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Wij, al? beginnende korfbal

GYMNSATT

vereniging, worden geconfron

Cp woensdagmiddag'van 4 tot

teerd met het feit, dat wij

kwart voor 5 geeft mw. ter Borg

geen 2 uren trainingstijd

gymnastiekles in de turnhal

in de turnhal "kunnen "krijgen,

te Eenrum.

i.v.m. een vol rooster.

Inwoners van Westsrnieland en

Daar wij deze winter wel de

Pieterburen gymnastieken samen

zaalsport willen bedrijven,

met Den Andel in het "Dorpshuis"

zoeken wij dringend ruimte,

van Den Andel, op woensdagoch

om te trainen.

tend van 10 voor 10 tot 5 over

Wie, o wie, helpt ons aan

half 1 1 .

deze ruimte, een loods of een

De eerste gymnastieklessen zijn

schuur.

of- woensdag 8 september begonnen.

Opgave bij: H. Frans, 3urg.

Korten per maand: f 3,50

Wiorsumrfraat 7. tel.

f 6,00

1391.

p.p.

_

p,echtp.

VOLKSPANGEN
Van ?.f 6 september kunt u onder
leiding van mw. ter Borg, weer

Mededelingen voer
alle

60-plussers

VAN SENRUM, PISTSRBUREN,

iedere maandagmiddag van 4 tot 5
uur volksdansen in het "Dorshuis"
van Senrum.
Koesten per maand: f 3,50 p.p.
f 6,00 p.echtp.

BROEK, WI3RHUID 3N, WESTERN IER
LAND EN KAAKHORN.
GOOSMIDDAG
De aktiviteiten van het ge"koördineerd bejaardenwerk
gaan weer beginnen.
Voor alle aktiviteiten geldt,
dat nieuwe deelnemers welkom
z i jn .
Mocht U niet op eigen gelegen
heid de .aktiviteiten .kunnen
bezoeken, dan kan het vervoer
geregeld worden.

De Vrouwenraad organiseren om de
14 dagen op dinsdag hun soosmiddag.
U kunt er dan sjoelen, kaarten,
spelletjes doen, handwerken en er
worden puzzels uitgeleend.
In Senrum is het in het Groene
Kruisgebouw en voor Pieterburen
en Westernieland in het Groene
Kruisgebouw te Pieterburen.
In Pieterburen is d€? eerste soosmiddag op 5 oktober en in Senrum
op 7R september.

■•;:j;,rlJRDUD VOOR MAI-TM2N

MMDDEiTAP-5 KID
Vanr r z september kunt u weer

Pk dit seizoen kunnen ma enen

knutrfll.or; nri h^nrt-WorVqn ori°r

:r...n 6~ jaar en ouder zich b e 

leiding van mw. do Jonge.

kwamen -in het koken, op de

Dit. if 1 meel per 14 degen op

huishoudschool

dinsdagmiddag van half 3 tot half
5 in het Groene Kruisgebouw

Gr z.">l een groep "beginners" en
pon .^roeo " iets gevorderden" zijn

te 2enrum.

Korten: + f 7,50 per les.

Kosten per n-'dhd: f 3,50 p.p.

£ 6,00 p.eohtp.

te Warffum.

k o r inlichtingen en opgave
kunt u bellen,

Ingrid Overberg,

tel. 95950-2*50.

KAP.MD MAAI TIJD700RZIENING
Iedere donderdagmiddag kunt
u van ? tot 5 uur, kaarten in
het Groene Kruisgebouw te

Als u niet (meer) zelf kunt
koken, dan kunt u via één van
de bejaardentehuizen uit de

Genrum.

omgeving, warm eten krijgen.
Do eerste keer is op donderdag

Voor inlichtingen kunt u bellen

3 september.

naar dhr. Pieterman,
te l . 05959-108].

rjEMMSN
In het instructiebad van Baflo

BEZt IPPIGNDT

kunt u vanaf half oktober leren

Als u grrag wat meer bezoek wilt

zwemmen op vrijdag.

hebben, of als u zelf mensen

Het kost + f 55,—

per pers.

vilt bezoeken, dan kunt u kon-

voor inlichtingen en opgave

takt opnemen met óen van de

kunt 11 bellen met dhr. Pieterman.

volgende personen:

Tel.! 05959- 1381.

Voor Donrum,

mw. Dmit

Opgaven vóór 20 september !!!

Pieterburen

mw. Smith.

1456

Kosternioland mw, Teerling

224
290

SNGSLSE LSS

Bij voldoende aanmeldingen wil

V5RV0Ë3SDISNST

For-ke Arkema weer engelse les

Als uw man of vrouw in het

gaan geven.

ziekenhuis ligt. en u kunt er zelf

Kanneer u belangstelling heeft

riet met het openbaar vervoer

kunt u zich voor eind augus

naar toe, dan is er een v e r 

tus opgeven bij Ingrid Over

voersdienst.

berg, tel. 05950-9650.

V betaalt dan:

Kosten
vooraf
f
f

Voor Groningen
'/oor Delfzijl

voor het hel seizoen,
te betalen:
17,50 per pers.
25,— per echtp.

f 10,—
f 15,—
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MEISJESVOETBAL P.W.C.

voor inlichtingen:
Eenrum

mw. f mit

1456

W. nieland mw. Teerling

290

p. buren

529

dhr. Meerstra

Al? u ergens moer over wilt
weten, dan "kunt *j altij 1 Vontalct opnemen met één van de
werkgroepleden.
Dit zijn:
Voor Eenrum:
dhr. Pier,

Zuiderstr. 14

12 21

dhr. Pieterman, J.J.Willingestr. 8

1881

mw,

Evers, Handerweg 1?

1356

mw.

Hulst, J.J. Willingestr. 10
1463

dhr. Hofman, Kr. Elleboog"^ 1758
dhr. Posthumus, B. Wiersumstr. 38
1432

Voor I ieterburen/05952;
mw. v.d. Zee, Hoofdetr.46

257

dhr . Meerstra,Hoofdstr.81

529

m w . Joling, 0. Zeedijk 2

365

mw. Bulthuis,Hoofdstr. 7

373

voor Wegternieland/0595?;
mw. Arkema, d. Wieringastr. 21

of met de projektleidster van het
gekoördineerd bejaardenwerk;
Ingrid Overberg, Oosterstraat 56.
te1.: 36950-2650.

U.iteindel ijk is het dan ^over.
Dit jaar gaan we voor het eerst
van start met meisjesvoetbal.
Er 7.5 jn nu al 19 meisjes, die
met veel enthousiasme, aan de
S'-:reto trainingen hebben
deel genomen.
Intussen zijn er ook al 2
wedstrijden gespeeld.
De eerste, uit tegen Siddeburen,
werd. een nederlaag voor de
P5JC. mei f jes , 5-0 werd de uitslag.
Da week daarna traden ze in de
strijd tegen Westerbroek. Een
thuiswedstrijd met als eind
uitslag, een a_o overwinning.
Dommige ouders langs de lijn
waren vaak enthousiaster dan de
meisjes zelf.
De training wordt gegeven op het
veld te Westernieland.
De daarvoor uitgekozen dag is
vrijdag en de trainingstijd is van
15.30 uur tot 17.30 uur.
Trainer voor het le seizoen is
dhr. W . v.d. Gang.
Begeleidster is Johanna de Hoop.
De meisjes spelen een wedstrijdenreeks, d,w.z. dat ze meerdere
malen tegen eenzelfde club zullen
ga a n 'voetha 1 1 ° n .
Op het ogenblik zijn er 9 clubs,
verdeeld over de provincie Groningen.
De club Zeester heeft ook een
meisieselftal op de been gebracht
en daarmee zijn PT/rC en Zeester tot
no^ toe de enigen uit het noorden
van Groningen.
Hopelijk zullen nog andere clubs een
me is •?es ei f te 1 kunnen formeren.
Johnnon de Hoop.
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Stratenvolleybaltoernooi te Westernieland
Sportvereniging S.D.S. heeft 17-18-24 en 25 juni

's avonds van

7.00 tot 10.00 uur in de sporthal te Westernieland,

een straten

vol leybaltournooi, voor de dorpen Broek - Pieterburen - en
Westernieland georganiseerd.
Tot onze grote vreugde hebben er 10 teams aan het tournooi
*
deelgenomen.
Iedere wedstrijd duurde 15 minuten.
Er weren 2 scheidsrechters, die zalf niet meespeelden en voor een
zo sportief mogelijk verloop van de wedstrijden, niet streng floten.
De spanning was soms te snijden.
De toeschouwers in het dorpshuis Diekstaa.1 en de jeugdige toeschouwers
in de zaal zelf, hadden soms zoveel lawaai, dat de fluit van de
scheidsrechter er soms niet bovenuit kwam.
Uiteindelijk werden de medaille *1 door Dirk Wierengastraat West als
eerste, Kaakhorn als tweede en Hoofdstraat Oost als derde, gewonnen.
De poedelprijs ging naar de Wierhuist.erweg, die in totaal 1 punt
behaalde.
Deze spelers kregen een ijsje.
De samenwerking met de fam. Doornbos van het dorpshuis Diekstaal
was onontbeerlijk.
De deelnemers behoefden niets te betalen.
De hoofdzaak was, het kontakt tussen de bewoners van deze dorpen te
versterken en 8 .D.S. heeft er enkele leden aan overgehouden.
Een herhaling van dit tournooi is zeker wenselijk, na alle positieve
reakties.
Het geheel is opgezet in overleg met de plaatselijke verenigingen, die
de avondwandel- en fietsvierdaagse organiseerden, zodat we elkaar niet
in het vaarwater zouden zitten.
Gaarne wil ik van deze gelegenheid gebruik maken de verenigingen in
de gemeente Eenrum te vragen, voor beter overleg, als er iets te
organiseren valt.
Als je terugki'jkt, valt het vaak op, dat er meer van deze aktiviteiten
op dezelfde dag georganiseerd zijn. Het publiek moet dan kiezen en de
verenigingen hebben vaak dezelfde bevolkingsgroep nodig.
Hierdoor krijgen de desbetreffende verenigingen vaak groot kasverlies
en de meeste verenigingen zitten krap bij kas.
Dus beter overleg en denk aan de databanken?

lektje Arkema,
sekretaresse S.D.S.

HEEFT U WEL EENS MET HET ZWEET IN UW HANDEN
IN ADUARD, EENRUM OF SAPPEMEER GESTAAN?
Ginds twee maanden kan ik deze vraag - voor wat betreft Senrum vsn harte bevestigend beantwoorden. Vlak na de vaststelling dat
mijn netto-salaris tengevolge van hogere heffingen en premies
aanzienlijk lager werd, viel eind juli de aanslag "OnroerendGoedbelastingen" in de b u s .
Nu is mij bekend dat de gemeente Senrum met de hoogte van zijn
Onroerend-Goedbelasting zich al jaren weet te handhaven in de top.
Na vergelijking van mijn verse aanslag met die van vorig jaar was
toch mijn eerste reactie dat er een vergissing in het spel moest
zijn. De aanslag steeg van ƒ 443.- naar ƒ 576.-, een verhoging
van maar liefst 30%.
Ambtenaren in het gemeentehuis verklaarden mij desgevraagd dat de
oorzaken van de hoogte en de mate van de verhoging gezocht moesten
worden in een in het verleden gevoerd beleid. Een beleid waaronder
veel voorzieningen tot stand kwamen en waarvan wij nu nog de
naweeën ondervinden.
Een voor de hand liggende conclusie is dan dat in gemeenten die
qua grootte met Senrum vergelijkbaar zijn, en die er in slagen hun
OG-belasting op een aanvaardbaar peil te houden, het voorzieningen
niveau wel bedroevend laag moet zijn.
Goed, de gemeente Eenrum heeft zich kennelijk diep in de schulden
gestoken. Dan rijst wel de vraag waarom een gemeente die zo
"zwaar" zit, een geldverslindend project laat uitvoeren als de
vree Een rum -VTeh e den Hoorn, die recentelijk zijn voltooiing vond.
Onder druk van de voortdurende economische recessie krimpen de
gezinsbudgetten. Omliggende gemeenten als VJinsum en Leens verhogen
(daarom?) hun inkomsten uit de OG-belasting niet of nauwelijks.
Eenrum steekt daarbij met zijn verhoging van gemiddeld 11% schril
tegenaf. Richtlijn van de voormalige minister Wiegel was een
jaarlijkse maximale verhoging met 5% rnaar een richtlijn is helaas
niet bindend- Ook moet worden opgernerkt dat eigenaren van woningen
in bepaalde prijsklassen met verhogingen van soms tientallen
procenten wel bijzonder hard worden gepakt.
Het eind is nog niet in zicht. Ook de komende jaren schijnt Senrum .
vanwege zijn tekorten, door hogere overheden gedwongen te zijn
een maximale opbrengst uit de OG-belasting te halen. De grens lijkt
mij echter dit jaar bereikt. Onder de huidige omstandigheden is
het niet verantwoord de woonlasten nog verder te verzwaren.
Het bijgaande overzicht geeft enig inzicht in de hoogte van de
0C-belasting in Eenrum en enkele andere gemeenten. Uit dit
overzicht blijkt dat wij zelfs de gemeente Utrecht met gemak
achter ons laten. Dat maakt het geruchtmakende request betreffende
hoge woonlasten dat de gemeente Utrecht medio augustus aan de koningin
richtte wel enigzins belachelijk.
Of zijn vrij in Eenrum gek?
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Gemeente

Jaar

Eenrum
dezlfde woning

1981
1982

60.000
126.000

500
756

Eenrum
dezelfde woning

1981
1982

100.000
136.000

814
810

Leens
dezelfde woning

1981
1982

66.000
81.000

326
339

Winsum
dezelfde woning

1981
1982

150.000
159.000

698
584

Winsum
dezelfde woning

1981
1982

90.000

111.000

419
407

Schoor 1 (NH)
dezelfde woning

1981
1982

132.000
168.000

303
327

Nootdorp* (ZH)

1982

300.000

460

Alkmaar*

1981

140.000

235

Utrecht*

1982

156.000

585

Vastgestelde waarde
in gulden^

Te betalen
in guldens

Van deze plaatsen beschik ik niet over de gegevens over het jaar
1981 Of 1982.

✓
Dit overzicht kan worden uitgebreid met talloze voorbeelden
(bijvoorbeeld de stad Groningen, Haren, Norg) die het beeld voor
Eenrum bepaald niet rooskleuriger maken. Ik heb helaas geen cijfers
ter beschikking over de gemeenten Warffum en Leek, die volgens
zeggen eveneens van wanten weten.
Misschien kan de gemeente Eenrum eens uit de doeken doen hoe wij
nu precies landelijk scoren.

Theo Pronk

Reactie van gemeentebestuur op artikel van T. Pronk
Naar aanleiding van voorgaand artikel van de heer Theo Pronk willen wij graag
het volgende mededelen.
De gemeente Eenrum is in 1967 artikel 12 gemeente geworden, wat inhoudt dat
de gemeente zijn begroting niet met eigen middelen sluitend kan krijgen en er
een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds (rijksmiddelen) wordt genoten.
Tot op heden is Eenrum nog steeds artikel 12 gemeente.
Ondanks deze status is het gemeentebestuur er in geslaagd om het openbaar
voorzieningenniveau op peil te houden en zelfs te verbeteren.
Voorbeelden hiervan zijn de diverse bestemmingsplannen die zijn gerealiseerd,
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verbetering van het wegennet (volgens onderzoek technische dienst het beste in
het EEWAA-gebied), goed geoutilleerde onderwijs- en sportvoorzieningen.
Ook vóór 1967 zijn diverse projekten gerealiseerd bijvoorbeeld aanleg zuiverings
installatie (eerste in Groningen), riolering Eenrum, verbetering straten en
openbare verlichting.
Voornoemde voorzieningen kosten veel geld en de kapitaalslasten ervan dienen te
worden gedragen voor een deel door de inwoners, die immers ook van de voor
zieningen profiteren.
Bij terughoudendheid zouden velen van deze voorzieningen niet gerealiseerd zijn
waardoor de leefbaarheid in de gemeente Eenrum zou zijn achtergebleven.
De status van artikel 12 gemeente houdt in dat het peil van eigen heffingen/
belastingen op een niveau dient te staan zoals dat is voorgeschreven door de
Minister van Binnenlandse Zaken.
De Minister gaat er dan vanuit dat de som van de opbrengst onroerend-goedbelasting
reinigingsrechten en rioolrechten aan een door hem vastgesteld minimum moet
voldoen. Aangezien de gemeente Eenrum nog geen rioolrechten heft ( wat de
Minister wel meeneemt in de vaststelling van zijn minimumpakket) moet deze
norm doorberekend worden naar de onroerend-goedbelasting.
Bij een juiste vergelijking van gemeenten onderling dient men derhalve rekening
te houden met de totale belastingdruk.
Een vergelijking tussen de gemeente Leens (geen artikel 12 gemeente) en Eenrum
kan dit verduidelijken.
Leens:

Eenrum:

f. 250,—

f. 360,—

woning f. 60.000,—
onroerend-goedbelasting

74,50

reinigingsrechten
rioolrechten

-

-

75,—

111,—

f. 435,50

~i

i

f. 435,—

woning f. 90.000,—
onroerend-goedbelasting

f. 375,—

reinigingsrechten
rioolrechten

74,50
-

f. 540,—
-

111,—

75,—
i

f. 561,50

f. 615,—

f. 500,—

f. 720,—

woning f. 120.000,—
onroerend-goedbelasting
reinigingsrechten
rioolrechten

74,50
-

111,—

f. 685,50

-

75,—
~»

f. 795,—

Uit vorenstaande blijkt dat een eigenaar/bewoner van een woning met een waarde
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tot f. 60.000,—

in Eenrum minder belasting betaalt dan hij zou moeten betalen in

de gemeente Leens. T.o.v. andere gemeenten zullen de verhoudingen weer anders liggen.
Het gaat er echter om dat men niet alleen kijkt naar de onroerend-goedbelasting
doch naar het totale belastingenpakket.
Een facet dat vooral ook niet vergeten mag worden is het feit dat er in de
gemeente Eenrum weinig onroerend-goed is dat geen woonbestemming heeft. Te denken
valt hierbij aan fabrieken, kantoren, opslagplaatsen etc.
Wat deze complexen opbrengen aan onroerend-goedbelasting in andere gemeenten dient
in de gemeente Eenrum door de eigenaren en gebruikers van woningen opgebracht
te worden.
Een gezamenlijke waarde van bijvoorbeeld f. 10.000.000,—

aan dergelijke

complexen zou voor Eenrum inhouden een tariefsverlaging van f. 2,50 per eenheid
van f. 3000,— . Een eigenaar/bewoner van een woning ter waarde van f. 90.000,—
zou dan in plaats van f. 540,—

f. 465,—

moeten betalen.

De heer Pronk noemt in zijn artikel gemeenten waar zich naar onze mening redelijk
veel onroerend-goed bevindt dat geen woonbestemming heeft en tariefverlagend werkt.
Aan het eind van zijn artikel vraagt de heer Pronk hoe de gemeente Eenrum
landelijk scoort.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft de volgende landelijke cijfers.
Gemiddelde norm onroerend-goedbelasting 1982 (= totale opbrengst alle gemeenten :
alle inwoners Nederland) is :
voor gebruikers :

f. 57,12

zakelijk gerechtigden :

-

97,33

f\154±45
De gemiddelde norm onroerend-goedbelasting 1982 per inwoner van de gemeente
Eenrum is:
Gebruiker :

f. 160.944,—

:

2414

zakelijk gerechtigde : 259.160,—

: 2414

=

f.

66,68

=

-

107,36

f. 174,04

In de gemeente Eenrum zijn echter de rioolrechten verwerkt in de onroerendgoedbelasting, zodat eigelijk een vertekend beeld ontstaat.
Feitelijk dient de minimumnorm rioolrechten (= norm Minister) te worden afgetrokken
van de opbrengst onroerend-goedbelasting.
Dan krijg je de volgende berekening:
Totale opbrengst o.g.b. f. 420.104,—

- f. 65.250,—

(=minimumnorm rioolrechten)
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= f. 354.854,— . Hieruit volgt dat het tarief eigenaar/bewoner dan zou zijn
354.854,—

: 2414

= f. 147,—

Uit bovenstaande blijkt dat de gemeente Eenrum beneden de gemiddelde landelijke
score ligt.
Ten aanzien van de reinigingsrechten willen wij opmerken dat de landelijke score
voor 1982 f. 37,02 per hoofd van de bevolking is.
Voor Eenrum is het gemiddelde per hoofd van de bevolking

f. 31,17, dus ook

onder de gemiddelde landelijke score.

Burgemeester en wethouders van Eenrum.

Subsidies voor woningen met waarde als monument
Door de Ministers van C.R.M. en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is de
kom van het dorp Eenrum in 1974 geplaatst op de voorlopige lijst van te beschermen
stads- en dorpsgezichten.
Uit deze aanwijzing is voortgevloeid dat er tussen Monumentenzorg en Volkshuis
vesting een afspraak is gemaakt ten aanzien van het subsidiëren

in de verbeterings-

kosten van woningen met monumentale waarde gelegen in de kom van Eenrum.
Onder monumentale waarde wordt hier o.a. verstaan : karakteristiek_voor_de_omgeving^
Verbeteringskosten boven de f. 150.000,—

worden niet gesubsidieerd.

De volgende subsidies kunnen worden verkregen:
Volkshuisvesting ! maximaal

20%

C.R.M.

: maximaal

15%

De gemeente

: maximaal

15%.

De mogelijkheid bestaat dus dat er 50% subsidie wordt ontvangen voor de verbetering
van uw woning.
Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan deze extra subsidie mogelijkheid zoals
het stellen van termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en een
sobere uitvoering van de werkzaamheden.
Nadere inlichtingen omtrent deze subsidiemogelijkheid kunt u verkrijgen bij de
Technische Dienst te Winsum, telefoon 05951-1888.
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Kindermarkt
Zaterdagmiddag 18 september om

Bij telling bleken er 49

1 uur kwam een groot aantal van

kramen te zijn uitgestald

de Eenrumer jeugd op het oude
schoolplein bijeen om met
kleden, tafels, banken e.d. hun
koopwaar uit te stallen. Het begin
van de Kindermarkt, die vorig jaar
in de Evenementenweek ook z o 1n
succes was. Het aanbod van de
kinderen was o.a. boekjes,
kralenhangertjes, speelgoed.
Sr werd koffie en limonade verkocht,
zelfs appels.
De droogbloemen' deden het weer best.
Een toekomstige dorpsomroeper trachtte
grammofoonplaten uit het grijs verleden
aan de waar te brengen. Als je het
aantal knikkers in een fles telde had
je kans op een dinky-^toy. En zo was
er voor elk wat wils.
En zoals het een goede marktkoopman
betaamt,

laat hij bij het scheiden

van de markt een flink stuk op de
prijs vallen. Men leurde tenslotte
met de laatste bloemen, platen e.d.
langs de standhouders, want het publiek,
die door omstandigheden niet het
gewenste aanbod had opgeleverd, was
grotendeels vertrokken.
De vereniging Dorpsbelangen,, die dit
evenement had georganiseerd, stelde
enige prijzen ter beschikking voor de
mooiste kraam.
Bij monde van voorzitter K.K. Noordhuis,
werd de prijs,(een kadobon voor de
mooiste kraam uitgereikt aan Rikky en
Margriet Rozema).
Verder kreeg standwerker Johannes Bulthuis
als zodanig de standwerkersprijs, met
zijn toeter wist hij zijn publiek naar
zich toe te trekken.

Nederlandse Vereniftng ven H u t e w t p M .
De mogelijkheden die de leden binnen een algemene vrouwenvereniging
krijgen om zich te bekwamen,

te ontwikkelen,

te oriënteren zijn

nagenoeg onbeperkt.
De kennis, dadendrang en ervaring die in vrouwenverenigingen
liggen opgeslagen, zijn omvangrijk en ieder lid kan daarvan op haar
eigen wijze profiteren. Behalve partij-politiek en godsdienst,

is er

geen onderwerp dat binnen de N.v.v.H. taboe is, waarover niet wordt
gediscussieerd

of een cursus of lezing over wordt gegeven.

- sport en yoga
- vreemde talen
-textiele werkvormen
- euthanasie
- drugsverslaving en relatieproblemen
- consumentenbelangen
- vrouwenemancipatie
- bloemschikken
- kunstgeschiedenis
- gezondheidszorg
Allemaal terreinen waarop de N.v.v.H. op een of andere manier actief
is, waarover zij voorlichting geeft en/of meepraat en meedoet.
In de databank van dit Bokkeblad vindt u een lijst van activiteiten,
die wij in dit nieuwe seizoen willen organiseren.
Cursussen die gegeven zullen worden zijn:
-stoelbekleden
-kaarten borduren
-lampekap
-bridgen
-droogbloemen
Wilt u meer informatie over de N.v.v.H., dan kunt u terecht bij
me vr,Torringa-Oterd.oom, Cudedijksterweg 11, Pieterburen, tel.:05952-319
of bij mevr.Medema-v.d.Baan, de Vennen 57 in Eenrum.
Mevr.Medenia is IVHA-contactlid (instituut voor huishoudtechnisch advies).

W ist u dat.
... de kinderen van de lagere school borden maken wegens de hondestront bij school?

(1t grootste zwien zit aan anner kaant van lien!)

... het post-kantoor iedere vrijdag(kfoop)avond van 19.00 tot 20.00
uiir g e op en d is?
... de Rijkspolitie u in de auto kamt waarschuwen dat u in het bos
niet mag fietsen?

Openbare bibliotheek Eenrum
De Vennen "'a
9957 P3 3enrum
t.Pl - !05959-1467
t
j
Üeuzë uit de nieuwe aanwinstens
PQMANC
Andersen,V.
Bok houden,mooi zijn.
Verhelen over de belevingswereld ven
vrouwen an meisjes die een gewoon
loven zouden willen leiden, meer dut
niet hunnen omdat zij vastzitten in
eer buitengewone situatie.

i \ev'e 1 in v j .c .
Zj> joer de vossen door het staande
koren.
Wmöër d^ achterarond ven de woelige
je ren 16 n st.net een 1.9- jarige scho
lier voor de k-°us zich lor te m^ken
ven ^ i in milieu en elders een nieuw
1 even te F o g i m p n ,
•ir-DóY- en STIP IS-BOSKEN
?70
Dnroth,R .
Pekten; bedreiging of bevrijding?
r’chets van enkele psychologische
en sociologische aspecten van het
Noord-Amerikaanse sektewezen vanuit
een christelijke visie.
3? 3

Auol, J.M.
De stam van de holebeer.
Een groep prehistorische holbewoners
vindt een meisje dat tot een hoger
ontwikkelde soort behoort.
Na aanvankelijke acceptatie leidt
het verschil in ontwikkeling toch
tot problemen.
Jongkind,A .
Liefde zaait verwarring.
Tijdens een fietsvakantie komt een
student in een dorp waar hij voor de
nieuwe schoolmeester wordt aangezien.

Narkstein, G.
De diepvriesspionnen.
Twee spionnen die niet meer te ver
trouwen zijn worden ingevroren.
Fausewang,G.
Onstuimig als een rivier.
Op een raderboot varend op een ZuidAmerikaanse rivier laaien de soann in gen tu ss en de a anz ien 1 i jke pn s s :giers op het bovendek en de anme
reinigers op het bovendek, hoor op.

G ardnc r, R .A .
Als ouders gaan scheiden.
7 ich rechtstreeks tot kinderen
(0- 1 ? j.) wendend, wil de schrijver
(psychiater) kinderen van geschei
den ouders helpen de realiteit te
accepteren en te verwerken, door
van hen openheid en eerlijkheid ten
opzichte van zichzelf en hun ouders
te vragen en practische adviezen te
geven.

6 35.2
C y l 1ensward,A . en U.B Hagglund.
Ki in kind is ziek, wat doe ik n u ?
Informatie over veel voorkomende
ongevallen, ziekten en klachten
van jonge kinderen.
700.4
Looy, C.van der
P u r e inboek voor Groningen.
735.9
Wor t e l ,A.
'n Mens van onze soort.
Autobiografie van de beeldende kun
stenares (geb.1929) over de eerste
21 jaar van haar leven.

OP EEN EKSTER
Een heel knap ©katertje uit Groet,

al jaren lang in Hollywood,
kan bij geen studio meer terecht:
haar eksterogen worden slecht.
Omdat ©en bril haar leijk staat,
staat zij ais ex-ster nu op straat.
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WAT M m r c DOEN
w o - 13 oktober

Hotel Tivo11 Senrum

Ned.ver.van Jjjluisvr.
Kaarten borduren o.l.v.
m^vr.kietema en mevr.Zand.
's moraens 9.30 uur;

zo. 17 oktober

De Pool Eenrum

Sdy C o n v e n t A b Wagenaar
Koffieconcert fluit-cla#ecimel
11 uur ; ƒ5 incl.koffie

di.19 olctober

Hotel Bulthuis Eenrum

Algemene ledenvergadering
Mutsdepartement Eenrum.
20.00 uur

wo,27 oktober

Tivoli

N.v.v.H. Diaserie over Frank
rijk door de fam. Roelfsema uit
Delfzijl. 19.45 uur

za.30 oktober

De Pool
ï
■.

0

;

AMATEURS le ronde!
Zingen? Toneel? Imiteren? Iets
anders? MEE DOEN? Bel:059591274 of 1630.
Entree: ƒ5 ; 20.30 uur.

i
..-,i

.j
I
•v •
; •
.
Bulthuis

N.v.v.H. Gezamenlijke avond
met afd.Winsum-Leens-Eenrum.
Met Cobi Schrijer (zang) op
de vrouw af. 20.00 uur.

Kantine Sportpark Eenrum

Kaarten en sjoelen om leuke
prijzen voor leden en dona
teurs V.V.Eenrum. 20.15 uur.

De Pool

Amateurs 2.e ronde.
ƒ5 ; 2 0.30 uur.

vo.17 november

Tivoli

N.v.v.H. Omgaan met geld.
m.m.v. mevr. Schuil (sticht,
huish. voorlichting)

vr.19 november

Bulthuis

FSSSTAVOND V.V.Eenrum.
Toneelvoorstelling en dansen m.m.v. trio 'Atlantic'.
Let op affiches in dorp!

z e , 20 november

De Pool

Filter (cabaret) in nieuwe
samenstelling met nieuw programma. 20.30 uur ; ƒ 6 en ƒ 4 .

di.23 november

Bulthuis

Nutsavond: fam.Knotnerus-Bruins
vertelt over reis naar ZuidAnerika. Toegang ook voor niet.1eden. 20.00 uur.

ze.27 november

De Pool

Finale amateurs. Wie wint de
wisselbeker? 20.30 uur ; ƒ5

z a . 1 1 december

De Pool

Cabaret 'De Bijsluiter'
20.30 uur ; ƒ5 en f3.

do.4

november

v r .12 november

13 november

rt
.
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voor h u u rw o n in g en

e -is o la tie

Per 1 juli 1982 is de mogelijkheid vervallen om subsidie te verkrijgen
in de kosten van het treffen van warmte-isolerende voorzieningen aan eigen-woningen
Vanwege het feit dat het aantal met rijkssteun geïsoleerde huurwoningen
ten opzichte van particuliere woningen erg gering is heeft de regering besloten
wel__bijdragen te blijven verlenen ten behoeve van isolerende maatregelen aan
huurwoningen^
De bijdrage wordt verstrekt aan de verhuurder.
De extra kosten die de verhuurder heeft kan hij door middel van een huurverhoging
doorberekenen aan de huurder.

Aan deze huurverhoging zijn vast normen gesteld.

Het innitiatief om over te gaan kan uitgaan van de huurder door een verzoek te
richten aan de verhuurder/huiseigenaar om over te gaan tot isolatie.
De verhuurder kan maximaal f. 1.500,—

subsidie ontvangen per woning.

Door het Ministerie van Volkshuisvesting is een onderzoek ingesteld naar de
besparingen die isolatie opleveren.
De resultaten van dit onderzoek zijn als volgt:
Soort_isolatie^

ëesparing_m3_gas_per_m2_oppervlak^

Dubbel glas: woonkamer

30

slaapkamer

15

Spouwmuurisolatie

10

Dakisolatie: verwarmde zolder

11

onverwarmde zolder

5

Vloerisolatie

5

Leidingisolatie (per strekkende meter)

9

Als u als huurder geintereseerd bent in isolatie van uw woning dient u contact
op te nemen met uw huiseigenaar.
Indien u in een rijtjes woning
bewoners een

woont is het verstandig om met de gezamenlijke

verzoek te richten tot de huiseigenaar. Hoe meer woningen tegelijk

geisoleerd worden des te goedkoper zullen de gemiddelde kosten per woning worden.
Gevolg hiervan is dat de huurverhoging lager zal zijn.
Nader informatie materiaal kunt u verkrijgen op het gemeentehuis.

G e m e e n te E e n ru m
Europese
7-&-1979

Tweede Kamer
25-5-1977
26-5--1981

Provinciale Staten
24-3-1982
29-3-1978

8-9-1982

Gene enteraac1
i29-5-1974
31-5--1 978

2-6- 98 2

P .v.d .A.

652

52.9

895

54.9

835

51 .8

846

53.7

856

54.7

612

44.5

791

56.5

832

55.0

67 9

48.7

V.V.D.

227

18.4

301

18.5

282

17.5

302

19.2

287

18.3

275

20.0

336

24.0

247

16.3

329

23.6

C .D .A .

148

12.0

191

11.7

167

10.4

172

10.9

172

11 .0

146

10.6

183

13.0

177

11.7

149

10.6

G. P.V.

65

5.3

87

5.3

69

4.3

61

3.9

86

5.5

73

5.3

90

6.5

79

5.2

68

4.9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

179

11 .8

170

12.2

71

5.8

46

2.8

131 J

8.1

65

4.1

67

4.3

87

6.3

-

-

-

-

-

-

C.P.N.

14

1.1

13

0.8

34

2.,

29

1 .9

13

0.8

39

2.8

-

-

-

t -

-

-

P.S.P.

22

1.8

21

1 .3

39

2.4

33

2.1

22

1 .4

48

3.5

-

-

-

-

-

-

P.P.R.

33

2.7

49

3.0

38

2.4

48

3.0

49

3.1

41

3.0

-

-

-

-

-

-

1

0.0

28

1 .7

17

1.0

1 .2
19
,.!
...
.
1575 100.0 1566 100.0

54

4.0

-

-

-

-

-

-

G eneent e-b e Lang en
D. T66

Overigen
Geldige stemmen
Ongeldige
Uitgebracht

!

1233 100.0
6

1631 100.0

1612 100.0

6

-

19

6

6

17

1375 100.0
9

1400 100.0
5

1514 100.0

1395 100.0
9

5

1618

92.3

1581

90.1

1583

89.4

1384

79.3

1405

82.1

1519

86.9

1404

80.1

123

7.0 | 134

7.7

173

9.9

170

10.6

361

20.7

308

17.9

224

13.1

348

19.9

1760

1752

1239

69.0

1637

Niet opgekomen

i 536
i
i

31 .0

Opgeroepen

|1795

93.0

1754

1753

S.G.P.

1

0.1

R.P.F.

7

0.4

0

0

Centrumpartij

0

0

E.V.P.

3

0.2

6

0.3

D .S.’70

1

0.1

R.K.P.N.

1

0.1

R.

S.

O
»i

V.P.

P.

1745

1713

1743

1753

BACTERIEVUUR (pertvmir)
Voor het eerst in 1966 werd er in Nedeiland "Perevuur" waargenomen,
"Pereyi'ur", dat tegenwoordig een wat Juistere en •auwkeurige naam
hoeft! Bacterievuur, was al vóór 1966 org berucht in -voorname1ijk—
Amerika en Engeland..
Bacterievuur wordt veroorzaakt door een -zoals de naam al zegtbacterie. De officiële na; m van deze is: Bacterie Erwinia amylovora.
Bacterievuur kan in korte tijd o.a. meidoornstruiken en perebomen vo.
volledig- ten gronde richten.
De eerste ernstige eks* los.ie v<m Bacterievuur in Nederland vond
plaats in 1975 7 °P plaatsen dooi’ het gehele land, Y/aarschijnlijk werd
deze eksplosie veroorzaakt doordat vanuit het buitenland de bacterie
zich -door, voor de bacterie gunstige weersomstandigheden- verspreidde
naar ons land. De bacterie kan zich overigens gemakkelijk over grote
afstanden verplaatsen d.m.v, inselcten (tijdens de bloei), door de wind
en door vogels, De aantasting houdt niet alleen op bij peren en meidoor]
Vooral de cotonea.s ters (dwergmispels) , maar ook de lijsterbes, sierappelbomen,

sierpeerbomen, Stranvaesia en de Chaenomeles bleken het slacht

offer te worden. Mede omdat er dus meer soorten dan alleen de peer
werden aangetast werd besloten de n ra m T3aeter ie vuur aan te houden,
De eksplosie van 1975 kon men -vooral door een goe en alert samen
spel tussen plantenziektekundigo dienst, boomkwekers en plantsoenen
diensten- goed onder de knie krijgen. Dit gebeurde door alle "haarden”
op boomkwekerijen te vernietigen, evenals alle aangetaste planten,
Zelfs de moge Ijk aangetaste buurplr n ten werden verwijderd en verbrand
(de enigste goede oplossing- tot nu toe).
Nu, in 1982 zi t Nederland dus o .nieuw met een eksplosie van 13actori<
vuur. Zelfs Eenrum lijkt er een staartje van rnee te krijgen. Overigens
was Zeeland vorig jarr al oen "rampgebied",
Hoe kun je nu Bacterievuur herkennen? V7el, kenmerkend voor bacterie
vuur in hot beginstadium is hot plotseling verwelken en bruin worden
van de top van één of enkele jonge takken (waterloten) in een overigen:
gezond uitziende pi nt. Hot topje gaat daarbij hangen ("vaantjes").
Bladeren en stengel worden geheel bruin, V/at vooral een opvallende
kenmerk is s de bruingev, orden bladeren vallen niet af, maar blijven aan
do tak zitten,
liet kan zijn dat de ingcctie van de Bacterie Erwinia amylovora plaat:
heeft via de bloemen (uiteraard in de bloeitijd van de plant). Dan
sterven allereerst de bloem- of vrucht trosjes af. Ook hier weer: deze
vallen N3.ET af. Soms kan men op takken of stammen het zogenaamde
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Bacterieslijm aantreffen: dit slijm is in het begin wit, daarna verkl©tsrt
het via oranje tot geelbruin, De bast vertoont op die plaatsen een
kankerachtig beeld.

Wanneer er slijm aanwezig is, betekent dat een erg

gevaarlijk stadium; immers; de verspreiding van de bacterie door aanraking van de mens, door gereedschap enz, kan zeer gemakkelyk plaats
vinden,
De voor de bacterie gunstigste omstandigheden om zich te verspreiden
zijn: temperaturen tussen 18° en 29°C, bij een hoge luchtvochtigheid
(duo warm on broeierig weer), bij storm en hagelbuien in de zomer,
en wanneer de vatbaargevoelige planten in bloei staan en in het bezit
zijn van jonge, sappige scheuten.
Om verder© verspreiding van de ziekte te voorkomen is het van het
grootste belang dat men aangetaste planten of delen niet zomaar ergens
neergooit of heenbrengt. Wanneer men vermoedt dat er struiken zijn
aangetast doet men er verstandig aan de plantenzielctekundige dienst t©
waarschuwen. ,

DATABANK
HOUD REKENT:,'G met de volgende dato wanneer u 'iets' wilt organiseren!
v r .2 4 d e c . kaarten en sj oe 1 en V .V .Senrum
z o „26 d e c . Kerstc once:rt De Pool
1 jan. Nieuw ja? rs vers.ite De Pool
8 jan. Filmmiddag j eugd V .V .Eenrum
4 febr .V.V.Senrum kaarten en sjoelen
12 mrt. v.v.Eenrum / /
1 apr. u ,v •Senrum / /
4 ap r . V.v.Eenrum notenschieten jeugd
6 me i V ,V .Eenrum kaarten en sjoelen
HEEFT U AL IETS GEORGANISEERD? Laat het de databank even vreten, zodat door
publicatie zo weinig mogelijk activiteiten elkaar overlappen!

1a

MOLEN DE LELIE
3oal s

ezier zult hebben,heeft 'do lelie*een verfbeurt gehad,zodat

hij er weer mooi bij staat.De stichting Groninger Holenvrienden krijgt jaarlijks
pen bijdrage van ^ 5000,00 van de gemeente,die dan ock weer voor deze molen
besteed ztillen worden.Door regelmatig onderhoud wordt zo voorkomen dat er
weer ien achterstand in onderhoud ontstaat#
*De Vier Winden*in Pieterburen heeft een kleine onderhoudsbeurt gehad.
De benedendeuren en de raam-en deurkozijnen zijn vernieuwd, en de stelling
is weer goed vlak genaaktoDe molen was moeilijk to kruien (op de wind zetten)
doordat op sommigen plaatsen de staart tegen de stelling kwam.
Verder met 'de lelie'.Bij het inhalen van de nieuwe burgemeester heeft de
molen de gehele dag in'de vreugd'ge staan.De komende wiek staat dan voor
het molenlichaam.We hebben ook nog weer wat spullen gekregen#Van de fam.
Harmsen een handgraanmolen,en van de fam.v.d.Heulen een kruiwagen die nog
door molenaar de Graaf is gemaakt en die door de klompenmaker werd gebruikt
om sakken houtkrullen rond te brengen#Jammer is allean dat er nu een
ijzeren wiel in zit#We zoeken nog een houten kruivagenwiel,misschien ligt
er wel een bij U in de weg#De gevers in ieder geval hartelijk dank.
Heeft U nog iets,een telefoontje naar Tom Baars 05959-1768.
Een andere vraag.Ik ben op zoek naar wat maalwerk#Vooral veevoer komt in
aanmerking,want de stenen zijn nog te nieuw om er al konsumptiemeel op te
malen, omdat er nog steengruis vrijkomt bij het mal en.Hot is tenslotte veel
leuker als IJ nog eens komt kijken dat er dan ook werkelijk gemalen wordt#
Misschien is dit iets voor paardenbezitters,die rraag haver gebroken willen
hebben.Een telefoontje naar bovenstaand nummer is voldoende,
ïï wwet natuurlijk dat als de molen draait deze vrij te bezichtigen is
(zoals trouwens alle molens),We geven graag tekst en uitleg van de werking
van de nclen.Er is nu ook volkorenneel en bloem te koop.Dus als U zelf
eeno een brood wilt bakken cf echi lekkere pannenkoeken wil eten.Bij vol
doende belangstelling kunnen we dit in de toekomst wat uitbreiden.
Tot ziens cp de molen,
Ton Baars•

19

heeft er lang op moeten vachten

maar nu weet hij

dat hij de winnaar van de striphoekenbon is*
Gefeliciteerd Gert»

£)Ik ben mijn poesiealbum kwijt
Wie heeft het?

O

Wordt beloond»
Iree Zu iderveon.

^Vereniging "Het Groene Krui?" afd. Eenrum-Mensingeweer belegt op

-1 november a.s. haar algemene ledenvergadering in het Groene
Kruip gebouw; aanvang 19.00 uur.

-1 november een voorlichtingsbijeenkomst in het Groene Kruis
gebouw• aanvang ? 0.00 uur.
Op deze bijeenkomst zijn alle inwoners van Senrum en Mensingeweer
van harte welkom. Er zal een inleiding worden gehouden over het
Groene Kruiswerk in het verleden, heden en in ^e toekomst.

Ieders

rechten en plichten in het kruiswerk zal uit do doeken gedaan
worden.

Er is een ruime mogelijkheid tot het. stellen van vragen

en het kenbaar maken van wensen.

Welke steden staan hieronder uitgebeeld?

* uaout- 1 a d v ' u<r>j jv ' uouo ia ' \eepueiueox s ' usdunsx
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IN EN ROND DE KERK VAN EENRUM

Een blik op 350 jaar kerkgeschiedenis op 5, 6 en 7
november a.s. in de Hervormde Kerk te Eenrum.
vrijdag

5 november opening tentoonstelling van 19.30 tot 22.00 uur.

zaterdag

6 november tentoonstelling van 10.00 tot 18.00 uur.

zondag

7 november om 9.30 uur bijzondere dienst met als voorganger
d s . Th. Rutgers.
tentoonstelling van 14.00 tot 18.00 uur.

Op 7 november a.s. is het 25 jaar geleden dat de Hervormde Kerk in Eenrum weer in
gebruik is genomen na een ingrijpende restauratie van de toren en de kerk tussen
1951 en 1957.
Vorig jaar kwam de inventarisatie van het kerkarchief gereed. Het kerkarchief be
rust nu in het Rijksarchief in Groningen.
Ter gelegenheid van het 25 jaar gebruik van de gerestaureerde kerk en de gereedkoming van de bovengenoemde restauratie is een tentoonstelling opgezet van gedeel
ten van het archief en curiosa.
De archiefstukken die te zien zijn, willen een beeld geven van de rol, die de kerk
sinds 1636 (van die datum dateert het oudste archiefstuk) in Eenrum en omgeving
heeft gespeeld. Daarnaast zullen o.a. enkele schilderijen en pentekeningen van de
kerk en de toren, vroeger en nu, worden tentoongsteld.
In de afdeling curiosa zijn diverse voorwerpen die te maken hebben en hadden met de
kerk en toren in de Eenrumer samenleving. Ook is er nog documentatie over de kerk
en het orgel te vinden.
De bijzondere dienst op zondag, 7 november 1982 (om 9.30 uur) wordt geleid door ds.
Th. Rutgers. Hij was hier van 1951 tot 1958 predikant.
Hopelijk komen bij de dienst en de tentoonstelling daarna veel Eenrumers en oudEenrumers.
Op de tentoonstellingsuren ligt het fotoboek "Eenrum vroeger en later, in woord en
beeld" voor zowel degene die zich voor dit boek hebben ingeschreven als voor anderen
gereed om te worden afgehaald in de kerk.
Ook dit fotoboek past geheel in het kader van deze tentoonstelling.
Het genoemde boek is samengesteld door de heren Aaldert Duister, Dirk Molenaar,
Dirk Pier, Jannes Russchen en Wiebe Westra en kost degene die daarop hebben inge
schreven ƒ. 15,--. De normale aanschafprijs zal echter ƒ. 20,—

bedragen. Mocht

het fotoboek worden toegezonden dan moeten ook verzendkosten worden betaald.
Vanaf 8 november a.s. kan het boek worden afgehaald op het gemeentehuis, op de
normale openingstijden.

z/

Deze verzendkosten bedragen ƒ. 5,50. Het volledige bedrag kan worden overgemaakt op
rekening van de Commissie Fotoboek Eenrum te Eenrum bij de Rabo-bank Noord-West
Groningen te Eenrum (bankrekeningnr. 3160.58.521) waarna het boek aan u zal worden
toegezonden.
In de kerk zijn op de tentoonstellingstijden tekeningen en een fraai wandbord te koop.
De opbrengst hiervan is voor de kerk van Eenrum. Het Lohmanorgel ui 1817 zal op gere
gelde tijden tijdens de tentoonstelling worden bespeeld.
De initiatiefnemers zijn,
Wim Coster

Aaldert Duister

Luit Havinga

Dirk Molenaar

GEMEENTELIJKE

HERINDELING

Al geruime tijd treft het provinciaal bestuur van Groningen voorbereidingen om
te komen tot herindeling en samenvoeging van gemeenten, die minder dan 10.000
inwoners hebben.
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Eenrum valt ook binnen de herindelingsplannen, dus het voortbestaan van Eenrum
als zelfstandige gemeente is uitermate twijfelachtig. Het provinciale bestuur
heeft namelijk al besloten dat de herindeling dient plaats te vinden.
Er is echter nog inspraak mogelijk over de vraag met welke gemeenten de
gemeente Eenrum zal worden samengevoegd.
Voor onze gemeente bestaan er twee mogelijkheden waaruit gekozen kan worden:
a. de z.g. grootschalige indeling. Hierbij wordt Eenrum samengevoegd met Kloos
terburen, Leens en Ulrum. Deze vier gemeenten hebben nu totaal 11.400 inwo
ners .
b. de z.g. kleinschalige indeling. Hierbij wordt Eenrum samengevoegd met Baflo,
Usquert, Warffum. Deze vier gemeenten hebben nu totaal 9.350 inwoners.
Over deze kwestie wordt op dinsdag, 16 november 1982 in het Dorpshuis aan de
Oudeschoolgang 3 in Eenrum een inspraakavond gehouden in aanwezigheid van de
heer B.S. Wilpstra, die lid is van Gedeputeerde Staten. Gespreksleider zal ziin
op die avond de heer A. van Veldhuizen, medewerker van de Regioraad Noord-Groningen.
Iedereen wordt opgeroepen om op deze avond aanwezig te zijn.
Als men nog van zijn of haar recht op inspraak gebruik wil maken, dan zal deze
avond ook de laatste zijn om nog inspraak te kunnen hebben, want zoals de zaken
nu liggen zal er in een later stadium geen gebruik weer van dit recht kunnen
worden gemaakt.
Mocht u over deze materie meer informatie-materiaal willen hebben dan liggen ter
secretarie o.a. de zogenaamde herindelingskranten, die door de provincie aan
iedereen kosteloos beschikbaar worden gesteld.

SPREEKUUR

VAN

DE

BURGEMEESTER

Het spreekuur van de burgemeester is gewijzigd en is nu op
maandagavond van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis.

