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Van de redaktie
Met het grenzeloze vertrouwen in de behoefte aan cultuur, 
een culturele commissie eigen,heeft deze commissie ons 
(de redaktie)weten te overtuigen van de behoefte die er 
onder u bestaat aan het Bokkeblad.
Gesterkt door deze wetenschap hebben wij er ons zesde 
Bokkeblaadje uitgeperst.
En,voila,daar ligt ie dan,gehuld in een frisgekleurde 
omslag,boordevol informatie,verhalen,leiten en nog veel 
meer,met ongebreidelde werklust,door u en ons vergaarde 
lezenswaardigheden en dat alles gratis!
Waar vind je dat nog vandaag de dag....

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER GRAAG
VOOR I
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Redaktie
L.Broekema -Westemielandsterweg 5, Westernieland, tel. 05952-254
Ina van Eek -Mattenesserlaan 20,Eenrum,tel.05959-1722
Ab Gies -Hoogstraat 25,Eenrum,tel.05959-1673
Jannes Russchen -Plantsoenstraat 10,Eenrum,tel.05959-1247 
Adriaan Talens -D.Wieringastraat 79,Westernieland,tel.05952-439 
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-Mattenesserlaan 20,9967 PL Eenrum
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MOLEN „DE LELIE”

Tegen de tijd dat dit bokke- 
blad uitkomt zal U de molen 
waarschijnlijk al enkele ma
len hebben zien draaien. 
Misschien vindt U dat wel zó 
leuk, dat V iets meer wilt 
weten over "De Lelie".
Eerst maar een beetje historie 
dus over de molen van Eenrum 
en "De Lelie" in het bijzon
der.
[n de molenstraat hebben 3 mo
lens gestaan, de oudste werd 
gebouwd in 1628 aan de west
zijde van de straat. Dit was 
een standaardmolen.
Hij werd gesloopt in 1856 en 
vervangen door een achtkant 
stel1ingmolen(zoals de lelie er 
één is). Deze werd weer gesloopt 
in 1908 en verplaatst naar 
Culemborg.
De tweede molen stond aan de 
oostkant van de molenstraat, 
aan het eind van de straat.
Deze molen werd in 1737 ge
bouwd. Het was een achtkant 
stellingmolen, destijds de oud
ste in de provincie.
Sinds 1949 werd hij niet meer 
gebruikt en raakte in verval.
In 1955 werd een sloop-vergun- 
ning verstrekt en helaas in 
1956 werd de molen gesloopt.
De stenen achtkant staat er 
nog steeds.
De derde molen stond ook aan de 
oostkant van de weg, aan het 
begin van de straat.
Deze werd in 1903 gebouwd, 
en "De Lelie" genoemd.

Het is één van de laatste 
molens geweest in het land 
die nieuw gebouwd werd, want 
na die tijd werden de molens 
alleen nog maar verplaatst, 
de molens raakten uit de tijd. 
Het stoomgemaal had haar in
trede gedaan.
De Lelie was een korenmolen 
en pelmolen. ,
In 1954 is de molen op hol 
geslagen en met moeite gered 
door Geert Spoelman en Jan 
Willems.
In 1958 werd hij gerestaureerd, 
maar raakte weer in verval 
doordat hij nooit gebruikt 
werd. Nu is "de Lelie" dus 
weer gerestaureerd door één 
van de beste molenmakers.
Het is een sierraad voor het 
dorp geworden, waar we wel 
trots op kunnen zijn. In verval 
raken zal niet zo snel meer 
gebeuren, want de molen wordt 
overgenomen door de stichting 
voor Groninger Molenvrienden.
De molen zal de eerste tijd 
gebruikt worden als lesmolen



voor vrijwillige molenaars in 
opleiding en daarna komt er zo 
snel mogelijk een vrijwillige 
molenaar op (is reeds in oplei
ding) . Als de molen draait kunt 
U altijd een kijkje komen nemen, 
U bent welkom.Rest nog een vraag 
aan de inwoners van de gemeente. 
Doordat het pelwerk niet meer 
in de molen is aangebracht zijn 
er een paar lege zolders in de 
molen.

Het lijkt me leuk op die zolders 
wat spullen neer te zetten die 
in de ruime zin van het woord 
wat met de molen te maken heb
ben.
B.v. bascule, waaier(waar het 
koren mee geschoond werd), of 
ander gereedschap wat door de 
molenaar of boer gebruikt werd. 
Heeft U iets of weet U iets 
neem dan even kontakt op met 
Tom Baars tel.05959-1768.

t***************************************************

Wist U al............
.......,dat per 1 januari a.s.Aagtsheem zal worden gesloten?

....... ,dat in een gedeelte van Aagtsheem binnenkort een
postbureau voor het Korps Rijkspolitie zal worden ondergebracht?

.......,dat op het sportveld van Pieterburen een houten
kleedgebouw is gereed gekomen?

.......,dat de restauratie van de korenmolen "De Lelie" is
voltooid en dat op 23 september j.l.de technische oplevering 
heeft plaatsgevonden?

.......,dat aan het Emstheemsterpad, achter het boscomplex,
aan het kanaal van Mensingeweer naar Baflo een vissteiger voor 
gehandicapten is aangelegd?

....... ,dat het postkantoor van Pieterburen zal worden gesloten,
zodat men ook daar raakt aangewezen op een "rijdend" postkantoor?

.......,dat de Aagtsweg al weer enige tijd in gebruik is,maar
dat nog niet bekend is wanneer deze weg officieel in gebruik zal 
worden genomen?

.......,dat in de afgelopen maanden de brandweer genoodzaakt was
twee keer uit te rukken,laat niemand nu meer denken dat in de brand 
uit de brand is.



Mededelingen voor 60-plussers
EENRUM, PIETERBUREN, BROEK,
Vv'I ERHUIZEN, WESTERNIELAND EN 
KAAKHORN.

De zomer loopt op z’n end,....
dat betekent, dat de aktivitei- 
ten van het gekoördineerd be- 
jaardenwerk zo zoetjesaan weer 
gaan beginnen.

Voor alles geldt, dat nieuwe 
deelnemers van harte welkom zijn: 
gaat U gerust een keertje kijken!

Voor vervoer kan altijd gezorgd 
worden; inlichtingen hierover 
geeft dhr. Pieterman, J.J.Willin- 
gestraat 8, Eenrum, tel.1881: 
dit geldt voor alle aktiviteiten 
die hieronder staan.
Hieronder geven wij een over
zicht van de aktiviteiten en de 
V>eginti jden.
Mocht U nog vragen hebben, belt 
U dan dhr.Pieterman(zie boven) 
of het kantoor in Warffum, 
tel. 05950-2650 en vraagt U dan 
naar MariannaNijlunsing.
GYMNASTIEK.
Op woensdagmiddag van 4 tot 
kwart voor 5 geeft mw. ter Borg 
gymnastiekles in de Turnhal te 
Eenrum.
Inwoners van Westernieland en 
P.ieterburen gymnastieken samen 
met Den Andel, op woensdagoch
tend van 10 voor 10 tot 5 over 
half elf.

De kosten zijn ƒ2,50 p.p. of 
ƒ4,—  per echtpaar per maand.

ZWEMMEN.
U kunt(leren) zwemmen in het 
instruktiebad te Baflo op de 
vri j dagmiddag.
U kunt zich aanmelden bij 
dhr. Pieterman in Eenrum 
(tel. 1881).
De kosten zijn + f 50,—  per
seizoen.
Het begint weer half oktober.

ENGELSE LES.
Ook dit jaar is het weer moge
lijk om Engels te leren o.l.v. 
Foske Arkema.
Het is echter nodig dat er vol 
doende deelnemers zijn.
Wanneer U belangstelling hebt, 
wilt U dat dan doorgeven aan 
dhr.Pieterman (tel.1881).
Het kost ƒ 15,—  p.p. of ƒ 25, 
voor een echtpaar per seizoen.

SOOSMIDDAG.
De vrouwenraden organiseren 
om de 14 dagen op dinsdag hun 
soos-middag, U kunt dan doen 
aan: sjoelen, handwerken,spel
letjes, kaarten en er kunnen 
puzzels geleend worden.



In Eenrum wordt het gehouden 
in het GroeneKruisgebouw en 
voor Pieterburen en Westemie- 
land in het Groene Kruisgebouw 
te Pieterburen.

KAART-CLUB.
Iedere donderdagmiddag kunt U 
van 2 tot 5 kaarten in het 
Groene Kruigebouw te Eenrum.

OPEN HUIS.
Elke dinsdagochtend kunt U kof
fie drinken van half 10 tot 
half 12 in het Groene Kruis
gebouw in Eenrum. U kunt ge
woon binnenlopen.
Extra service voor inwoners 
van Pieterburen en Westemie- 
land: U kunt met dhr.Pieterman 
meerijden naar Eenrum op deze 
dinsdagochtend.Hij komt dan 
om +_ 9 uur bij U langs en U 
bent om +_ half 12 weer terug.
U kunt dan b.v. winkelen of de 
dokter, bank, postkantoor e.d. 
bezoeken in Eenrum.
Maak er gebruik van!

KOOKKURSUS VOOR MANNEN.
Vanwege het succes van de vori
ge jaren wordt ook dit jaar w- 
weer een kookkursus voor man
nen georganiseerd op de huis
houdschool te Warffum.
Voor informatie en opgave kunt 
U bellen met dhr.Pier (tel.122L) 
of met Marianne Nijlunsing 
(tel. 2650).

WARMS MAALTIJD VOORZIENING.
Als U niet (meer) zelf kunt 
koken, dan kunt U warm eten 
krijgen van Aagstheem of van 
't 01de Heem. Het kost 
+ ƒ 6,—  per maaltijd.
Voor inlichtingen kunt U bel
len naar dhr. Pieterman, tel. 
1881.

BEZOEKDIENST.
Als U graag wa-t- meer bezoek 
wilt, of als u zelf via een 
bezoekdienst mensen wilt be
zoeken, dan kunt U kontakt op
nemen met iemand van de bezoek
dienst in uw dorp.
Voor Eenrum is dat mw.Smit,

tel.:1456.
Pieterburen is dat mw.Smith,

tel.: 224.
Westernieland is dat mw.Teerling,

tel.: 290.

VERVOERSDIENST.
Als uw man of vrouw in het 
ziekenhuis ligt en U kunt er 
niet heen, doordat U zelf net 
met de trein of bus kunt reizen, 
dan is er een vervoersdienst 
die U haalt en brengt. U betaalt 
dan de onkosten van de benzine. 
Voor inlichtingen kunt U bellen 
mets
-mw. Smit te Eenrum, tel.:1456 
-mw.Teerling te W.Nielana,

tel.: 290
-dhr.Meerstra te P.buren,

tel.: 529
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TOT SLOT.
Nogmaals: nieuwe deelnemers 
zijn van harte welkom en 
vervoer kan altijd geregeld 
worden.
Wilt U meer weten over één en 
ander, of hebt U zelf ideeën 
over wat er gedaan zou kunnen 
worden, laat dat dan weten aan 
de leden van de werkgroep 
gekoördineerd bejaardenwerk. 
Hieronder volgen een paar namen, 
dhr. Pier Zuiderstr. 14 tel.1221 
dhr.Pieterman,J.J.Willingestr.8,

tel.1463
mw. Evers.Handerweg 12, tel.13F*

mw.v.d. Zee,Hoofdstr.46,P.buren
tel.257

mw. Arkema,D.Wieringastr.21,
Westernieland.
dhr.Hofman,Kr.Elleboog 10,

tel.1758
dhr.Meerstra, Hoofdstr.81,

tel.529
mw.de Jonge,Kaakhomsterpad 13, 
Westernieland tel.390
mw.Zuiderveen,B.Wiersumstr. 31,

tel.1244
mw.Hulst,J.J.Willingestr.10

tel.1463
dhr.Posthumus,B .Wiersums tr.3 8,

tel.1432
Marianne Nijlunsing, Oosterstraat 
56, Warffum, tel 05950-2650

WAT IS ER TE DOEN?

24 oktober De Pool spullenmarkt
van 10 tot 16.00 uur.

28 oktober Hotel Bulthuis Nederlandse vereniging
van Huisvrouwen 
'De kunst om te leven, 
te lachen en lief te hebben' 
Mevr.Grezel-Molenkamp 
19.45 uur

31 oktober De Pool Amateurs eerste ronde
Een kans voor iedereen die 
zingt,een instrument bespeelt, 
kan goochelen of wat dan ook, 
om zich te presenteren. 
Meedoen?..opgeven in Saaxum-' 
huizen,Dorpsstraat 1,tel.05950- 
3055

6november Kantine Klaverjas- en sjoel-competitie 
Donateurs V.V.Eenrum

10 november Hotel Bulthuis N.v.v.H
Fa.Becker b.v.r'Horen en slecht 
horen1.9.30 uur



14 november 77777 Feestavond met toneel of cabaret, 
waarna gezellig dansen op muziek 
van trio 'Alma Loorbach'

14 november De Pool Amateurs tweede ronde
Doe mee!Geef je op in Saaxumhuizen 
of bij De Pool (05959-1274)

18 november Hotel Bulthuis N.v.v.H
Gez.avond Leens-Winsum 
'Boreas'uit Usquert geeft muziek
uitvoeringen. 20. 00 uur.

24 novenber Hotel Tivoli NutsavondiLandschapsbouw]verzorgt
door Staatsbosbeheer.20.00 uur.

28 november De Pool Finale amateurs .Wie wint de wissel 
beker? 20.15 uur.

12 december De Pool 'De Cirkel'
Muziek van Clinch mountain back- 
step.Traditional bleugrass and 
new grass music.20.30 uur 
entree:ƒ5,- cirkelvr.ƒ3,-

Adressen waar nieuwe leden zich kunnen opgeven:
N.v.v.H

V.V.Eenrum

De Cirkel

iMevr.H.H.G.Torringa-Oterdoom 
Oudedijksterweg 11 
9968 TM Pieterburen
:H.K.Rust Oudeweg 32 Eenrum 
D.Nijbotg Mattenesserlaan 63 Eenrum
:Dorpsstraat 1 Saaxumhuizen tel.05950-3055

OP EEN PEKELHARING

Een pekelharing bij Hawaii 
die achtervolgd werd door een haai, 
riep toen hij heel gehaaid ontsnapte 
nadat de haai zijn staart afhapte:
"Eén ding zou 'k graag nog willen weten: 
Heb u het ooit zo zout gegeten?"

o



Dorpshuis Westernieland officieel in 
gebruik genomen

Een grote dag vuui een klein dorp, aldus dhr. O.Bakker, oud- 
raadslid en statenlid, die op 3 juli de officiële opening van het 
dorpshuis heeft verricht. Dhr. Bakker ging in zijn openingstoespraak 
nog eens in op het kleine kernen probleem, want tegenwoordig wordt 
een kleine kern als een zorgenkind van de gemeenschap gezien. 
Westernieland is altijd een klein dorp geweest, maar wel een dorp, 
die zijn dorpsfunctie altijd waar kon maken.
Direct na de tweede wereldoorlogwas ei zowaar groei te konstateren. 
Er zijn een aantal straten aangelegd met 60 nieuwe woningen.
Helaas kwam door de schaalvergroting ook de leefbaarheid van Wester
nieland in het gedrang, de middenstand is nagenoeg verdwenen en in 
juli 1978 is het plaatselijk café verkocht. Een aantal inwoners 
heeft het initiatief genomen om tot de oprichting van een dorpshuis 
te komen. De weg naar het doel was moeilijk, doch dankzij de hulp 
van vele instanties is de moeite beloond en heeft Westernieland een 
accomodatie gekregen om trots op te zijn.
Met de onthulling van een bord met de naam "Diekstaal" is het dorps
huis officieel geopend. Een diekstal is een strook weiland langs 
een dijk,bedoeltJ als vluchtveld voor het vee.
Een symbolische naam,die op een zeer originele manier voor het 
dorpshuis is aangehaald en waaruit de betekenis van het dorp tot 
uitdrukking komt.

Ook burgemeester Zuiderveen gifljng nog eens in op de problemen die bij 
de sluiting van het café voor het dorp Westernieland en voor het 
gemeentebestuur van Eenrum waren ontstaan. Door het spelen van 
"blufpoker" en het vertrouwen in de bevolking van Westernieland is 
het provinciaal-bestuur bereid gevonden een subsidie te verstrekken



en een daarin verhouding tegenover staande subsidie van de gemeen
te Senrum goed te keuren en zo was de eerste aanzet tot het sla
gen van het plan, zoals dat door een werkgroep was ingediend gegeven. 
Met de gelukwensen aan het bestuur en het dorp bood hij een lucht
foto van het dorp Westemieland aan.
Namens een aantal verenigingen van het dorp werd door mevr.van Tyuin 
een gereedschapskist en een voorzittershamer aangeboden.
Voorzitter Wezeman zette alles nog eens op een rijtje.
Eén van de pijlers waarop de werkgroep steunde was het uitgangs
punt, dat in het plan de wensen en ideën van de bevolking en de 
vereniging moesten zijn terug te vinden.
Dit was niet eenvoudig, omdat het geheel ook nog betaalbaar moest 
zijn. Dankzij de deskundige begeleiding van de Stichting Noord Gronin
gen te Warffum en de dienst gemeentewerken EEWAA te Winsum is een 
plan ontworpen die financieel haalbaar leek.
Op 3 april 1980 kon de haalbaarheid van het plan worden aange
toond en is de Vereniging Dorpshuis Westemieland opgericht en het 
uit 9 personen bestaand, voorlopig bestuur kon worden benoemd.
Op 14 aug. 1980 vond de aanbesteding plaats en op 30 aug. konden 
een groot aantal vrijwilligers met de grondwerkzaamheden beginnen.
Op 1 sept. kon de fa. T.Timmer te Leens met de bouw beginnen.
Dankzij het mooie weer, had de bouw een vlot verloop en kon op 
22 dec. 1980 het werk worden opgeleverd.
Door vrijwilligers is daarna hard gewerkt aan de: aftimmering, 
schilderwerk, aanleg van bedradingen en de verlichting, het leggen 
van vloerbedekking, het naaien van gordijnen en het maken van een 
podium en coulissen enz. Op 7 maart waren de werkzaamheden zover dat 
het Dorpshuis in gebruik kon worden genomen, vanaf die datum 
hebben veel verenigingen de weg naar het gebouw reeds gevonden, 
voor hun feestavond of vergadering.
Door het feit, dat de gemeente Eenrum de turnzaal heeft opgeknapt 
en een multifunctionele-vloer heeft laten leggen, zijn de ge
bruiksmogelijkheden van het hele complex nog weer vergroot.
Reeds lange tijd is het kunnen beschikken over een aula een belang
rijke wens van de bevolking geweest en met de aanschaf van een 
kistenkoeler kon ook dit worden gerealiseerd. Het totale complex is 
multifunctioneel. De peuterspeelzaal vindt er 2 maal per week onder
dak en de Rabo-bank heeft er 2 maal per week zitting.
De bestrating is inmiddels aangepast en het gebouw is nu ook goed 
toegangkelijk voor minder validen. Door de grote inzet van de be
volking, is na aanleg van een speeltuin (dankzij een subsidie van



het ministerie van C.R.M. en de gemeente tot stand gekomen) liet 
tweede project binneen een paar jaar klaargekomen.
Door de posotieve inzet van de bevolking heeft het bestuur van de 
Vereniging Dorpshuis Westemieland zich in laten schrijven voor 
de wedstrijd " Een kern waar pit in zit" uitgeschreven door de 
Ned. Heide Mij.
De jury heeft zich onlangs op de hoogte gesteld van de vereniging, 
en deze toegelaten tot de wedstrijd, waardoor deze nu in de lan
delijke competitie meedraait
De naam "Diekstaal" voor het dorpshuis Is ingezonden door dhr. D.Vink 
en is gekozen uit 23 inzendingen. Dhr. Vink heeft hiervoor een 
balpen met inscriptie ontvangen.
Nadat dhr. Wezeman alle instanties, fondsen, firma's en personen, 
die zich op welke manier dan ook hebben ingezet om "Diekstaal" 
gereed te krijgen, had bedankt, konden de vele aanwezige genodigden 
het gebouw bezichtigen. Door het grote aantal genodigden, had het 
bestuur een tweedelig programma opgesteld.
's Avonds om 20.00 uur is de officiële opening feestelijk voortge
zet met een programma voor en door de bevolking van Westemieland.
Met een goed gevulde zaal bewees de bevolking dat het nieuwe gebouw 
inmiddels de plaats van het oude café had ingenomen.
Dhr. O. Bakker vertelde een anekdote en daarmee was de basis voor

een gezellige avond gelegd. Bij monde van mevr. v. Tyuin en dhr. 
Jac. Dijkstra brachten het duo " Kloris en Roosje" een overzicht 
van het verleden en het heden van Westemieland op rijm en in 
dialect ten tonele. Vele aanwezigen konden kennisnemen van herhin- 
neringen of opvallende gebeurtenissen zichzelf betreffende.
Daarna gaven de meisjes van de sportvereniging S.D.S., een demon
stratie van ritmisch gymnastiek.
Twee leden van de Ned.Herv. Vrouwenvereniging t.w. mevr. G.Rispen.

/o



Vos en mevr. H.v. Dijk-Shijk voerden de klucht voor 2 personen 
"Schoondochter komt op bezoek" op.
Enkele leden van de E.H.B.O. afd. Pieterburen gaven een demonstratie. 
Dhr. Jac.Dijkstra gaf toelichting op de verschillende onderdelen 
en de aanwezigen hebben kunnen zien dat men op eenvoudige, doch 
juiste wijze, levens kan redden.
Tot slot kwam de toneelvereniging Westernie-l*end met de klucht in 
het Gronings dialect " Klopsmoa vragt'n hoesholderske" op de plan
ken. Het spel wekte al spoedig de lachlust van het publiek en een 
daverend applaus was dan ook voor het gebrachte.
Nadat de heer Wezeman nogmaals een ieder had bedankt, werd het 
feest voortgezet tot in de kleine uurtjes met muziek van de groep 
"Return" uit Delfzijl.

................................. ....................................

Tentoonstelling
in het

Groninger Museum.
Vai.af 19 oktober t/m 15 november 
wordt in het Groninger Museum 
aan de Prediniussingel 59 in 
Groningen een tentoonstelling 
gehouden.
De tentoonstelling gaat over de 
tijd waarin Goosen Geurt Alberda 
van Dijksterhuis leefde(1766-1830) 
op de borg Dijksterhuis in Pieter
buren .
Door deze tentoonstelling kunnen 
we een goede indruk krijgen hoe er 
werd geleefd en wat er zoal in 
dezecstreken gebeurde tijdens de 
genoemde periode.
Dë tentoonstelling is tot stand ge
komen door samenwerking van het 
Groninger Museum met de Stichting 
Lerarenopleiding Ubbo Emmius in 
Groningen / Leeuwarden.
Het Groninger Museum is geopend 
van: dinsdag t/m zaterdag van 
10.00-17.00 uur 
zondags van 13.00-17.00 uur.

Een bok lust ook wel eens iets anders dan een 
groen blaadje

Gehakt met taugé.

1 eetlepel boter of margarine 
300 gram gehakt 
1 kl. prei of stengeluitjes 
200 gram taugé 
1 theelepel gemberpoeder 
1 eetlepel ketjap
De boter of margarine verhitten 
en hierin onder af en toe roeren 
het gehakt rul bakken.
De schoongemaakte prei of uitjes 
in ringen snijden en deze mee
bakken .
De taugé wassen, bij het gehakt 
doen en kort meebakken.
Twee eetlepels water toevoegen 
en het mengsel op smaak brengen 
met gemberpoeder en ketjap. 
Serveren met rijst of aardappel- 
purée en sla.

Eet smakelijk.



Vakantieroosters
GEMEENTE EENRUM.

Vakantierooster 1981/1982;

Herfstvakantie:
kerstvakantie:
crocusvakantie:
paasvakantie:
koninginnedag:
bevrijdinsdag:
hemelvaart: 
pinkstervakantie:
zomervakantie: 

SCHOLENGEMEENSCHAP.

19- 10'81 t/m 23-10
21- 12'81 t/m 01-01
22- 2 '82 t/m 23-02 
05-04*82 t/m 14-04

30-04
05-05

20- 05182 t/m 21-05 
31-05182 t/m 02-06
19-07'82 t/m 27-08

Vakantie-en vrije dagen 1981/1982;
herfstvakantie: 19-10'81 t/m 23-
kerstvakantie: 21-12'81 t/m 01-
vooüjaarsvakantie: 22-02'82 t/m 26-
paasvakantie: 05-04'82 t/m 16*
koninginnedag: 30-
bevrijdingsdag: 05*

@hemelvaartsdag en de
vrijdag daarna; 20-05*82 t/m 21-
pinkstervakantie: 31-05*82 t/m 01-
zomervakantie: 19-07*82 t/m 27*

/ e
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GEREFORMEERDE LAGERE SCHOOL WESTERNIELAND.

Vakantierooster 1981/1982;
herfstvakantie: 19--10' 81 t/m
kerstvakantie: 21--12' 81 t/m
voorjaarsvakantie: 22--02' 82 t/m
paasvakantie: 05--04* 82 t/m

hemelvaart: 20--05'82 t/ m
pinkstervakantie: 31--05' 82 t/m
zomervakantie: 19--07*82. t/m
vrije dagen:
Theologische Hogeschool: 
kon ing innedag: 
bevrijdingsdag:

23-10*81
01-01*82
23-02*82
12-04*82
21-05*82
01-06*82
27-08*82

09-09*81 
30-04*82 
05-05'82

Van de bibliotheek
De Vennen 2a.
9967 PE 
Eenrum.
tel. 05959-1467.

Keuze uit de nieuwe aanwinsten: 
ROMANS.
Hermans W.F.
Uit talloos veel miljoenen; 
Lanzmann,J.
Huwelijksreis Transsiberië, 
Tijdens een vakantie die als 
tweede huwelijksreis is be
doeld beleeft een man een harts
tochtelijke liefde met een jong 
meisje, dat hij in de trein ont
moet.
Mik,TH.
Eiland, verder dan de sterren. 
Een kapitein van een Vustvaar-

der kijkt terug op zijn jeugd 
die werd beheerst door het 
verlangen naar de zee.
Nooteboom, C.
Rituelen.
Drie decennia uit het leven 
van een. rijke man, die zich 
beweegt tussen profane en mys
tieke rituelen.
Wageningen, Gerda van.
Liefde moet groeien.
Een domineesdochter in een 
Zeeuws dorp die de sociale taken 
van haar zieke moeder vervult, 
krijgt moeite met het als van
zelfsprekend aanvaarden van 
*-"* zelfopofferend gedrag.

KOLLEKTE PRINSES BEATRIX FONDS 
opbrengst:
Eenrum,Broek,Pieterburen, 
Westernieland:ƒ1271,75
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Wijnberg, Eefje.
Een Meisjesleven.
Via vele ervaringen veran
dert de ik-figuur van een 
meisje dat maar met zich laat 
sollen tot een jonge vrouw die 
besluit geen vaste banden meer 
aan te gaan, maar zo eerlijk mo
gelijk voor haar dochtertje te 
leven.
STUDIE-en HOBBYBOEREN.
396.6 
Berkel,M.
Crimineel.
De zelf vertelde levensgeschie
denissen van vijftien misda
digers .
418.16
Dommelen, M. van.
Ik Moniek....een vrouw.
De ervaringen van een transsek- 
sueel die een moeilijke en emo
tionele weg moet gaan om van man 
vrouw te worden.
615.7
Bevallen en opstaan.
Informatie over zwangerschap, 
bevalling en de tijd na de be
valling, toegelicht met foto's 
en tekeningen.
766.6
World press photo 1982.
866
Toorn, W. van.
Het kind dat wij waren.
Nederlandse schrijfsters en 
schrijvers kijken terug op hun 
jeugd, in verhalen en gedichten.

Am.Z-Suri -945.6 
Kagie,R.
Een gewezen wingewest;
Suriname voor en na de staats
greep.

BIBLIOTHEEK - FONOTHEEK.
Sinds kort hebben we in de 
bibliotheek een collectie 
grammofoonplaten. Deze col
lectie wordt regelmatig ver- • 
nieuwd.
Grammofoonplaten lenen is moge
lijk voor iedereen die 16 jaar 
of ouder is. Voor bibliotheek- 
leden is het fonotheekabon- 
nement gratis, niet leden be
talen voor een. bewijs van in
schrijving jaarlijks ƒ10,
Pas 65-houders ƒ3,50.
Voor 16-en 17 jarigen is het 
gratis. U kunt met dir bewijs 
van Inschrijving ook boeken 
lenen.Op het inschrijfformu
lier moet het merk en type- 
nummer van de draaitafel 
waarop U thuis de grammofoon
platen van de fonotheek af
draait, vermeld worden.
Het lenen van platen kost U 
ƒ 0,75 per plaat.
Naast onze eigen collectie 
blijft het mogelijk om platen 
te lenen uit de achtergrong- 
collectie van de Provinciale 
Bibliotheek Centrale in Gronin
gen.

Deze collectie bevat meer dan 
10.000 verschillende platen. 
D.m.v. catalogi kunt U deze 
platen aanvragen.



Veilig Verkeer Nederland - afd. De Marne
ILEENS, EENRUM,ULRUM) ,
is in staat u een VERKEERSCODECURSUS aan te 
bieden.
Door het volgen van deze cursus verhoogt u 

uw kennis en uw inzicht in verkeerssituaties,terwij1 de cur
sus u ook een betere varkeershouding probeert bij te brengen.
WAT BIEDT DE CURSUS?:
1. Betere kennis,beter inzicht en verbetering van uw weggedrag.
2. Toetsen tijdens de cursus en een eindtoets.
3. Het verkeerscodeboek in de nieuwste druk.
Aantal cursusavonden:ongeveer 13
Cursusplaats :Eenrum en Ulrum
Aanvang cursus :begin januari 1982
Een informatieavond wordt half november gehouden.
De cursus zal worden gehouden onder leiding van de Rijkspolitie 
van de groep Leens
De cursus is uitermate geschikt voor:Hen die reeds enkele of vele 
jaren hun rijbewijs bezitten (er is veel veranderd)

Allen die met het opvoeden
van kinderen te maken hebben (dus ook verkeersopvoeding)

En voor iedereen die met 
verkeer te maken heeft (vanaf 16 jaar)
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:De heer T.de Vries

H.Koningstr,20 
Wehe-den Hoorn 
tel.05957-1833(sekr)
De heer E.Bousema
Bgm.de Rochefortstr.26
Wehe-den Hoorn
tel.05957-1415(voorz.)

Wilt u aan deze cursus mee doen,dan graag vóór 31 oktober 1981 
u opgeven bij een van bovengenoemde adressen. 
: * * * * * * * * * ************ ********************************

D66 - afd. Eenrum

Voorz i tter:
Adriaan Talens,D.Wierengastr. 79 
Westernieland tel. 05952- 439.

Secretaresse:
Aaltje Miedema Dr.Posthumusln.14 
Eenrum tel. 05959-1436.
Penningmeester:
Henk de Boer, D.Wierengastr. 58 
Westernieland tel. 05952 - 298.



Vakantie per huifkar
Dinsdag 11 augustus vertrokken 
we vol goede moed richting Drente, 
met de huifkar en Stella,onze 
trouwe metgezel,een fjordenpaard. 
de kar was afgeladen,zes perso
nen plus bagage.We hadden het weer 
mee en reden richting Zuidhom.
Even voorbij Eenrum schrok Stel- 
la van een voorwerp langs de kant 
van de weg en in een mum van tijd 
keken we precies de andere kant 
op.Het paard had in zijn angst 
de wagen 180° gedraaid.
Met knikkende knieën vervolgden 
we onze reis en 's avonds vonden 
we een slaapplaats op een weiland 
in Oldehove.Stella kon zich te 
goed doen aan het malse gras om 
de volgende dag weer fit voor de 
kar te draven.
Ma een paar rustige dagen reden we 
zaterdagavond Norg binnen.
In Drente moest je je toevlucht 
nemen tot campings.De boeren 
waren hier minder gastvrij waar
schijnlijk omdat de huifkar in 
Drente een algemeen verschijnsel 
is.Helaas waren de campings in 
Norg ook niet ingesteld op paarden. 
Gelukkig had de bedrijfsleider 
van de 'Vluchtheuvel' een prima 
stuk grasland voor ons.We bedankten 
hem hartelijk en zetten de tenten 
op.
We zouden gaan barbecuen en we 
hadden nog maar net de voorberei
dingen getroffen of we ontdekten 
tot onze schrik dat Stella spoor
loos verdwenen was.

Hoe kon dat,we hadden de uitgang 
toch goed efgezet?Het stuk land 
had meerdere uitgangen,wist de 
eigenaar te vertellen,die zeer 
hulpvaardig was bij onze zoekaktie 
Maar hoe we ook zochten,Stella 
was en bleef onvindbaar en het 
werd al wat donker.Het hele bos 
werd uitgekamd door vrijwilligers. 
Onze grootste angst waren de 
twee snelwegen,die aan weerszijde 
van het bos lagen.De vorige dag 
was er een paard doodgereden op 
de snelweg,hoorden we van verschei
dene helpers.Eindelijk,onze zenu
wen begaven het bijna,werd Stella 
teruggevonden bij een paarden- 
handelaar in Norg,die een voor 
Stella aantrekkelijke hengst had 
rondlopen.
Dankzij het kordate optreden van 
een politieagent,die stoutmoedig 
boven op Stella was gesprongen, 
was ons paard weer terecht.
We mochten een p:iar dagen bijkomen 
op het grasland en daarna trokken 
we weer verder.We hadden besloten 
om langzamerhand weer richting 
Westemieland te rijden,want het 
bleek toch wel druk te zijn met 
vier kinderen aan 'boord'.
Het bleek maar goed ook,het slechte 
weer was in aantocht.Stortregens 
en windkracht acht,een haast 
onmogelijke klus voor onze trouwe 
kracht.Met veel pijn en meoite 
belandden we bij het Leekstermeer. 
Een sappig grasland bleek er te zijn 
bezaaid met koeieflappen,waar we 
wel doorheen moesten soppen.



We hadden in ieder geval een plek 
om te overnachten.Al gauw kregen 
we bezoek van een boer,die ver
baasd vroeg wat we hier wel deden. 
Staan,zeiden we.Al gauw bleek dat 
hier sprake was van een klein 
misverstand.Dit met flappen be*- _ 
zaaide land was niet het eigendom 
van het watersportbedrijf,maar 
van deze boer.Na lang praten 
mochten we gelukkig blijven staan. 
De volgende en laatste dag werd »■ 
een lange ruk,van Leek terug naar 
Westemieland.Om half tien 's a
vonds kwamen we,verlicht en al, 
weer op de plaats van bestemming. 
Onze reis was zeer d3 moeite 
waard geweest,al hadden we een 
week nodig om weer op verhaal te 
komen.Volgend jaar gaan we be
slist weer!

Lous Eggink
Fenneke Oltmans
en kinderen.

Geld sparen bij de 
Bondsspaarbank

Wat is nou hst grootste voordeel van sparen 
bij de Bondsspaarbank? Ze kennen me daar 
Ik kom er niet alleen om te sparen, maar ook 
voor al mijn andere geldzaken (bankgiro), 
mijn verzekeringen, reischeques, vreemde 
valuta enz. Eigenlijk voor al die dingen, waar je 
thuis geen antwoord op kunt vinden En dat ik 
spaar bij de bank die van huis uit spaarbank 
is, nou dat is mooi meegenomen

BONDSSPAARBANK S
W tN S U M  - B E D U M  - W A R F F U M  - E E N R U M  - LE E N S  - O N D E R D E N D A M  

Zittingen te
Z U ID W O L D E  - S A U W E R D  - A D O R P  ■ G A R N W E F D  - W A R F H U IZ E N

OP EEN ROEKENPAAR

Het laatste roekenpaar uit Dongen 
was van hun toren afgesprongen.
En zo vond dit roeken-echtpaar 
de dood als wijlen Schaffelaar.
't Schijnt dat heel Dongen vrees'lijk boos is 
omdat men voortaan roekeloos is„

OP EEN SCHAAP

Een krullig schaap uit 't stadje Veere 
dat wilde zich niet laten scheren.
De boer wond zich toen vrees'lijk op:
"Kom met je wol, jij schapekop!"
"'k Heb niets, M zei 't beest, "m'n hele leven 
heb je me van katpen gegeven."



Van plasma-avond naar donorzitting

Velen zullen zich de jaarlijkse 
plasma-avonden in het dorpshuis 
te Eenrum herinneren.
Dit is nu verleden tijd geworden. 
De Rodekruis-afdeling Eenrum, 
is evenals alle andere afdelingen 
in de provincie Groningen,over
gegaan tot samenwerking met de 
Rodekruis Bloedbank Gron.-Drente. 
Door de toenemende behoefte aan 
bloed en bloedbestanddelen o.a. 
voor ongeval,operatie,bloeder- 
ziekte,bloedarmoede of leukemie 
is er meer bloed nodig.
Daarom worden de plasma-avonden 
vervangen door donorzitttingen.
Er komt 2 a3 keer per jaar een 
middagzitting en er zal 1 a2 
keer een middag/avond zitting 
gehouden worden.
De eerste zitting zal op 

14 oktober 1981 van
12.00-18.00 uur zijn 

in het Groene Kruisgebouw 
in Eenrum zijn.Alle geregistreerde 
donoren worden schriftelijk op
geroepen, nieuwe donoren kunnen 
zich opgeven op aanmeldingsfor
mulieren of zich laten inschrij
ven op de zittingsdag.
Aan de bloedafname gaat een 
keuring vooraf op bijv.bloeddruk, 
pols,bloedgehalte,urine en er 
is een vragenlijst.

Contactpersonen zijns 
Mevr.L.Z.Tuininga-Hoekstra 
Greeden 7 9967 PZ Eenrum 
tel.05959-1297

Mevr.A.Stoffel-Ritzema v.Ikema 
Westernielandseweg 18 
9969 PA Westemieland 
tel.05952-315

stichting Rode Kruis Bloedbank
Groningen-Drente
Oosters ingei 59
9713 EZ Groningen
tel.050-136500
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Sportvereniging S.D.S.

Het lesrooster:
Maandagmiddag gymnastiek
(te P-buren en W-nieland)om en om.
15.30- 16.15 uur kleuters 
16.15-17.00 uur j + m 6-8 jaar
17.00- 17.45 uur j + m 8-10jaar
17.45- 18.30 uur j ouderdan 10 jaar
1s avonds volleybal

(te Westemieland)
18.30- 19.45 uur meisjes
19.45- 21.00 uur dames
21.00- 22.00 uur heren 
Dinsdagavond gymnastiek
(te P-buren en W-nieland)om en om.
19.00- 19.45 uur m 10-12 jr.
19.45- 20.30 uur m 13 jr.en ouder
20.30- 21.15 uur dames 
Woensdagavond badminton 
(te Westemieland)
19.30- 20.30 uur oefenen
20.30- 21.30 uur onderl.competitie.
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Kinderkrant
Succes jeugd uit Eenrum!
In een jeugd-damtoemooi, georganiseerd in Baflo ter ere van 
het 60-jarig bestaan van de Dambond,werd een simultaan- 
wedstrijd gespeeld en een persoonlijke wedstrijd in groeps
verband.HARRY DIJKSTRA wist een remise te bereiken met 
simultaan tegen de oude jeugdkampioen van Drente,wat een 
heel goede prestatie was,omdat dit maar 3 spelers van de 55 
gelukte.G.MIEDEMA en H.Dijkstra werden no.1 in hun ingedeel
de groep.Onze derde en laatste man,TONNIS v>.d.LAAN,wist een 
tweede plaats te behalen.Het was een leuke middag,waarop ie
dereen een medaille ontving,plus een sticker èn alle drie een 
prijs,we gingen dus in een vrolijke stemming weer huiswaartsi

We kunnen nog enkele jeugddammers gebruiken,iedere donderdag
avond van 18.45 uur tot 19.45 uur bij Bulthuis.

Damclub Eenrum
A.Kamps.

Het giet weer hopeloos vandaag 
De grond is rood-bruin-geel 
We spatten door de plassen 
Het zijn er vrees'lijk veel

Onze laarzen zijn nat 
Van binnen en van buiten 
We tekenen nu overal 
Op de beslagen ruiten

Al zijn de bomen kleurig 
Ik voel me toch wat treurig 
Weet je wat het denk ik is 
Dat 'k de zon toch een beetje mis!

Hgd^g Fglkg^ij^ is haar'poesie-album' kwijt. I
Heeft ze het aan iemand gegeven om er in te schrijven,of islze 
het verloren?Heb jij hem gevonden of weet je waar her is...’
Hedie woont aan de Mensingeweersterweg 5 in Eenrum,




