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B e v o l k i n g s o n d e r z o e k

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Sinds 1 januari 1989 is in de provincie Groningen het bevolkingsonder
zoek baarmoederhalskanker (opnieuw) gestart.
Dit onderzoek houdt in dat vrouwen van 35 tot en met 54 jaar eenmaal 
per drie jaar een uitnodiging thuisgestuurd krijgen om een uitstrijkje 
van de baarmoederhals te laten maken. In de regio van de Basisgezond
heidsdienst West en Noord Groningen verstuurt de afdeling bevolkingsad
ministratie van het gemeentehuis de uitnodiging. De huisarts maakt het 
uitstrijkje. Het is de taak van de Basisgezondheidsdienst het onderzoek 
te coördineren en de resultaten te evalueren.
Hoewel vrouwen over het algemeen het belang van het onderzoek onder
schrijven (is gebleken uit een enquete onder vrouwelijke bezoekers van 
'Op Roakeldais’), is de opkomst tot nog toe nog niet optimaal. Het is 
goed mogelijk dat dit komt omdat het bevolkingsonderzoek pas kort gele
den is gestart en dat vrouwen vaak (nog) op eigen initiatief een af
spraak maken met de huisarts.
Eenmaal in de drie jaar is voldoende
Vrouwen tussen de 35 en 55 jaar wordt aangeraden de uitnodiging om een 
uitstrijkje te laten maken af te wachten. Het vaker dan eens in de drie 
jaren laten maken van een uitstrijkje is voor vrouwen zonder verdere 
klachten in verband met de vroege opsporing van baarmoederhalskanker 
niet nodig.
'Oproepschema'
In onderstaand schema staat aangegeven wanneer de vrouwen een uitnodi
ging kunnen verwachten!

Jaar van de uitnodiging
Geboortejaar van de vrouw

Mochten vrouwen nog vragen hebben over het onderzoek dan kunnen zij 
bellen met: hun eigen huisarts of de BaGD West en Noord Groningen, 
tel.nr. 05900-12120

Bevolkingsonderzoek
Baarmoederhalskanker

1989 1990 1991 1992
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1936 1940 1941 1942
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Het zal een ieder wel vergaan, wanneer hij een verhaal in een vreemde taal onder 
ogen krijgt, om dit te willen gaan vertalen in een voor hem begrijpelijk stuk. 
Men denkt immers in de moedertaal d.w.z. in de taal, die men van huis uit 
spreekt. Dat kan hier in het Noorden óf Gronings dialect óf Nederlands zijn.
Stel U eens voor, U staat in Oost Friesland en U wilt spreken tegen een Oost 
FTies.
U denkt in het Nederlands en U vertaalt het en spreekt hem.in het Duits aan. Hij 
antwoordt U in het Oost Fries dialect. Dan gaat U verder in het Gronings dialect 
en U verstaat elkaar vrij goed.
U kunt het volgende verhaal lezen in het Gronings dialect en in het Oost Fries. 
Het verhaal speelt in Oost Friesland, maar het kan ook slaan op het ontstaan van 
de kerk in Oldehove (Uesterkwartier).

H.K. Noordhuis.

Door de redaktie bekort.

De grode kerkn van Brokmer1aand.

len Brokmerlaand stoan drei grode kerkn,'hai1 daal nait zo ver van n kanner 
vandoan: ien Osteel, Marienhafe en Engerhafe,
Hou dat koomn is, wordt zo verteld:

Hail laank leedn woondn dr ien Brokmerlaand drei vroulu, die a11efnoarste riek 
waarn en alle drei hail bot kerks.
Ze haittn Mekla, Maria en Engel.
Dizze drei vroulu woln dei drei kerkn veur Gods eer bouwn lnatn. Mensn ien haile 
omgeevn mozn apmoal n goud stee hemn om te bidn en ien tiedn van nood ien heur 
kerkn mit bizunner staarke muurn touvlucht zuikn kenn.
Timmerlu en metseloars mosn koomn van verre, omdat dr ien Brokmerlaand nog nait 
zulke grode bouwwaarkn henzet waarn. Dr waarn wel börgn, woar rieke lu woondn, 
moar dei waarn klain ien vergeliek mit wat dr nou moakt worn mos.
Mekla haar t te zegn ien Osteel, Maria ien Marienhafe en Engel ien Engerhafe.
Zai laitn heur kerkn groder en hoger bouwn aas alles wat dr aal ston ien dörpn 
om heur tou.
Op t oognblik ken elk zain, dat de kerkn ien loop der aiwn dei vervloogn benn, 
nog aal wat leedn hemn en alle drei ientusn wat klainer worn benn.
Wel is kerk van Marienhafe grootste en mooiste van hail Oost Fraislaand.
Zai wordt doarom ook wel de Dom van Sankt Marien nuimt.
Haildaal oet Kromhörn en Raiderlaand kwamn lu, om hier te bidn en ook wel, om 
ien bewonnering te kiekn, wat hier veur groots waark oetvoerd is.



De groote Karken in 't Brokmerland

In 't Brokmerland stahn dree groote Karken heelneet wiet vannanner off: in Osteel, 
Mainhaf un Engerhaf. Wo dat angahn kunn, worrt so vertellt:

Vör Tieden wahnten in 't Brokmerland dree Frolü, de naar riek wassen un ook düchdig 
fraam. Se heeten Mekla, Maria un Engel.

Disse dree Frolü wullen de dree Karken to Gott's Ehr upmüüren Iaaten. Hör Landslü 
harrn so bisünners moije Staen, um to baden, un in Nottieden kunnen ok all in disse 
Karken mit hör heel bisünners fast un stawig Müürwark flüchten. Müür- und Timmerlü 
mussen van wiet weg kamen, umdat sowat Groots in 't Brokmerland noch noit boot was. 
Dat gaff hier woll Borgen, wor 'n paar rieke Lü up seeten, man de wassen je man lüttjet 
tagen dat, wat nu maakt worm suil.

Dat Seggen harr Mekla in Osteel, Maria in Mainhaf un Engel in Engerhaf. Se leeten hör 
Karken grooter un hooger maken as in all anner Dorpen un Loogen wiet in 't Land. Noch 
vandaag kann elk un een dat sehn, wenn de dree Karken ook aver de Jahrhunnerten, de 
van de Tied of an vergahn sünt, düchdig laden hemmen un in de Tied all dree 'n Bült 
lüttjeder maakt worrn sünd.

An sesshunnert Jahr was de Kark in Mainhaf de grootste un moijste in Ostfreesland. 
Se wurr dorum ook de „Dom van Sant Marien" nöömt. Heel van 't Emsiger-1) un van 't 
Rheiderland kwammen de Lü, hier to baden un ook woll, um to kieken, wat hier för 'n 
Wark upboot was.
1) vandaag Krummhöm

De Steenen van Osteel

Van oll Tieden her worrt vertellt, dat de Düvel dat heel un dall neet toseggen deh, 
wenn de Minschen groote Karken un hooge Tooms to Gott's Ehr upboon de'n. Dat 
wassen Teekens för de christelke Gloov, un dor harr he nix mit up.

In dat olie Buurendörp Osteel in d' Noorden van 't Brokmerland sall gebört wasen, wat 
so vertellt worrt:

Dor wurr 'n grooten Krüzkark mit 'n hoogen Toom boot. Haast harr dat dorbi 'n groot 
Mallör gaven. De Düvel pafi dat hier nett so minn as annerworns, dat de Minschen sowat 
Moijs torechtmaken de'n. He greep sück 'n paar groote Flinten, de je averall in 't Moor 
herumlaggen, knoi hör in 'n Reckenscheeter-man een van Düvelsmaaten, mit armdicke 
Tacken -  küür liek up de Toorn an un wull dat Wark aben Stücken maken. Man he was 
woll to vergrellt un hett dat Ding so düchdig spannt, dat der 'n Rat in kwamm. Dordör 
kreegen de Flinten neet de nodige Fahrt, floogen neet so wiet, as se suilt harm un fullen 
all 'n Endje vör de Boosta daal, stuuv an d' Rand van de Osteeler Karkhoff.

Dor liggen se vandaag noch bi de Port an d' Westsied. De Düvel hett sien Will neet 
kragen.
Bron: Sagen und Vertelsels um den Störtebekerturm.

Auteurs: Rudolf Folkerts en Jacob Kaveling.
Uitgave: Soltau Kurier K Norden BRD 

Postfach 450-2980 Norden 1.



Bi
bl

io
th

ee
k n

ie
uw

s
De Vennen 2a 
9967 PE EENRUM 
Tel: - 1467

Er staan een paar leuke aktiviteiten voor de deur van de 
bibliotheek! Kom ook gerust eens binnenlopen als u géén 
lid bent van de bibliotheek. De bibliotheek staat immers 
open voor iedereen!!
Welke aktiviteiten staan er voor de deur?
Van 25 september t/m 29 september 1989 is er de
GRONINGER BOEKENWEEK. In deze week wordt er aan boeken 
die in het Gronings dialect zijn geschreven extra aan
dacht besteed. U kunt deze boeken op de tentoonstellings- 
tafel inzien en eventueel lenen.
Op donderdag 21 september komt mevr. Evers uit Eenrum met 
"de BOUKENKIST" in de bibliotheek (van 18.00 tot 20.00 u) . 
U kunt dan boeken bekijken/kopen van "de BOUKENKIST".
Verder zal er in deze week een Gpunneger Kruuswoardroadsel
uitgedeeld worden, die u kunt invullen en ....  misschien
wint u een leuke prijs!
Ter illustratie een klein gedicht uit : Veur Antje, samen
gesteld door Fre Schreiber:

Kinder van ons Grunnegerlaand, 
aal schoppen je t loater nog zo wied, 
beloof en leg op t haart joen haand, 
ons moeke's toal worden we nooit kwiet.

Zoals ieder jaar wordt er in oktober de kinderboekenweek 
gehouden. Het thema van dit jaar is : Kijk verder dan je 
neus lang is : uitvindingen en ontdekkingen. ( 4 t/m 14 
oktober) .
In de bibliotheek zullen natuurlijk de bekroonde boeken 
tentoongesteld worden en de kinderen krijgen een leuke
attentie mee naar huis. Maar.... er is nog veel meer!
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voor groep 7 en 8 van de basisschool. Thea Dubelaar 
publiceerde haar eerste boek in 1979: Sjanetje. Daarna 
volgde elk jaar een nieuw boek. xn 1989 verschijnt haar 
nieuwe boek 'Gouden vleugels’. Ze woont al ruim 15 jaar 
in Frankrijk, maar in de kinderboekenweek is ze in 
Nederland 1
Tot slot is er voor de kinderen een speurtocht uitgezet 
in de bibliotheek! Kinderen kunnen hieraan meedoen 
tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Tevens zal de 
bibliotheek leuk versierd worden. Hoe? Dat is nog een 
verrassing!

Wist u dat ....
• er voor de kinderen tot 8 jaar informatieve boekjes 

zijn? Deze boekjes hebben de aanduiding 5 op de rug staan.
• u de nieuwe aanwinstenlijst mag meenemen uit de bibliotheek?
• u (eventueel) elke keer als u boeken ruilt alle kaartjes 

mag gebruiken voor romans?

Tot ziens in de bibliotheek!

----------------------------------- Tea Oldenhuis --------  #



£>tirlïtimj Project

H A Ï T I  , L A N D  Z O N D E R  H O O P ? ? ?

CONTACTADRES:
Adriaan Talens 
D. Wieringastraat 79 
9969 PC Westernieland 
Tel. 05952-439

Bank: Amro Groningen 
nr. 49.24.58.944 
Gironr. van de bank: 803935

Maandag 6 november ga ik voor de vierde keer naar Haïti. Voor 
vakantie ? Nee....een normaals mens gaat niet op vakantie naar 
Haïti. Oh ja, Haïti heeft veel in zich om een vakantieparadijs te 
zijn. Mooie standen en goede hotels (voor zover ze niet failliet 
zijn). Dit paradijs is echter het Haïti van de rijken.
Het echte Haïti is anders. Het Haïti van 90 % van de bewoners, van 
de armen dus.
Mensen die voor 90 % ondervoed zijn, 85 % analfabeet, 80 % 

werkloos, 40 % TBC, een levensverwachting van slechts 40-45 jaar. 
Kinderen en volwassenen die dood gaan aan ziekten die bij ons geen 
probleem zijn. Door deze ziekten en ondervoeding halen de helft 
van de kinderen het vijfde levensjaar niet eens. Ik moet er niet 
aan denken de helft van mijn kinderen te verliezen voor ze vijf 
zijn. En moederliefde is in Haïti niets anders als hier.
Nee ik ga naar Haïti om daar te werken. Werken als vrijwilliger.
Is er een mooiere invulling van je vakantiedagen ?
Een kleine greep uit de projecten die ik ga bezoeken en/of ga 
werken zijn de volgende:
-schooltjesproject in 5 sloppenwijken in Port-au-Prince (de 
hoofdstad). Laurens Bohnen (onze zoon is naar hem genoemd) werkt 
al 35 jaar in deze wijken. Op een oppervlakte ter grootte van 
ongeveer 2 x het dorp Eenrum “wonen" 250.000-350.000 mensen.
35 jaar geleden waren er slechts 5 zeer kleine schooltjes.
Nu gaan, dankzij het werk van Bohnen en zijn weldoeners, 19.000 
kinderen naar school en krijgen iedere schooldag eten (bonen met 
rijst). Kinderen die anders hooguit 1 x per 3 dagen iets te eten 
zouden krijgen. Enkele indrukken van de zeldzame bezoekers van 
deze wijken ( het zijn uitsluitend de bezoekers van pater Bohnen, 
want een ander komt hier niet)
Het is met name de stank van deze mensonterende sloppenwijken die 
de bezoeker nooit weer vergeet. Wat hij ook nooit weer vergeet is 
de levensvreugde en de levensmoed die de “kinderen van pater 
Bohnen" hebben. Voor deze kinderen is 200 dagen per jaar 1 x per 
dag iets te eten hebben een machtig mooi iets. In deze wijken leer 
je heel goed je eigen wensen, bezit, verdriet enz. te relativeren. 
Je komt als rijk mens terug als je hier bent geweest. En dan 
bedoel ik niet rijk in de vorm van bezit, maar geestelijk, want er 
is maar weinig te koop waar je rijk van wordt.
Niet alleen het schooltjesproject ( aktie bonen voor Bohnen, waar 
de scholen, particulieren en organisaties in de gemeente Eenrum 
aan mee doen) is in deze sloppenwijken, maar ook de financiële 
adoptie ( aktie: “een kind in huis"). Mensen in Nederland die fl.
25,00 per maand kunnen missen van hun “welvaart“voor toekomstmoge
lijkheden van een kind en gezin in Haïti. fl. 25,00 per maand 
betekent een verdubbeling van een gezinsinkomen. Een arm gezin ( 
en dus 90% van de bevolking) verdient gemiddeld slechts 125 US 
dollar per jaar.



Op dit moment hebben 83 kinderen., via Stichting Haïti Project, 
"ouders" gevonden in Nederland die hun een kans op overleven en 
een menswaardige toekomst geven.
- medische project. Stel U eens voor dat dr. Posthumus een 
praktijk had van 70.000 mensen. ( er is in Haïti op het platteland 
slechts 1 arts op 70.000 mensen). Hoe lang zou U moeten wachten ? 
In Haïti niet lang, want de mensen hebben geen geld om naar de 
dokter te gaan, zij gaan "gewoon" dood bij gebrek aan medische 
hul p .
In Fleurio ( een streek even buiten de hoofdstad) is een medische 
post. In 1986 heb ik, dankzij vele sponsors, een medisch laborato
rium kunnen toevoegen aan deze medische post.
Apparatuur ingezameld in Nederland en daar 5 week les gegeven in 
het gebruik hiervan. Hier ga ik zeker naar toe en aan het werk 
( ik werk zelf op het bakteriologische laboratorium van het RKZ). 
Geldzorgen heeft deze medische post altijd en daarom mogen 
"slechts" 100 mensen per dag deze medische post bezoeken.

Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de vele dingen die ik in Haïti 
ga doen. Een bomvol programma in de 3 week dat ik er ben.
Maar ik weet dat ik nog "rijker" uit het land terugkeer.
In het begin schreef ik "Haïti, land zonder hoop ? "
Soms vraag ook ik me dat af, maar als ik daar dan ben , of 
terugdenk aan de kinderen van Haïti, dan weet ik dat hun hoop op 
ons is.
Dat wij iets echt willen geven om zelf rijker te worden, namelijk 
hun een kans op een menswaardige toekomst te geven.
Het zijn juist de kinderen van de sloppen die mij iedere keer weer 
de kracht geven om door te gaan met hun te helpen.
In 1988 schonken de weldoeners van Haïti via de stichting, naast 
de vele goederen, fl. 97.000 Op dit moment, 5 september, zijn we 
de fl. 60.000 al weer voorbij. 4
Ieder kwartje is een maaltijd voor de kinderen in de sloppen.
Denk U er eens over na of U iets kunt missen van Uw welvaart.
Bel rustig eens voor verdere inlichtingen:

Stichting Haïti Project 
p/a Adriaan Talens 
D. Wierengastraat 79 
9969 PC Westernieland 
tel: 05952-439



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:
22 september 1989
13 oktober 1989
27 oktober 1989
24 november 1989
8 december 1989
29 december 108S
26 januari 199C
9 februari 199C
2 maart 199C

prijskaarten

30 maart prijskaarten

!!!!!! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 6 april 1990 !;!>!!!!

1 rvy \
Deelname aan de competitie kost ƒ 30,= per persoon.
Graag zouden wij willen, dat dit op 22 sept. betaald 
wordt, zodat wij weten waar we aan toe zijn.

Mogen wij op uw aller komst rekenen ! 
lot ziens op 22 september.



neis o et "doei i toen"

Herfst: "H è ..... bloeien daar crocussen?"
Rijpende en kleurende vruchten; bedauwde spinnewebben; wegtrekkende vogels en
vlinders; wegkruipende kikkers; overwinteringsp1aats zoekende egels ........ en
natuurlijk vallende bladeren allen samenhangend met het veranderende weer (sei
zoen) .
In Domies toen sieren de vruchten van de mispelboom en de aronskelk de tuin, 
daarnaast bloeit de herfsttijloos uitbundig.
Herfsttijloos, een stinzeplant lijkt op een crocus. Bezoekers reageren dan ook
heel verrast: "hè.... daar bloeien de crocussen alweer".
Ook de andere herfstverschijnse1 en zijn volop waar te nemen.
Voor mij komen enkele drukke maanden aan. Om- de botanische streektuin met het 
fraaie stinzemilieu te behouden is een consequent maaien en afvoeren-beheer 
noodzakelijk.

Dit betekent dat de gehele tuin zijn 1ste of 2de maaibeurt krijgt. Daarna wordt 
het maaisel afgevoerd.
Alle maaisel wordt afgeharkt om verruiging tegen te gaan.
Indien het maaisel blijft liggen zullen stikstof minnende soorten zoals brandne
tel, heers en kweek de overhand krijgen.
Na het maaien volgt de "bladperiode".
Soortgelijk als er met een vaststaand maaiplan gewerkt wordt is er een vast
staand bladplan.
Inmiddels heb ik u alweer enige informatie gegeven en eigenlijk hoop ik dat het 
u zelf thuis stimuleert om de 1001 dingen uit de natuur beter te leren kennen.



neis oet "d.otn

Voor u een aantal herfsttips:

* Sta eens stil en kijk eens heel bewust naar de diverse herfstverschijnse- 
len.

* Laat wat blad liggen voor de overwinterende padden, voedse1 zoekende vogels
* Laat uw tuin gedeeltelijk in herfstsfeer: berijpte zaaddozen in winter.
* Maak van uw tuin-/keukenafva 1 een compostbult. - (scheiden aan de bron)
* Plant nü de voorjaarsb1oeiende bolletjes.

en als het heel slecht weer wordt:

* Verwen u zelf een met natuurboeken/tijdschriften (bibliotheek); zaadcatalo- 
gi-

Er is zoveel mogelijk! 
vr.gr,
Anne de Boe:

(vrijwillig tuinvrouw 
Domies toen.)



Westernieland is het meest noordelijk gelegen dorp van de gemeente Eenrum. 
Wanneer het dorp ontstaan is, is niet precies bekend. Omstreeks het jaar 1350 
zijn de gronden bij Westernieland ingedijkt, maar uit oude geschriften blijkt dat het 
dorp veel ouder moet zijn.
Omstreeks het jaar 1300 komt men reeds de naam Mariaburen tegen.
Bovendien werden bij opgravingen bij „Rixtumaheerd” (de vroegere boerderij 
van de familie Broekema) resten van lijkverbranding gevonden. Dit lijkverbranden 
gebeurde omstreeks 800.
De naam Mariaburen raakte na de indijking in onbruik. Bewoners spraken over 
Nylandt (hei nieuwe land). Om verwarring te voorkomen met het dorp Nylandt bij 
Roodeschool werd ons dorp Westernieland genoemd.
De schrijfwijze van deze naam is diverse keren veranderd. Enkele voorbeelden: 
1687 Westernylandt, 1697 Wester Nijeland, 1786 Westernielandt, 1806 
Westernyland en tenslotte in 1810 Westernieland.
Het kan niet anders dan dat het water een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis van ons dorp; zowel positief als negatief.
Diverse keren zijn er overstromingen geweest.
Enkele bekende overstromingen waren de 3de St. Maartensvloed in 1686 en de 
zeer beruchte kerstvfoed in 1717. Ook in 1715 was er een overstroming, maar deze 
richtte weinig schade aan.
De stormvloed van 1717 bracht een belangrijke verandering in het dorp.
Bij deze overstroming werd vrijwel het hele dorp weggespoeld. Van de 50 huizen 
die er stonden, waren er nog slechts 4 voor bewoning geschikt.
Van de boerderijen waren alleen Addingaheerd en Zijlbrugge nog over.
Er verdronken 79 mensen en erg veel dieren. Ook de kerk werd zwaar beschadigd 
en is het kerkboek verdwenen.
Vóór 1717 stond de kerk centraal in het dorp, maar doordat het dorp meer 
oostwaarts werd herbouwd staat de kerk nu helemaal aan de westkant van het 
dorp.
Even buiten het dorp, richting Den Andel, treft men nog een stukje dijk aan van vóór 
1717. Het staat op de lijst van natuurmonumenten.

Vroeger leefde in Westernieland één familie die zich op het robbenjagen had 
toegelegd. De bekendste personen uit dit geslacht waren Tjark Derks(1779 -1871) 
en Jacob Tjarks (1815 - 1873). De beide graven van deze mensen kan men rijk 
gebeeldhouwd aantreffen op het kerkhof.
Beide graven hebben mooie spreuken. Van Jacob Tjarks luidt deze als volgt:

Ik was schipper op het wad
en ontzag geen koud of nat
daar ging ik menig zeehond slagen
daar redde ik menschen van den dood
totdat een ziekte op kwam dagen
en mij de dood mijn ogen sloot
zwak mag de sterke heten
ik scheen zeer sterk te zijn
het is in mij 'gebleken
de sterkte is slechts schijn.

In de kerk, waarin een kenner diverse tijdstippen van de bouw zal herkennen, 
zijn diverse graven terug te vinden met soms erg mooie spreuken, o.a.:

Hier ligt een exemplaar van Deugd 
van Vreugd en Reeden en van Zeeden 
Een landman booveh Veele 
In bouwkunst uitgeleesen 
een zanger zeer berucht 
in Thoonen hoog verheeven 
een Kroon voor ’t naageslagt 
die Eeuwig wel zal weezen.

Het feit dat het koor van de kerk niet is afgesloten door een houten hek 
vindt zijn oorsprong in een proces dat gevoerd werd van 1716 tot 1718 tussen de 
curator van Westernieland en Tamminga van Buiningeweer, de toenmalige



bewoner van Zijlbrugge. Het hek zou moeten lopen over de graven van zijn 
voorgeslacht. De laatste won het proces.
Vergelijken we het huidige Westernieland met vroeger, dan zijn er vele dingen 
veranderd. Waren er enige tientallen jaren geleden nog vele middenstanders 
zoals bakKers, kruideniers, caféhouders en smeden, in 1983 sloot de laatste zijn 
deuren.
De school telde honderd jaar geleden nog meer dan 100 leerlingen, nu zijn het 
er nog ongeveer 30. Het aantal kinderen is in de loop der jaren dus sterk 
achteruit gegaan. Mede door het feit dat er veel woningen werden afgebroken en 
van vervangende nieuwbouw nauwelijks sprake was.
Tussen 1940 en 1956 werden de Addingalaan en de Jan Heidemastraat aangelegd 
en hier werden inderdaad een aantal nieuwe woningen gebouwd.
Voor de laatste nieuwbouw moeten we terug gaan naar 1975 toen er aan 
laatst genoemde straat zes bejaardenwoningen werden gebouwd.
Veel inwoners zijn verhuisd naar elders. Hun huizen werden gekocht door mensen 
van buiten. Het contact tussen autochtonen en import is goed, zodat het voor beide 
„groepen" een plezierig dorp is om in te wonen.
Westernieland: een dorp dat niet dood is, maar springlevend.

A. Talens
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Zoals men zal weten heeft van 24 juni tot en met 3 juli 
in Eenrum de evenementenweek plaatsgevonden. Een week vol 
aktiviteiten, waarvan de coördinatie in handen was van de 
V.V.V. en de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum, terwijl de 
verschillende aktiviteiten werden georganiseerd door de 
twee eerdergenoemde verenigingen, buurtver. Oranjestraat, 
tennisver. 0.D.I.V .I .A . , voetbalver. Eenrum, fietsclub 
Eenrum, buurtver. Molenstraat-Havenstraat, ijsver. Eenrum, 
muziekver. Orpheus en de watersportver. "De Pool". '
De verenigingen hadden veel tijd gestoken in een gevarieerd 
programma, waarin zowel voor jong als voor oud wel iets 
te ondernemen viel.

24 juni

26 juni

27 juni

28 juni

29 juni

30 juni

1 juli

IN D R U K K E N

- Voorzitter S. Zijlstra van de ver. Dorpsbelangen 
had in zijn openingswoord veel waardering voor 
de verschillende organisaties en riep iedereen 
op tot deelname aan de diverse aktiviteiten.

- Op een erg gezellig jeu de boules-toernooi 
waren 87 deelnemers verdeeld over 29 teams. Het 
team van Saaxumhuizen werd met afstand winnaar.

- In de Oranjestraat was bij het ringsteken een 
prima sfeer. Tientallen jonge en oudere 
deelnemers werden door de toeschouwers vriende
lijk uit hun concentratie gehaald.

- De tennisinstuif viel in het water en werd naar 
de vrijdag verplaatst. Dit bleek de moeite 
waard, want er waren vooral veel kinderen 
aanwezig en ze hebben gretig gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid het tennissen even te 
proberen.

- Ome Jan amuseerde met zijn kindershow veel 
kinderen. Met quizzen, wedstrijdjes, grappen en 
grollen was de middag snel voorbij.

- Het soccer(voetbal)-toernooi is door gebrek 
aan deelnemers komen te vervallen. Met twee 
teams kun je iets dergelijks niet laten doorgaan. 
Zonde, want de organisatie was rond en zag er 
gaaf uit.

- De fietscrosswedstrijden werden op het laatste 
moment afgelast, omdat de baan door de regenval 
glad was geworden. 1t Werd verplaatst naar
3 juli. Op deze dag waren de weersomstandigheden 
uitstekend. 40 deelnemers streden om de prijzen. 
Het alsnog houden van deze wedstrijden werd 
als een juiste beslissing ervaren.

- Het touwtrekken heeft vele ruggen geknakt en 
kuiten doen barsten. 9 ploegen deden mee en 
Dhr. Modderman kon De Vennen I feliciteren met 
de eerste prijs.

- Bij de rolpriksleewedstrijden viel de deelname 
tegen. Tijdens het evenement begon het te regenen, 
waardoor veel publiek en mogelijke deelnemers 
vertrokken.



1 juli - 's Avonds hield Orpheus een taptoe waar veel 
mensen op af kwamen. Ook de toeschouwers 
marcheerden er lustig op los om plaats te 
maken voor de muzikanten en vervolgens weer 
hun plaatsen in te nemen om maar niets te 
missen van het geslaagde optreden.
De barbeque bij de kanocamping was knus en 
gezellig. Onder het nuttigen van prima 
verzorgde hapjes en drankjes kon men bijkletsen 
en tegelijkertijd luisteren naar de muzikale 
klanken van wederom Orpheus.

Terugkijkend kon Dhr. Zijlstra in zijn slotwoord concluderen 
dat niet alles vlekkeloos was verlopen, de weergoden het 
hier en daar hadden laten afweten en de deelname menig 
organisator hoofdpijnen hadden bezorgd, maar dat vooral de 
inzet en het doorzettingsvermogen van de organiserende 
verenigingen deze evenementenweek hebben gered.
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Kip
Mama gaat met Flipje naar 
de dokter. „Zo Flipje,”  zegt 
de dokter, „jij wil dus een 
kip zijn. Hoelang al eigen
lijk?" „Al honderd jaar,”  
zegt Flipje. „Maar waarom 
bent u niet eerder met hem 
gekomen,”  vraagt de dok
ter aan Flipjes mama.
„Ik kon de eieren wel ge
bruiken,”  zegt ze.

Koe
Er waren eens twee 
koeien. De ene stond te 
grazen. De andere stond 
maar te springen. „Waar
om spring je zo," vroeg de 
ene. „Ik klop de slagroom 
vast," zei de andere, „want 
ik ben morgen jarig."

Koeieletters
„Aan wie schrijf je die 
brief?" „Aan mijn tante." 
„Maar waarom schrijf je 
van die koeieletters?" 
„Mijn iants is stokdoof!”

Kop
Er lagen eens twee lucifers 
in het ziekenhuis. De ene 
zei tegen de andere: „Wat 
heb jij eigenlijk?" „Hetzelf
de als jij," zei de andere. 
„Mijn kop verbrand."

fi
ï

De prijswinnaar van de vorige 
keer is: MARJOLEIN BOS,

LEKKERE KOEKJES OM ZELF TE BAKKEN

Dit keer moet je proberen 
de tien verschillen aan te 
kruisenJ 
Lever het in bij

S. Zijlstra, Kerkbuurt k,
80 gram boter 
50 gram suiker
1 eierdooier 
100 gram bloem
2 gram bakpoeder 
beetje zout

en win ook zo'n leuke
s tripboelcbon J

Roer de boter met de suiker glad.
Doe alle andere dingen erbij en kneed er 
er een mooi deeg van.
Maak van het deeg een rolletje.
Snij plakjes van ongeveer een halve 
centimeter.
Leg ze op een ingevette bakplaat.
Bak ze op 200 C gedurende 20 minuten.



PIETERBUREN
Pieterburen is een heel oud dorp. Oorspronkelijk bestond het uit een drietal 
buurtschappen, die later aan elkaar zijn gegroeid.
Het eerste officiële stuk, betrekking hebbende op het dorp, dateert van 1371. 
Het is een in hét Latijn geschreven oorkonde, waarin sprake is van „Parochiani 
Sancti Petri" (parochianen van Sint Petrus), en dat handelt over nieuw ingedijkt 
land.
Daarmee is de naam van het dorp verklaard. Via Sunte Petersburen, Pietersburen 
werd het Pieterburen.
In die tijd stond er, buiten de dijk, op een zandplaat, een kasteel, Huis Ten Dijke. 
Het was een hecht gebouw met meters dikke muren.
De bewoners van dit kasteel leefden vermoedelijk oorspronkelijk van zeeroverij. 
Bij de afbraak in 1903 zag men aan de toren nog de ringen, waaraan de schepen 
werden vastgelegd.
Dit kasteel heeft zo’n 5 eeuwen lang zijn stempel gedrukt op het dorp en het 
dorpsleven.
Waarschijnlijk was het de weduwe van de eerste bewoner van het kasteel,
Oda Ten Dijke, die de kerk in Pieterburen, tussen 1400 en 1450, stichtte.
In de grootste klok van de kerktoren staat gegrift, dat zij deze klok aan de kerk 
heeft geschonken.
Deze Oda Ten Dijke moet een zeer vrome vrouw zijn geweest.
Toen ze stierf in 1448, werd ze bijgezet in het familiegraf in het koor van de kerk, 
waar ook de latere leden van het Huis werden begraven.
De priester erfde van Oda Ten Dijke 31 gulden, 17 zilveren lepels, een zilveren 
beker en haar beste paard.
Deze priester stierf in 1468. Ook hij is begraven in de kerk.
Door invloed van de toenmalige Heer van Huize Ten Dijke, een overtuigd calvinist, 
veranderde deze katholieke kerk in een hervormde kerk in 1594. De arme 
priester werd ontslagen. Er is nog een brief bewaard gebleven, waarin hij vraagt 
om bijstand voor zijn levensonderhoud.
Deze laatste priester en de eerste dominee zijn broederlijk naast elkaar begraven 
in het middenpad van de kerk.
Pieterburen en de borg zijn onafscheidelijk verbonden.
Omgeven door fraaie bomen staat de kerk op een iets verhoogd terrein.
Het is de moeite waard het interieur van de kerk te bekijken.
Oorspronkelijk was het een rechthoekig gebouw, maar omstreeks 1600 werd het 
vergroot met een dwarsarm, waardoor een halve kruiskerk ontstond.
De stijl is gotisch. Het dak van het koor, dat bestaat uit kruisribgewelven, is 
ruim twee meter hoger dan dat van de kerk.
Dit komt zelden voor, in onze provincie wordt iets dergelijks gevonden in de kerk 
in Warffum en in de Martinikerk in Groningen.
In 1841 werd in het koor een marmeren vloer gelegd.
Het interieur van de kerk is rijk aan beeldhouwwerk; de kansel, de balustrade 
van het orgel, de herenbank iri het koor en de prachtig bewerkte spitsbogen 
tussen kerk en koor.
Op deze laatstgenoemde zijn aangebracht: Abrahams offer en Jezus met de 
Sama'ritaanse vrouw. Al deze kunstwerken zijn aangebracht onder leiding 
van de Heren van Huize Ten Dijke.
De kansel, uitgevoerd in Louis XV-stijl (plm. 1785), draagt het wapen van de 
Alberda’s.
Op de herenbank in het koor komen de wapens van vier bekende Groninger 
jonkergeslachten voor, nl. Alberda, Horenken, Clant en Tamminga.
Het orgel, oorspronkelijk een Arp Schnitger-orgel, werd in het laatst van de vorige 
eeuw vervangen door een nieuwe van de firma Leichel te Lochum.
Het oude Schnitger orgel bestaat nog: het staat in de kerk van Mensingeweer 
en is overgenomen voor f 250,-.
De rouwborden in het koor herinneren aan de bewoners van Huis Ten Dijke.
Het oudste is van Diderik Sonoy, een bekend watergeus uit de 80-jarige oorlog. 
Zijn dochter trouwde met een van de heren van Dijksterhuis.
Deze Diderik Sonoy bracht zijn laatste levensdagen door op het kasteel.
Hij had zijn knecht meegebracht, een Moor, die hem op zijn zeereizen steeds had



gediend. Deze Moor werd verliefd op een dienstmeisje, dat echter al een vriend 
had. Uit jaloezie stak de Moor het dienstmeisje en haar vriend neer.
Daarvoor werd hij opgehangen.
Op de begrafenis van Diderik Sonoy in de kerk te Pieterburen was de Stadhouder 
van Groningen en Friesland, Graaf Willem Lodewijk van Nassau aanwezig.
Als laatste is in de grafkelder in de kerk bijgezet Willemine Jeanne Alberda van 
Dijksterhuis in 1845.
De klok op het orgel herinnert aan de macht van de kasteelheer.
Hij schonk de klok aan de kerk, maar hij ontleende daaraan wel het recht, de 
dominee een wenk te geven, als de preek te lang werd.
De adellijke familie vertrok door haar eigen deur in het koor.
De kerkdeur aan de noordzijde was de vrouwendeur; door de deur onder de toren 
kwamen de mannen binnen. Deze gewoonte bestaat nog steeds.
De koperen weerhaan op het koor stelt voor het wapen van de Alberda’s.
De pastorie heeft gestaan waar nu de botanische tuin is. Alleen het tuinhuis, 
daterend uit 1710, maar nu gerestaureerd, is overgebleven.
Het kasteel en de kerk oefenden grote invloed uit op het dorp. De Kerk stichtte 
ook een school, die tegenover de kerk staat, in 1867. De kasteelheer benoemde de 
onderwijzer, vaak een afgedankte knecht van Huis Ten Dijke.
Later, toen de wet voorschreef, dat er in elke gemeente een openbare school moest 
zijn, huurde de gemeente de school van de kerk voor f 100,- per jaar, maar 
de kerk bleef zorgen voor de inventaris. Pas in 1892 werd de school gekocht 
door de gemeente voor f 6500,-.
In die tijd was de kerk zich bewust van belangen, die niet alleen de kerk, maar 
tevens het hele dorp aangingen.
Zo werd bijgedragen in de kosten van aanleg van de grindweg tussen Eenrum, 
Pieterburen en Westernieland.
In 1873 legden ze een straatverlichting aan in Pieterburen, „omdat er in de 
verste verte geen kans was dat dit werk door de burgerlijke gemeente ter hand 
genomen zou worden.”
Zowel de aanleg van de weg als die van de verlichting zag de kerk ook als een 
belang voor haar verderaf wonende lidmaten en voor de bezoekers aan de 
avondkerk.
Ook werd op verzoek van de gemeente Eenrum, een bijdrage gegeven in de 
kosten van de verbetering van de haven van Pieterburen.
Dat Pieterburen toen een belangrijk dorp was, blijkt ook uit het feit, dat de 
burgemeester er woonde.
Vergane glorie ! De kerk is arm en het kasteel is verdwenen. In 1903 is het 
afgebroken en het bos, dat er bijhoorde, is gekapt. Jammer, het zou nu een 
interessant object zijn geweest, nu zoveel wadlopers ’s zomers naar Pieterburen 
komen.
Het grote hek aan de ingang van de Menkemaborg te Uithuizen en ook de 
leeuwen dichtbij de borg zijn afkomstig van Huis Ten Dijke.
Pieterburen is een klein dorp met een groot verleden.
De vele bijzondere bomen in het dorp zijn afkomstig uit de tuinen van het kasteel.

Stichting Dorpsbelangen 
Pieterburen.
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APPELKRUIMELTAART.

Benodigdheden: vierkant bakblik
5 ^ 6  middelgrote appels 
500 gr* zelfrijzend bakmeel 
200 gram margarine 
500 gram suiker 
2 eieren 
wat zout*

Alles behalve de appels doorelkaar snijden, tot 
er allemaal hele kleine stukjes zijn.
Vet het bakblik in.
Doe de helft van de kruimels op het bakblik. 
Rasp de appels op een grove rasp èn doe dit 
op de kruimels in het bakblik.
Voeg de rest van de kruimels toe.
Zet de taart 40 50 min, in de oven op
stand 4*

(Voor een springvorm de helft van alles nemen.)



EENRUM
Het dorp Eenrum is gebouwd op een wierde om beveiligd te zijn tegen het water van 
de zee, toen er nog geen dijken waren. Het wordt reeds omstreeks het jaar 1000 
genoemd op een lijst van het klooster Werden, in Duitsland, waaraan het 
schattingen moest betalen. Het gehele Noorden van onze provincie behoorde n.l. 
onder het bisdom Münster, waarvan Ludger, die in deze streken het 
Christendom gepredikt heeft, bisschop is geweest, ± 800.
Was een dorpsgemeenschap gekerstend, d.w.z. tot het Christendom overgegaan, 
dan werd het heiligdom der heidenen vervangen door een eenvoudig houten 
kerkje, dat dan midden op het hoogste punt der wierde werd gebouwd.
Enige eeuwen later werden de stenen kerken gebouwd van tufsteen, een 
natuursteen, die per schip uit Andernach, in Duitsland gelegen moest komen.
In Deventer was de overslagplaats.
Zo zal het ook met de kerk van Eenrum gegaan zijn. De eerste kerk van tufsteen, 
de westelijke helft van de tegenwoordige kerk is gebouwd ± 1250. De oostelijke 
helft is er enige tijd later tegenaan gebouwd. Aan de zuidelijke buitenmuur is dat 
nog duidelijk te zien, daar er twee lisenen koud tegenelkaar aangemetseld zijn. 
Lisenen zijn smalle platte gemetselde muurverzwaringen, die de traveeën 
markeren.
De oostelijke helft der kerk is gebouwd van handgebakken stenen, kloosterstenen 
of kloostermoppen genaamd. De westelijke helft is toen ook met kloosterstenen 
overgemetseld, over de tufstenen muur heen. Aan de noordwestkant is bij de 
restauratie één kloostersteen weggelaten, om te laten zien dat de tufsteenmuur 
er nog achter zit. De kerk bestond eerst uit 3, later uit 6 traveeën, met concentrisch 
(rond) gemetselde meloen-vormige koepelgewelven.
Oorspronkelijk stond er een losstaande toren aan de noordwestkant bij de kerk. 
In de 17e eeuw is de tegenwoordige toren tegen de kerk aangebouwd, van 1646 - 
1652. Een toren in Renaissance stijl tegen een kerk in Romano-Gotische stijl en 
toch een mooi geheel! In het midden der 19e eeuw zijn er grote ramen in de kerk 
gemaakt, en is ze van buiten geheel bepleisterd en gewit. Dat was toen mode en dat 
gebeurde met de meeste kerken in de omgeving. Het werd er natuurlijk wel veel 
lichter door in de kerk. Van 1953 - 1957 zijn kerk en toren gerestaureerd, en is 
de kerk weer in zijn oude stijl hersteld.
Vanaf het begin was de kerk natuurlijk een Rooms Katholieke kerk, met een 
hoofdaltaar en twee zijaltaren op het koor. Sedert de Reductie in 1594, toen 
de laatste Spanjaarden verdreven waren uit deze streken, is het een Hervormde 
kerk. Na de Franse tijd, ± 1815, is er een geheel nieuw meubilair in de kerk 
gekomen, eikehout met mooi beeldhouwwerk, en een prachtig orgel van de 
orgelmaker Lohman, alles op initiatief van Jonker Gosen Geurt Alberda, Heer van 
Dijksterhuis te Pieterburen, die collator was van de kerk.
Vandaar dat zijn wapen, drie Franse lelies met een ster in het midden, nog op de 
herenbank en voor op de ballustrade van het orgel prijkt.
Een zeer bijzonder monument is het oude doopvont van tufsteen, misschien wel 
uit de 10e of 11 e eeuw. Het oudste grafmonument is van 1506, een koperen plaat 
met het wapen van Johannes Jarges, pastoor te Eenrum. Het hangt aan de 
zuidmuur binnen in de toren en stelt een H voor met 8 rozen er omheen en een 
randschrift. Het zal vroeger in een zerk gelegen hebben. Verder liggen er op het 
koor nog mooie 17e eeuwse zerken.
De kerk en toren zijn zonder twijfel de oudste, de interessantste en de mooiste 
gebouwen van het dorp, prachtig gelegen midden op de wierde.
Eenrum heeft zijn patroon van wierdedorp nog volledig behouden. Een straat 
rondom de kerk, een straat onderom de wierde en verscheidene straten en 
straatjes, die vanaf de rondweg onderom naar boven op de wierde gaan naar de 
rondweg om de kerk. Vroeger stonden er veel boerderijen aan de rand van de 
wierde, de achtergevel naar de buitenkant, het woonhuis bij de wierde op. Aan de 
oostkant van het dorp hebben tot voor enige jaren nog een paargestaan. Een brede 
sloot geeft de grens van de wierde aan, en is nog duidelijk te zien achter de 
tuinen van huizen, die aan de buitenkant van de ringweg staan. Hier en daar 
ziet men nog aardige oude huizen, maar de meeste zijn natuurlijk reeds 
herhaaldelijk vernieuwd. Een ramp trof het dorp, of eigenlijk het kerspel, 
bij de beruchte Kerstvloed van 1717, waarbij de oude dijk in het noorden der



provincie op verscheidene plaatsen doorbrak en hele gedeelten wegspoelde. 
Vele kolken zijn toen ontstaan en zijn er nog steeds getuigen van. In Eenrum 
werden daarbij32 huizen verwoest, terwijl er 126 mensen, 338 koeien, 93 paarden, 
42 zwijnen en 370 schapen verdronken. In de andere noordelijke dorpen was het 
evenzo. In totaal moeten er in Hunsingo toen 1942 mensen zijn verdronken ! 
Gelukkig maken ze de dijken nu hoger en sterker! Nadat in 1873 het nieuwe 
doktershuis en de nieuwe school gebouwd waren aan de Heereweg, en in 1877 
Tivoli volgde, heeft het dorp zich langzamerhand uitgebreid. De laatste jaren gaat 
het echter veel snelleren is aan de zuidkant bijna een geheel nieuw dorp ontstaan. 
Als het zo doorgaat en de bossen die aan de oostkant van het dorp enige jaren 
geleden zijn aangelegd, over een kleine 30 jaar prachtige bossen zijn geworden, 
kunnen de Eenrumers in het jaar 2000 met vreugde en voldoening het 1000-jarig 
bestaan van hun dorp vieren !
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R. A. Luitjens-Dijkveld Stol
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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  ----------
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