.; 127 go; 128 tolk; 130 Mg; 131 Ru; 132 trap 

134 karaat; 135 gevaar; 137 kern; 138 N.B.; 140 mv.; 142 lint; 144 eb; 146 li; 147 zee; 148 eis 

150 e.d.; 151 Po; 152 lok; 154 steen; 156 Nepos; 158 kan; 159 aval; 161 Eire; 162 iris; 163 nero 

164 gelid; 166 meter; 167 netel; 160 be; 169 te; 171 hagel; 173 Sem; 174 eensluidendheid; 184 ren 

186 O.L.; 188 rebel; 190 tors; 191 rage; 192 keper; 194 ba; 195 tin ; 196 ton; 197 we; 198 nader 

200 M.P.; 202 nut; 203 fan; 204 S.B.; 205 hel; 206 beek; 208 Rijn; 209 zeep; 211 tal; 213 R.-K. 

214 zeker; 216 Dallas; 218 dollar; 220 kolom; 222 wrat; 223 dra; 224 snip; 226 pees; 227 Ran 

229 kano; 230 air; 231 soort; 233 stabiel; 235 naald; 237 fee; 238 la; 239 m.n.; 240 ar; 242 salon 

243 v.a.; 244 el; 246 td.; 247 moet; 249 raam; 251 run; 252 Iran; 254 olie; 256 wisselvallig 

257 vrijdagmiddag.

Verticaal: 1 primadonna; 2 op; 3 met; 4 erts; 5 nu; 6 d ij; 7 even; 8 dek; 9 er; 10 watt; 12 al; 

13 lap; 14 emir; 15 na; 16 i.o.; 17 edel; 18 nes; 19 nr.; 20 salontafel; 23 pers; 24 sein; 28 Koreaan; 

30 stop; 32 koel; 33 leed; 35 eten; 37 draaier; 39 pak; 41 a.b.; 42 ijdel; 43 moed; 44 reis; 46 8sem;

47 en; 48 pad; 50 keg; 52 spriet; 54 fataal; 56 bas; 58 notaris; 60 pos; 61 oog; 63 kaf; 64 netelig;

67 mot; 69 .deel; 70 mild; 72 zot; 76 die; 78 rob; 79 eer; 81 por; 84 pater; 85 ork; 87 me; 89 N.O.; 

90 mei; 91 takel; 93 sabel; 95 waterig; 96 luister; 98 renet; 99 bivak; 103 lenig; 104 robijn; 105 vete; 

106 hart; 108 talon; 110 d.i.; 111 zalm; 113 menu; 114 Lt.; 117 salaris; 119 servies; 122 forel; 

126 maand; 128 tak; 129 kan; 132 tel; 133 pat; 136 gelag; 138 neer; 139 benepen; 140 menigte; 

141 vier; 143 donor; 145 boven; 147 zeil; 149 spit; 151 parel; 153 kales; 155 te; 157 os; 158 keten;

160 liter; 163 neger; 165 Demeter; 166 maretak; 168 bel; 170 eik; 172 rotszwaluw; 174 een;

175 steels; 176 L.O.; 177 urn; 178 Isar; 179 eren; 180 nar; 181 dg; 182 hemels; 183 den; 

185 lankmoedig; 187 Liberia; 189 bol; 193 put; 194 baronet; 197 wel; 199 d ijk; 201 pel; 205 het; 

206 baar; 207 kans; 209 zoel; 210 para; 212 lok; 215 kar; 216 drom; 217 sits; 218 Deen; 219 raaf; 

221 laf; 223 do; 225 paar; 226 pion; 228 nl.; 231 snee; 232 taal; 234 bluf; 235 naad; 236 Deli; 

239 mos; 241 ral; 243 vrij; 245 lid; 247 ms.; 248 Tl; 249 ra; 250 mi; 252 Ir.; 253 na; 254 om; 

255 e.d.

Sleutelwoorden: VELDHOSPITAAL en 

VERKEERSTOREN

-------------------------------& ------------------
De winnaars van de ̂ kerstpuzzel 
die verrast werden^n^t een 
rollade of een heerlijke taart 
zijn:

1. J.Bekkema

2. Mevr. A.W.Broekema- Alma

3. Marga Vogel

allen te Pieterburen



Wie geeft mij een

Wie geeft mij een.....?
? £ fp T

de nieuwe aanleg

Op 7 M l  haaft da officials opvning plaatagavondan van hst larrain galagan 
tuaaan da Havenstraat an da De, UIIkenaatraat t« Kenrua.
Pil vMrMtli »pala*tarrain haafl aan gahaal auilara funnUa
gakregan. Kat la lngarlcht t.b.v. recreatie, t ^ r i i M  an cultuur*
Kr la aan mooie wandelroute ontstaan vanaf da kanocamping naar hst centrum 
van Kat dorp an omgakaard.
Vardar sijn ar aanlagatalgara b&Jgaplaatat sodat da vaarpaaaant thans ruimte 
voldoends haaft o* aan ta meren ln Kenrum.
Kr la*aan begin gemaakt mat hst plaatsen van kunstobjecten op het terrein.
Da liefhebber hiervan kan hier volop van genieten waarbij man O.a. kan gaan 
sltten op da door da V.V.V. aangeboden bank.
Al met al draagt het terrein bij tot het leefbaar houden van het dorp lenrum 
alamede de aantrekkelijkheid voor de toerist voor het dorp.
Vat thans nog ontbreekt la ten naam voor het terrein.
Oraag nodigen wij iedereen uit om aijn of haar gedachten hieromtrent kenbaar 
ta a«ken aan het gemeentebestuur.
Uit da Inssndlngsn tullan wij trachten .. aan keu&e ta maken waarna wij da 
gameenteraad voor sullen etellen desa keusa over ta nemen an tot officials 
tenaamstelling over te gaan.
De lnsender van de uiteindelijke keuse sal van ons een leuke attentie ontvangen. 
ViJ versoeken u uw ld/eeên binnen een maand na het verschijnen van dit blad 
aan ons ln ta willen sturen.

Het voormalige gemeentelijk op- 

slagterrein heeft eindelijk een 

naam. (zie onderstaand naambord) 

Na een gemeentelijke oproep in 

het sept.nr. van het "Bokkeblad" 

1988, vernamen ook wij (redaktie) 

uit de regionale weekbladen, dat 

er een naam gekozen was tijdens 

een gehouden raadsvergadering.

Hat collsga van burgemssatar an wsthoudsra 
van Kanrum.

Voormalig opslagterrein 
Eenrum gaat De nieuwe 
aanleg heten
EENRUM - B. en w. stellen de Een- 
rumer raad voor de naam ’De nieuwe 
aanleg’ aan liet voormalige opslagter
rein, bij de haven in Eenrum, te ge
ven. v
De gemeente plaatste een publikatie in 
hel ’ Bokkeblad’ om de inwoners in de 
gelegenheid te stellen suggesties te doen 
ten aanzien van de straatnaamgeving 
van bovengenoemd terrein. Er kwa
men vier reakties binnen, namelijk 
’ Flintstee o f -pad’ , 'Jaagpad o f ’Joag- 
pad’ , ’Mr. I.M .W . Maks-van Veen
pad’ , ’De nieuwe aanleg’ . Naar de me
ning van het college pas laatstgenoem
de naam het beste bij het voormalige 
gemeentelijke opslagterrein.

Uit de Ommelander Courant



ï j i i m  i m

M e u b e l m a k e r  Vos uit B aflo  
z o e k t  een w o n i n g  m e t  w e r k -  
r u i m t e  i n / o f  o m g e v i n g  van 

E E N R U M
B a f l o  N o o r d e w i e r s t r a a t  41 
T e l : 0 5 9 5 0  -  4 6 1 6

Eiken T.V. kastje model

Oisterwijk

Maten: 85cm breed 
45cm diep 
76cm hoog

Tel: 05959-1579

fïïïïïïTTITïïïnl
Ik ben een meisje van 

14 jaar.

Ik zoek een verzorg

pony/paard. Ik heb

rijervaring

Claudia v.d. Muil 
Tel: 05959-1579'* O...

0 W  Sfc'S0M
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Hebt u nog oud, of niet meer gebruikt öf te reparerenspeelgoec
U kunt de peuters van PEUTERSPEELZAAL SJOEMPIE e£_bliiJmee

nJfr1maken, _ _
Op de maandag», dinsdag-,..... donderdag- en vrljfag-ochtend
neemt Cobi v.d. Ploeg het graag in ontvangst!

Raadsel

Een sigarettevloeitje is 1/10 mm dik en oneindig groot.
De afstand tussen de aarde en de maan is 385.000 km.

Hoe vaak moet ik mijn vloeitje dubbel vouwen, zodanig, dat het net niet 
meer tussen de aarde en de maan past.

■ W--1 S9 4t7086£i7 = ww \ ‘o X ctr3 iaMJ-0
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Door de marktcommissie is besloten dat een vereniging jaarlijks 
een standplaats kan krijgen op de Heme1vaartsmarkt.
Dit houdt in dat alle verenigingen, stichtingen of commissies 
jaarlijks kenbaar dienen te maken of ze in aanmerking willen 
komen voor een aktie.
Deze aktie kan bijvoorbeeld bestaan uit het houden van een ver
loting, koffiestand of iets dergelijks.
Wel moet ene aktie ten goede komen aan het algemeen belang bin
nen de gemeente. Dus men hoeft geen aktie te houden om de eigen 
kas te gaan spekken.
De vereniging, stichting of commissie die een aktie op de Hemel- 
vaartsmarkt wil houden, wordt verzocht onderstaande strook in te 
vullen en voor 1 maart 1989 op te sturen naar het secretariaat 
van de Commissie Hemelvaartsmarkt, Hereweg 15 (Postbus 4) te 
Eenrum.
Verenigingen die al eens eerder hebben ingeschreven doch niet in 
aanmerking kwamen, dienen nu weer in te schrijven.

Naam vereniging: ..............................................
Secretaris: ................................... *..............
Aktie t.b.v.: .................................................
Wat voor aktie wordt gewenst: .................................
Eventuele toelichting: ........................................

nieuwe beheérder van DPMIES TOEN

Dames en heren, meisjes en jongens,
In dit nummer van het Bokkeblad treft u de eerste bijdrage aan 
van mevr. de Boer. Zij is per 1 januari 1989 benoemd tot beheer
der van Domies Toen in Pieterburen.
Daarmee is voorzien in de vacature die is ontstaan door het ver
trek van van de heer Janssen naar Maastricht.
Het gemeentebestuur wil graag de heer Janssen bedanken voor het 
werk dat hij de afgelopen jaren met volle inzet en vanuit zijn 
grote kennis op het gebied van de wilde planten, heeft gedaan. 
Daardoor is Domies Toen geworden wat het nu is.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat mevrouw de Boer, uiteraard 
op haar eigen wijze, dit werk zal voortzetten en de tuin tot een 
nog grotere attractie zal weten te maken. Zoals u in het stukje 
van haar hand kunt lezen is zij van plan u regelmatig bij het 
wel en wee van Domies Toen te betrekken.
Wij heten haar dan ook hartelijk welkom (zij vestigt zich in 
Pieterburen) en wensen haar succes.

*. De wnd. burgemeester,
B.S. Wilpstra.



nets o et 'domie to e n ”
Eind oktober '88 kwam Paul Janssen met zijn nieuws (verhuisplannen: 
Maastricht) naar mij toe.
Met tegelijk de vraag: "Hoe verder met de Domies toen?"

Heel serieus heb ik toen overwogen of ik door eigen inzet deze- bijzondere 
tuin zou kunnen voortzetten. Met mijn biologische achtergrond heb ik daar 
een goed vertrouwen in. Aldus mijn "sollicitatie" en de daaruit
voortvloeiende benoeming tot tuinvrouw van "Domies toen" te Pieterburen.
Ik zal de tuin voortzetten op de manier zoals Paul ingeslagen is, zodat de 
tuin een levend voorbeeld blijft van de vele vele planten, die vroeger 
gewoon in het vrije veld voorkwamen.
En niet alleen planten, ook is de tuin met zijn directe omgeving een prima 
leefplaats voor vele dieren.
In november kwam ik al bladharkende 3 verschillende kikkersoorten en ook 
de gewone pad tegen.
De vele soorten bloemen trekken vele insekten aan. Onder deze
bloembezoekers zijn soms heel bijzondere.
Daar insekten weer voedsel zijn voor vele vogels, is het bijna
vanzelfsprekend dat er diverse zangvogelsoorten en ook nog vleermuizen in 
en nabij de tuin voorkomen.
Met opzet noem ik in en nabij de tuin, want juist door de enorme 
afwisseling van het omliggende groen is er volop leefruimte voor allerlei 
dieren.
Misschien dat uw tuin met de hoge of de holle boom, de knotwilg, de 
leilinde, de heesters, net die nestel- of leefplaats biedt, die dat ene 
vogeltje nodig heeft.
Domies toen vormt met alle omliggende groen (particuliere tuinen, 
gemeentegroen, windsingels, ruigterreintjes) samen een groot oppervlak: 
"biologische rijkdom".
Misschien wel van meer waarde, dan we tot nu toe beseffen.
Ook op andere groene plaatsen in de gemeente Eenrum of Noord-Groningen 
valt nog "bijna ouderwets" van het natuurleven te genieten, laten we er 
zuinig op zijn!
Met deze bokkebladstukjes zal ik u op de hoogte brengen van al wat groeit 
en bloeit, en ons (ook u?) steeds weer boeit

('lijfspreuk dr. Fop 1. Brouwer)n met als basis "Domies toen".
In de komende maanden kunt u volop genieten van de vroege 
voorjaarsbloeiers (de stinzeplanten. )
Na de winteraconiet en de lenteklok volgen withoefblad, sneeuwklokjes, 
boerencrocus, sterhyacint en primula's.
Let ook eens op de fraaie paddestoelen op de kleine "pad"-paaltjes.
En wie weet fladdert er een citroenvlindertje (een echte lentebode) met u 
mee.

Een verwachtingsvol jaar 
ingegaan, groetend 

Anne de Boer

Per maart '89, Hoofdstraat 64 
9968 AG Pieterburen 

05952-502

/ f



HERVORMDE VROUWEN DIENST EENRUM

De H.V.D. biedt bij iedere geboorte het gezin een paar 
babysokjes aan met een kindergebedenboekje.
De sokjes werden de laatste jaren gebreid door mevr. R. 
Hulst, die door omstandigheden niet meer in de gelegen
heid is dit werk te doen.
De H.V.D. zou gaarne zien dat nieuwe vrijwilligster zich 
bereid wil verklaren om deze babysokjes te breien. De 
benodigde breiwol wordt haar ter beschikking gesteld. 
Aanmelding gaarne zo spoedig mogelijk bij mevr. Duister, 
Burg. Wiersumstraat 34 te Eenrum, telefoon (05959)-1475.



Hallo allemaal,

V o o r  d i e g e n e n  die het n o g  niet weten:
P e u t e r s p e e l z a a l  Sjoempie heeft j.1. 10 januari intrek
ge n o m e n  in een ander onderkomen.
Een g e d eelte van de oude k l e u t e r s c h o o l  in de P l a n t s o e n 
straat h e e f t  als het w are een m e t a m o r f o s e  ondergaan. 
Doordat het geheel in een n i e u w  v e r f j a s  je is g e s t o k e n  
en er wat timmerwerk is verricht, ziet het er speels en 
vrolijk uit.
's Ochtends werd de v l a g  g e h e s e n  en d a a r n a  h e b b e n  de p e u 
ters bezit genomen v a n  h u n  nieuwe speelruimte. H e t g e e n  in 
het b e g i n  wat onwennig verliep, m a a r  dat ging vry snel 
over. H u n  n i e u w s g i e r i g h e i d  naa r  het nieuwe b i n n e n s p e e l -  
huisje en andere nieuwe d i n g e n  en een ruggesteuntje 
v a n  mam a  of papa, h i e l p e n  h u n  over dit drempeltje heen.
Er w e r d e n  cake's en w o r s t j e s  g e g e t e n  en limonade g e 
dronken, wat er zonder p r o b l e m e n  inging.
F e e s t m u t s j e s  werden in het a l g e m e e n  in de handjes g e 
dragen, w a n t  op het h o o f d  bleek het toch niet zo prettig. 
Om o n g e v e e r  11 uur w e r d e n  alle k i n d e r e n  wee r  o p g e haald 
en g i n g e n  " g o e d g e m u t s t " n a a r  huis.
's Middags had iedere b e l a n g s t e l l e n d e  g e l e g enheid om de p 
p e u t e r s p e e l z a a l  te bekijken. Daa r  h e b b e n  veel m e n s e n  
ge b r u i k  v a n  gemaakt en de r e a c tie's w a r e n  over het a l g e 
m e e n  positief. Tevens is nu de v e n s t e r b a n k  v o o r z i e n  
v a n  mooie bloemen, we h e b b e n  leuke s p e e l spullen ge 
kregen, de boek e n p l a n k  w o rdt a a n g e v u l d  en de kas is g e 
spekt, m a a r  daarvoor h e b b e n  we inmiddels wat leuks 
bedacht: n l . nieuwe poppen.
T e g e n  17*00 uur was de f e e s t d a g  w e e r  voorbij......
hapjes en drankjes op en de v l a g  w e e r  gestreken.

Nu zouden wij bij deze ook g r aag i e d e r e e n  hartelijk 
w i l l e n  b e d a n k e n  voor de b e l a n g s t e l l i n g  die zij getoond 
hebben. In het bijzonder w i l l e n  wij die mensen, die op 
welke wijze d an ook, bijgedragen h e b b e n  aan het geweldige 
resultaat, dat we met e l kaar in toch vrij korte tijd 
bereikt hebben, zeer bedanken!
L a t e n  we h o p e n  dat het een fijne s p e e l p l e k  zal zijn en 
blijven v o o r  onze peuters.
Nogmaals, onze hartelijke dank hiervoor.
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B U R G E L I J K E S T A N D  G E M  E E N R U M

van de gemeente Eenrum 
van

december en januari

Geboren: Lotte, dv Hendrik Fidder en Adriana Dikhooff
Pieterke Frederika Bolt Berghuis dv Harm Klaas 
Bolt Berghuis en Antje Jakoba Hofman
Bianca, dv Jannes Bekkema en van Lucia Martini 
te Groningen
Jacco Rayan Dennes, zv Jan Alle de Hoop en 
Diederika Wilhelmina Docter te Groningen
Erik Peter, zv Pieter Menno Klaas Modderman en 
Stieny Lambertha Willemina Marga van Drumpt te 
Groningen

Huwelijksaangiften: Jan van der Horn en Berendina Grit 

Huwelijken: geen

Overleden: Jacobus Voos, ev Trijntje Doorenbos, oud 74 
jaar
Harm Smit, ev Aaltje Ammeraal, oud 80 jaar te 
Groningen
Jacomina Rijzenga, ev Koert Huizenga, oud 75 
jaar





BAKKER'S
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 het zelver.

filiaalhouder 
K. R.Danhof

B A F L O  --------— --------------------------------------------------- —  E E N R U M

gebr. gootjesstr. 27 
t e l : 05950-2 782

oudeweg 1 
tel: 05959-1783


