
voor de gem eente EENRUM



Van de burgemeester
De jaarwisseling heeft iets willekeurigs.
Het tijdstip waarop het oude jaar plaats 
maakt voor een nieuw jaar is niet overal 
in de wereld gelijk. De chinezen kiezen 
daarvoor weer een ander moment dan wij.
Dat neemt niet weg dat het zinvol is af 
en toe stil te staan en terug te blikken 
naar de tijd, die achter ons ligt om ver
volgens het oog op de toekomst te richten.
Onze jaarwisseling is daarvoor een geeigend 
moment.
Ieder van ons kent zijn eigen zorgen, ver- 
drietgheden en vreugden. Zo heeft ook ieder 
: land zijn zorgen en lichtpunten. Het afgelopen 
jaar stond vooral in het teken van de

moeilijke econimische situatie, de zorg
wekkende ontwikkeling van de werkgelegenheid 
vooral ook voor jongeren. De bezuinigingen 
pakken zich als donkere wolken samen ook 
boven het nieuwe jaar. Ons gemeentelijk wel 
en wee zal aan de weerslag daarvan niet 
ontkomen. Maar we hebben de vrijheid om 
met veerkracht te werken aan oplossingen. 
Vrijheid, die niet iedereen gegeven is. 
Slechts een paar honderd kilometer hiervan
daan moet daarom gevochten worden. Polen. 
Laten wij met optimisme het nieuwe jaar 
begroeten.

de burgemeester van Eenrum, 
mr. I.M.W. Maks-van Veen.
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S IN T E R K L A A S  IN  E E N R U M
Sik jaar weer is de komst van Sinterklaas een hoogtepunt voor alle 
kinderen, vooral voor de kleinsten die nog hun volste vertrouwen 
stellen in de Sint en zijn aankomst uit Spanje dan ook ademloos be
leven.

Sinterklaas kwam zaterdag 20 november om 2 uur ' s middags aan bij 
de brug tussen Mensingeweer en Eenrum. Orpheus was aanwezig. Op weg 
erheen werd een keur van liedjes gespeeld.
Wie schetst mijn verbazing, dat toen de Sint in zijn prachtige oude 
auto vanuit Mensingeweer kwam aanrijden, Orpheus zich in een (eer- 
biedig?) zwijgen hulde. Dit zwijgen duurde totdat enig overleg was 
gepleegd tussen een organisator en de Sint en ja hoor, toen de stoet 
zich in beweging zette klonken ook weer de klanken van Orpheus.

Een feestelijke tocht door het dorp volgde, de stoet breidde zich 
steeds meer uit. Bij het gemeentehuis spraken de burgemeester en de 
Sint elkaar toe waarna het feest bij Bulthuis kon beginnen.
De zaal was vol. Aller harten klopten vol verwachting, vooral de 
kleinsten waren soms angstig van spanning.
De aloude Sinterklaasliedjes zijn bekend bij jong en oud en het zin- 
gen ervan is een feest op zich.
Vernieuwingen doen zich voor op allerlei gebied en ook het Sinter
klaasfeest ontkomt er niet aan. Bij binnenkomst in de zaal kreeg een
ieder een stencil met liedjes. Leuke liedjes, die door de schoolgaan
de jeugd dan ook uit volle borst werden gezongen. Ik vraag me echter
af of dit zo leuk is.
De schoolgaande kinderen (degenen die kunnen lezen) hebben hun geloof 
in de Sint allang verloren. Maar voor de kleinsten is de Sint de Sint 
uit Spanje en zij willen hem ook graag uit volle borst toezingen.
Maar lezen kunnen ze nog niet. De nieuwe liedjes gingen dus voor hen 
volledig verloren en de bekende liedjes kwamen naar mijn mening te 
weinig aan bod.

Ik vond het een aardig Sinterklaas-gebeuren, maar dit stelde mij toch 
teleur. Misschien dat bij de komst van Sint volgend jaar wat meer met 
de kleintjes rekening gehouden kan worden wat betreft het zingen van
liedjes!

Marijke Kuitert-van Lievenoogen,
Dokter Posthumuslaan 12,
Eenrum.
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Ons zonnestelsel Deel 4

Mercurius, de planeet die het dichtst bij de zon staat, heeft een 
diameter van 4840 km. In 1974 werd de planeet van zeer dichtbij 
bekeken door het Amerikaanse onbemande ruimtevaartuig Mariner 10. 
Vanaf de aarde zijn er nauwelijks details waarneembaar op het op
pervlak van Mercurius, omdat de planeet vanaf de aarde gezien 
altijd dicht bij de zon staat.Mercurius heeft in tegenstelling tot 
de aarde geen atmosfeer. Daarom lopen de oppervlaktetemperaturen 
er erg uiteen; aan de dagzijde kunnen de temperaturen oplopen tot 
300°C, aan de nachtzijde kunnen ze dalen tot 250 C onder het vries
punt.Uit foto's, gemaakt door Mariner 10, bleek dat Mercurius er 
ongeveer net 7.o uit 7.1 et als onze maant een oppervlak bezaaid met 
itir i igkratei r van meteorieten. Alleen de 'zeeën' , die op onze maan 
voorkomen, ontbreken er. Er komen wel enorme kliffen voor, die 
alles doorsnijden.De Mariner 10 ontdekte verder een magnetisch veld 
bij de planeet, dat echter 100 keer zwakker is dan het aardmagne- 
tisch veld. Mercurius bezit geen satellieten.
Onze eigen moederplaneet, de aarde, staat op een afstand van 150 
miljoen km. van de zon en heeft een diameter van 12.760 km. Zij 
draait in 365 dagen, oftewel één jaar, om de zon, en in 23 uur,
56 minuten en 4 seconden, oftewel 1 etmaal, om haar eigen as.
De aarde heeft één satelliet: de maan. Omdat de maan in dezelfde 
tijd om haar as draait, zien we altijd maar één zijde van de maan 
vanaf de aarde. Door het gebruik van allerlei bemande en onbemande 
ruimtevaartuigen weten we toch hoe de achterkant van de maan eruit 
ziet. Alleen de Amerikanen zijn er in geslaagd, mensen op de maan 
te laten landen (met het Apollo-project). Evenals Mercurius heeft 
de maan geen atmosfeer, wat als gevolg heeft, dat de hemel er altijd 
zwart is.Daardoor lopen de temperaturen er erg uiteen. De zwaarte
kracht is er slechts -r van die van de aarde, waardoor de 12 astronau
ten, die er geland zijn, enorm grote sprongen konden maken.
Naast grote en kleine inslagkraters vinden we op de maan gebergten, 
en ook mares (zeeën)• Het zijn echter geen zeeën, zoals men vroeger 
dacht, maar vlakten van gestolde lava.

Ronald Bakker.

tekenwedstrijd
TEKENWEDSTRIJD ter gelegenheid 
van het 200-jarig bestaan van 
de Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen.
Over 2 jaar, in 1984, viert de 
Maatschappij tot Nut van 't Al
gemeen haar 200-jarig bestaan.
Met het oog op deze viering is 
het projekt 'Jong Talent' gestart. 
Opzet van dit projekt is het 
streven naar de kunstzinnige 
vorming van de jeugd en het geven 
van een stimulans om de kreati- 
viteitszin te prikkelen.
Daarom schrijft het Nut een 
tekenwedstrijd uit voor jonge 
mensen van 12-18 jaar. De bekroon
de werken in de verschillende 
departementen zullen deelnemen

aan een landelijke tentoonstelling, 
die in 1984 zal worden gehouden en 
waarvan de beste bekroond zullen 
worden.
Het Nutsdepartement Eenrum wil 
hieraan graag meewerken. Het 
schrijft daarom ook in de gemeen
te Eenrum een tekenwedstrijd uit, 
waaraan niet alleen de 12-18 ja
rigen kunnen meedoen^ mgar oog 
de kinderen van de 4 ,5 en 6 
klas van de lagere scholen in de 
gemeente.
Ook de leerlingen die naar scho
len buiten de gemeente gaan, 
kunnen aan deze wedstrijd meedoen. 
Er zijn voor alle categoriën 
door het Nutsdepartement enige 
prijzen beschikbaar gesteld.
Nadere mededelingen over deze 
tekenwedstrijd zullen binnenkort 
volgen.



* i9s0 I s * l 9 t 8 s i t i s ® s  a n O

r • a -i-

Voor hen die niet op de hoogte zijn van de achtergronden van het 
Nut, volgt in het kort een samenvatting van de geschiedenis en 
de doelstellingen van de Maatschappij en het Nutsdepartement 
Eenrum. r c , r fxj. }• *+f P,
Van alle verenigingen die onze gemeente telt is het Nutsdepartement 
stellig een van de oudste. Het is opgericht in januari 1873 als 
onderdeel van de Maatschappij tot Nut van *t Algemeen.
Deze Maatschappij was reeds in 1784 gesticht door Jan Nieuwenhuizen, 
doopsgezind predikant te Monnikendam.Het was de tijd van de regen
tenfamilies, die het in het land voor het zeggen hadden.
Vooral de ontwikkelde burgerij was het hiermee niet eens, men wilde 
meer ontwikkeling voor het gewone volk. Artikel 1 van de statuten 
van de nieuwe Maatschappij geeft dit ook duidelijk aan:
"Het doel is bevordering van het volksgeluk naar de beginselen van 
de Christelijke Godsdienst".
Hun eerste doel was wel de verbetering van het onderwijs. Men was 
daar zo intensief mee bezig, dat de regering (er bestond toen nog 
geen Ministerie van Onderwijs) in 1796 het advies aan de Maatschap
pij vroeg bij haar plannen voor de organisatie van het lager onder
wijs. De Maatschappij pleitte toen al voor een 8-jarige leerperiode. 
Dit is pas in 1948 werkelijkheid geworden!
In talrijke departementen werden Nutsbewaarscholen (later kleuter
scholen) opgericht. Ook in Eenrum is in 1914 zo'n bewaarschool op
gericht door het Nut. Deze kleuterschool is in 1963 door de gemeente 
overgenomen.

. •
Wij vinden het heel gewoon dat er openbare leeszalen zijn, maar we 
mogen best eens stilstaan bij het feit dat ze zijn ontstaan uit de 
Nutsbibliotheken. In 1791 is in Haarlem de Nutsvolksbibliotheek 
gesticht. Dit was de eerste bibliotheek ter wereld!
Ook in Eenrum kwam in 1909 een Nutsbibliotheek tot stand.............
" voor mannelijke personen boven 17 jaar".
Deze Nutsbibliotheek werd in 1961 overgedragen aan de Plattelands- 
bibliotheek.
Ieder van ons kent de Nutsspaarbanken. De Nutsspaarbank van Eenrum 
werd opgericht in 1871.In 1905 werd de Nutsspaarbank een zelfstandi
ge Stichting maar er bleef een band met het Nut bestaan tot 1972, 
toen de bank met de Rabo-bank fuseerde.
Ook aan het verzekeringswezen werd door de Maatschappij aandacht ge
schonken. Zo werd ook in Eenrum een ziekenfonds opgericht. Bij ziekte 
werd gedurende 6 weken een zeker bedrag uitgekeerd. De contributie 
bedroeg voor mannen 6 cent, voor vrouwen 4 cent per week. Door de 
invoering van de Sociale Wetten is dit Ziekenfonds in 1935 opgeheven.
Wat het ontwikkelingswerk betreft... ook door het Nutsdepartement 
Eenrum werden allerlei cursussen georganiseerd. Kook- en naaicursussen, 
een houtarbeidcursus, een bijencursus, een over motoren, een stam- 
selectiecursus voor pootaardappelen. Voor al deze cursussen bestond 
een grote belangstelling.
Veel van deze cursussen zijn overbodig geworden door de betere school
opleiding. zoals ook veel van de taken, die het Nut op zich had geno
men in de loop der jaren zijn overgenomen door andere organen, of 
doordat ze zelfstandig zijn geworden.Maar we mogen nooit vergeten dat 
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de stoot heeft gegeven tot 
deze ontwikkeling.

HET NUT
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Het Nut is de oudste organisatie in ons land op het terrein van de volks
ontwikkeling . Ze heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van het platte
land in een tijd, waarin geen leerplicht bestond en waarin de moderne 
communicatiemiddelen ontbraken,
De Nutsbestuurders staan nu voor een omschakeling van hun activiteiten, 
aangepast aan de veranderde tijden.
Er zijn nog departementen die groot genoeg zijn om eigen scholen te runnen 
of grote cursuspakketten aan te bieden, maar in vele departementen, waar
onder Eenrum, ligt het accent op lezingen op cultureel gebied, excursies 
naar interessante plaatsen/gebeurtenissen zoals tentoonstellingen, schouw
burgbezoeken en af en toe een ontspanningsavond.
Het hoofdbestuur draagt bij tot sommige landelijke projecten als "JONG 
TALENT".

Nutsdepartement Eenrum 
Maarhuizen 24 
9 9 51 TS Winsum
Tel.: 05959-1358

Nutsoavond ien vrouger tied
I. "Mag ik me even voorstellen?

Mevrouw Van der Linde-van Sprankhuizen 
uit Amsterdam".
"Mooi zo. Ik ben Jansen van ' t Nut".

II. Lichtbeelden van schilderen gaaf dij mevrouw.
"En hier hebt u de beroemde Stier van Paulus 
Potter".
Stem oet duustere zoal: "Lelke bol, hurl".

III. Mevrouw heur honorarium wordt heur stukje 
bie beetje op toavel oetteld.
"Mooi mitnomen, Mevrouw," zegt ain van 't 
bestuur.

IV. "En nou wol Mevrouw zeker geern n taxi 
hemmen noar Stad tou".
"Als dat kon, heel graag, ja".
"Taxi hewwe hier nait!"

Uit: AAKGELOZE GRÜNNEGER HUMOR 
van JAN BOER.
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De hiervolgende legende, overgenomen uit de 'Groninger Overleveringen" 
van K.ter Laan, is een typisch voorbeeld van de vermenging van 
heidendom en Christendom.
Ons Kerstfeest is dat eveneens, zoals het is ontstaan uit het Germaan
se Midwinterfeest en de komst van de Messias op aarde.
Sr is immers een grote overeenkomst .tussen de wederkomst van het licht 
(de zon gaat weer in opgaande lijn) en de geboorte van Christus-het 
symbolische licht.
Om die reden, mengsel heidendom en Christendom, is deze legende hier 
thans wel op z'n plaats„Velen zullen hem zeker kennen, maar een aantal 
lezers wellicht ook niet.

KI5k,DQM^ 2A&GWZ& cp,ApHTe&*sT6\jGiw ioaius Pot>©a<V) (m a o

’t Riepster licht
Het es n kaaizer west, dij boas was over de haile wereld. Dou wol e 
dizze kontraainen ook nog hemm'n; doar was niks aan te doun.
Dou mozzen ale wett'en opschreven worden; Dat mozzen twaalf man doun, 
dij doar geleerd tou wazzen. Want der haren altied wetten west, moar 
ze wazzen nog nooit opschreven.
Dij twaalf man haren doar gain zin aan; dat olie recht was heur haailig, 
want dat haar van geslacht op geslacht op geslacht aaltied zo west.
Dat wazzen olie wieze spreuken, veul mooier as dat nije wetbouk dat ze 
nou moaken mozzen. Ze konden 't nait over heur haart kriegen en dat 
nog wel veur zoo'n vremde keunink. Ze deden 't nait.
Dou mozzen ze staarven. Ze moggen zulf kaizen, wat dood ze lieden wol
len. Oet drij moggen ze kaizen: kop óf, levendig begroaven óf op ' n 
stuurloos schip op zee.Wat dee ie?
Nou dat deden zai ook; Ze wörn op 1 n stuurloos schip brocht, zunder 
rouer, zunder mast, zunder anker. In Riep (d.i.Zeeriep) wörn ze van



laand ofstot, want doar was 11 dou nog apmoal wilde zee. Woar zollen 
ze ooit terecht komen?
De storm kwam op, zo ain as ter nog nooit west haar.De twaalf man 
zatten ien de alderiezelksten nood. Der was gain oetkomst meer; 't 
Wör nog aal slimmer en slimmer. Ieder ogenblik kon dat ol schip oetn- 
kander sloagen.
Dou zee de olstes"Onze olie Goden, dij verloaten ons." Want ze wazzen 
nog haaidens in dij tied.
zol 't woar wezen, dat de nije God staarker is? Dou beedden ze tot 
Jezus, dat hai heur helpen zol in heur nood. Bie nkander zatten ze 
veur in 1t schip net as 'n troep aarme schoapen.
Kiek, doar zaggen ze op de achtersteven in ains dudelk 'n man. Hai 
haar *n kromholt ien zien haand, doar stuurde ' t schip mit regelrecht 
op •t laand aan, tegen de storm ien. Op de aigenste ploats woar ze van 
doan dreven wazzen, doar kwammen ze ook weer te laande.
Dou ze weer ien Riep wazzen, sprong de dattiende ' t eerst tou 1t schip 
oet en hai pootte zien kromholt ien de grond. Dou was e weg. Mor •t 
kromholt begunde te branden mit 'n groot vuur, dat nooit weer oetdoofd 
is, zo laank als Riep aan zee legen het. Dat was tot 'n aiwege memorie. 
Dou begrepen de twaalf, dat ze mis west waren en dat ze de wetten op- 
schrieven mozzen. Ze binnen der vot mit begund en ze hebben er ien zet, 
dat de Here Jaizes de heer van de haile wereld was. Dat was ja ook 
dudelk te zain aan 1t Riepster licht!

U i t : ‘Groninger Overleveringen' 
door K.ter Laan 1930

Kruiden rondom ons door A. de Vries

KOOL
Koolbladen van rode of witte kool 
worden wel gebruikt om ZENUW
PIJNEN weg te nemen bij pijnlijke 
en ontstoken gewrichten. Bij SPIT 
maakt men een omslag van gekneus
de koolbladeren die gedompeld zijn 
in kokend water. Eveneens bij 
JICHT.
Bij BRONCHITIS laat men een groot 
koolblad koken in een kop melk.
De nerf moet uit het blad verwij
derd zijn. Zeven en zoeten met 
honing en direct opdrinken.

Dit herhaalt men 2 of 3 maal daags. 
Op wonden brengt men aan gekneusde 
koolbladen, 1 s morgens en 1 s avonds 
vernieuwen. Dit zuivert en heelt.

Verder is kool goed bij BLOEDARMOE
DE, ze is bloedzuiverend en diarree 
bestrijdend.
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Leegloop in Eenrum
Aantekeningen bij de reactie van het gemeentebestuur op mijn artikel 
over Onroerendgoed-Belasting in het voorgaande Bokkeblad.

Het door het gemeentebestuur geschetste beeld wekt de indruk dat de 
woonlasten hier lager liggen dan in de gemiddelde Nederlandse 
gemeente. Alsof het niet opkan staan ook de openbare voorzieningen 
op een zeer aanvaardbaar peil.
Deze voorstelling van zaken is te florissant. Op enkele punten ga
ik daarom nader in.

Niveau van openbare voorzienigen

De lofzang van het gemeentebestuur op ons voorzieningenniveau eindigt 
in een dissonant na lezing van onderstaand knipsel (Nieuwsblad van 
het Noorden, dd, 17 nov. 1982).
Verder commentaar lijkt mij overbodig.

Sinds gisteravond heeft Eenrum als 
een van de eerste Nederlandse ge
meenten een volkshuisvestingsplan. 
Deze gemeente heeft te kampen met 
vertrek van inwoners naar elders en 
B en W hebben daarom een be
leidsplan voorgesteld dat de leefbaar
heid van de gemeente moet ver
beteren. Zo hebben de dorpen Pieter- 
buren en Westernieland meer dan 
dertien procent zeer slechte huizen. 
De voorzieningen in alle dorpen zijn 
minimaal en alleen Eenrum heeft een 
riolering. Geen bevorderlijke zaak 
voor de groei van het inwonertal.

Vergelijking Leens - Eenrum

Met enige triomf stelt het gemeentebestuur vast dat de eigenaar/ 
bewoner van een huis met een waarde van f 60.000,- in Eenrum twee 
kwartjes goedkoper uit is dan in de gemeente Leens.
Een schrale troost voor een grote categorie Eenrumse eigenaren/ 
bewoners van nieuwbouwhuizen (f 100.000,- tot f 150.000,-) die met 
lede ogen zien dat zij tientallen tot honderden guldens meer kwijt 
zijn.
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In dit verband verwijs ik terug naar mijn overzicht in het voorgaande 
Bokkeblad. Zelfs er vanuit gaande dat in alle door mij vergeleken 
gemeenten de Rioolbelasting gescheiden wordt geheven, blijft de 
gemeente Eenrum zeer ongunstig afsteken.

Vergelijking Eenrum - Nederland

Interpretatie van cijfers vereist zorgvuldigheid. Die ontbreekt in 
de simplificerende vergelijking die het gemeentebestuur maakt.

a Eenrum is niet de enige gemeente die via de Onroerendgoed-Belasting 
nog andere belastingen heft. Het door het gemeentebestuur genoemde 
landelijk gemiddelde per inwoner ligt dus lager dan f 154* *45*

b De gemiddelde waarde van onroerendgoed bedraagt in de provincie 
Groningen minder dan van de gemiddelde waarde van onroerendgoed 
in Nederland. Het lijkt mij geen boude bewering dat de gemeente 
Eenrum zelfs nog onder het Groningse gemiddelde ligt.

Uit cijfers van de Nederlandse Bond van Makelaars (NBtö) blijkt het 
volgende.
De in de periode 1 okt. 19ö0 - 1 okt. 19&1 door de NBM verkochte 
huizen brachten voor heel Nederland gemiddeld f 140.126,- op.
De in de provincie Groningen verkochte huizen slechts f 92.308,-.

Conclusie; Als de gemiddelde Nederlander aan Onroerendgoed-Belasting 
zo'n f 154*45 betaalt zouden wij in de provincie Groningen per 
hoofd moeten betalen ( 92.308 gedeeld door 1401,26 =) 66% daarvan, 
namelijk f 102,-.
Dit bedrag ligt aanzienlijk lager dan vrat vrij kennelijk in Eenrum
gemiddeld per hoofd betalen, want dat is f 147*~*

Rioolbelasting

Ik ben bijzonder benieuwd naar wat er gebeurt als de gemeente Eenrum• ' • . . •
overgaat tot een gescheiden heffing van Onroerendgoed-Belasting en 
Rioolbelasting.
Wordt dan het bedrag van de Onroerendgoed-Belasting evenredig 
verlaagd?
Overigens betekent een niet gescheiden heffing van deze twee belas
tingen dat de lasten van Rioolbelasting voornamelijk worden gedragen 
door huiseigenaren en eigenaren/bewonere.



Immers, als de Rioolbelasting is weggemoffeld in de Onroerendgoed- 
Belasting, hoe wordt deze belasting dan doorberekend aan bewoners 
van huurhui 25 en?

Reinigingsrechten

Het gemeentebestuur merkt op dat het gemiddelde hoofd van de bevol
king in Eenrum f 31,17 betaalt, terwijl de landelijke score f 37,02
is.
Voor onze bestuurders kennelijk een onhoudbare toestand, waar snel 
iotn non gedaan moot word on, gotuigo ondorntaunclo kop in hot 
Nieuwsblad van het Noorden van 25 okt. jongstleden.

Op het moment dat de gemeente bezig was met zijn reactie op mijn 
voorgaande artikel moet toch wel iets van het voorstel de Reinigings
rechten zó fors te verhogen bekend zijn geweest.
Zit er een lucht je aan de grote vertraging in de verschijning van
het septembernummer van het Bokkeblad?

Theo Pronk

Op de vraag van de heer Pronk of er een luchtje zit aan de grote vertraging 
in de verschijning van het septembernummer van het Bokkeblad, moeten we tot 
onze spijt antwoorden:,, Nee heer Pronk, er zit geen luchtje aan? waar u vermoedt 
een geval van corruptie op het spoor te zijn, is er slechts sprake van een 
oktobernummer dat in oktober is verschenen, zoals ook op de voorkant van dat 
„septembernummer” van het Bokkeblad vermeld staat.”

Voorstel van B en W:

verhogen. De zeer forse verhoging is vol-

R e in ig in g s re c h te n  
in Ee n ru m  m e t 
3 2  n e t. o m h e e n —

REDAKTIE
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Iepen zijn al eeuwenlang voor het lied- rlandse landschap kenmerkende bomen.
Ze bezitten een aantal V'jzonder prettige eigenschappen. Zo zijn Iepen in 
het algemeen goed bestand tegen wind en wat in Nederland vooral van belang 
is; tegen zeewind» Yan de„~steeds toenemende- luchtvervuiling ondervindt de Ie 
geen hinder. Verder doet de Iep -zowel solitair? als in groepsverband- het 
uitstekend in het landschap o Al met al zijn Iepen bomen die we niet graag zoude 
willen missen#
Toch ziet het er zwart uit voor de Iepen (of Olmen, zoals ze ook wel genoemd 
worden). De zwarte wolk die als een enorme bedreiging boeven het bestaan 
Yan de Iep ha ngt is de Iepeziekte*
Veel mensen zullen al wel eens op de stam van Iep een gele verfstip gezien 
hebben. Deze stip betekende het einde van die Iep, want het gaf aan dat 
die boom gerooid en opgebrand moest worden.
Die boom -san Iep uiteraard- leed aan Iepeziekte.

Wat houdt nu die geheimzinnige Iepeziekte in? Nou,niet zo heel veel goeds. 
De eigenlijke boosdoener is een schimmel. Deze nestelt zich in de houtvaten 
van de boom. Deze houtvaten dienen voor het vervoer van water met daarin 
opgeloste voedingsstoffen, die de boom uit de grond haalt en naar de kroon 
brengt. Wanneer zo!n schimmel nu in de hoorn is doorgedrongen gaat de Iep 
onmiddellijk in de verdediging. Hij probeert de indringer de pas af te snijden 
door zo'n vat af te sluiten. Als dat lukt, ziet de schimmel echter meestal kan 
om zijwaarts uit te wijken en een ander vat aan te tasten. Ook dit sluit de boom 
dan weer af, en dat gaat zo door tot de aangetaste, zieke, boom zichzelf de 
sapstroom heeft ontnomen; het blad gaat verwelken en de boom sterft; dat is 
dan vat de buitenwereld waarneemt.

Wanneer het einde van de boom nadert, betekent dit niet het einde van de 
Iepeziekte, integendeel; het '‘spel,! gaat nu pas echt beginnen. De Iepespint- 
kever verschijnt op het toneel. Zodra zo’n kevertje een Iep ontdekt die dood 
of bïjne dood is, strijkt net erop neer en gaat een geurstof afscheiden. De 
vrouwelijke lepeapintkevertjes komen hierop af , vreten zich een gang door de 
bast van de boom en leggen -al vretend- op gezette afstanden een eitje. Totaal 
zo rond de honderd stuks. De larfjes, die hieruit kruipen, knagen zich ieder 
een zijgang, waarin ze zich verpoppen om te overwinteren. Het volgend voorjaar 
komen hieruit de kevertjes, die zich op een mooie dag dwars door de schors 
van de aangetaste boom naar buiten knagen. Dan begint de ellende pas goed, 
want vrijwel altijd dragen ze dan sporen van die akelige schimmel bij zich. 
Daarmee vliegen ze dan naar een gezonde Iep, want ze hebben een geweldige 
behoefte aan de eiwitrijke stoffen die ze kunnen vinden in de bast van twee- to
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vierjarige takjes van die "bomen. Ze "boren zich, meestal in de oksels van de tak
ken, naar binnen. De meegebrachte sporen van de schimmel besmetten dan de 
-nog'.- gezonde boom. De Iep wordt dan ook ziek en gaat op z;jn beurt weer 
dienen als broedboom. Het hele proces begint dan weer van voren af aan.
Wanneer een boom eenmaal goed is aangetast, dan is er geen redden meer aan.
Het enige wat erop zit, is zo snel mogelijk kappen en de bast eraf schillen 
(en opbranden) om te zorgen dat de kever er zijn eitjes niet onder kan leggen, 
want de eitjes worden niet alleen in kwijnende bomen ( = stervend), maar ook

in dode iepen gelegd. liet is dus nis u alleen van groot belang om dode Iepen 
op te ruimen, maar ook afgebroken en afgesnoeide takken op te branden, immers: 
onopvallend vormen deze een ideale broedplaats voor de kevers.

Kaast do verspreiding door de kevertjes, bestaat ook nog de mogelijkheid 
van verspreiding (van de schimmel) via de wortels. Dit gevaar is vooral 
aanwezig op plaatsen waar groepen Iepen staan en die dus kontakt maken via 
de wortels. Hieruit blijkt dus dat het helemaal geen zin zou hebben om aange
taste delen van Iepen te begraven of dergelik. De schimmel (de grote boosdoener) 
verdwijnt immers niet. Tot nu is nog steeds de enige bestrijding: alle aangetaste 
Iepen en delen hiervan opbranden.'.

Een school sardientjes uit Bengalen 
verzuimde schoolgeld te betalen.
Een schollenschool heeft voor ‘t delict 
de hoogste klassen ingeblikt.
Zo is aan het Bengaalse strand,
dit jaar weer de schoolstrijd ontbrand.

Databank
Houd rekening met de volgende data wanneer u iets wilt organiseren!!!
vr.4 maart-Filmclub Sienemarne: LOLA (R.W.Fassbinder) Dorpshuis M.weer.
za.12 mrt.-v.v.Eenrum* Kaarten en sjoelen.
za.12 mrt.-Cirkelavond in de Pool.
vr.1 april-v.v.Eenrum: Kaarten en sjoelen.
ma,4 april-V.V.Eenrum: Notenschieten voor de jeugd.
zo.10 apr.-Koffieconcert in de Pool
sa.23 apr.-Bleusavond Fred Reining in de Pool
vr. 6 mei -V.V.Eenrum: Kaarten en sjoelen
s a .7 mei -Toneel KOMEDIANTEN en SASPEL in de Pool
za.28 mei -Cabaret Spek en Bonen in de Pool
za.11 juni-Balkanavond met Cserebogar (Cirkel)

Op een schoot sardientjes
° o
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f§ Betor éénmaal wagen dan altijd Vrezen»

Ü  Van alle kapitaal geeft kennis de 
meeat© interest»

#  Elke minuut van vandaag ia meer waard
dan de gehele dag van gisteren»

Ü  idaar u tegen op ziet, zal meevallen 
als u e r op af gaat»

E&vl tmwrjrtcef 
Unaa/v/e vzrtyrfe dz 

m v z  zi/'n
fa^z^a^óE - 4 4 4  fei/fc,

f a e i / E N  OP DE PAND (/AH 
H ET TROTTOIR 'H O EK  
ftl/RO. W/EKSi/MSTRAAT 
RA A OHUISSTRAA T j

mm

W A T  IS ER TE DOEM
za.1 jan. De Pool Eenrum Nij-joars verziede: 

met boerenjdngens en muziek het 
nieuwe jaar in. Toegang:gratis 
16.00 uur

vr.7 jan. 

za.8 jan.

Dorpshuis Mensinge
weer

Kantine Sportpark

FILM: Die Blechtrommel 
regie: Volker Schlöndorff 
organisatie: Sienemarne,20.30 uur.
Filmmiddag jeugd; V.V.Eenrum.

di.11 jan. Hotel Bulthuis Nutsavond: Dhr.E.J.Hazekamp houdt 
een lezing:"Enkele aspekten van het 
leven van joden in Groningen".
Toegang ook voor niet-leden. 20.00 uur

vr.14 jan. Café Centraal Watersportvereniging 'De Pooi': 
ledenavond.

za.15 jan. De Pool Nostalgische avond met de "Tover
lantaarn". 20.30 uur.

za.22 jan. Diekstaal 
Westernieland

Toneeluitvoering. 20.00 uur.

za.22 jan. T u m h a l  J.J.Willinge- 
straat Eenrum

Volleybal tournooi

za.29 jan. »$ 0 t

za.29 jan. De Pool Cabaret: 'De Zuiderdiepstem' 20.30 uur
vr.4 febr. Dorpshuis Mensinge

weer
FILM: Apocalypso now 
regie: Francis Coppola 
organisatie; Sienemarne 
aanvang voorfilm: 20.30 uur

vr.4 febr. Kantine Sportpark V.V.Eenrum; Kaarten en sjoelen voor 
leden en donateurs. 20.15 uur

zo.13 febr. De Pool Koffieconcert Myra Mobiel ensemble. 
11.00 uur.

za.26 febr. De Pool Voordrachtfestival.
Meer info op affiches in dorp.

15



Openbare bibliotheek Eenrum
De Vennen 2a 9967 PE Eenrum 
Tel.:1467

Openingstijden! 
maandag; 14.30-17.30 uur 
woensdag;14.30-17.30 uur 
do.dag : 14.30-17.30 uur

18.00-21.00 uur (alleen 
voor volwassenen)

Keuze uit de nieuwe aanwinsten; 

Romans;

Carmiqqelt,S.
Welverdiende onrust; verhalen.

capel, Th.
Bijtend spul.
De hard-boiled privé-detective 
Stammer Krijgt een opdracht van 
een kredietbank.

Hoorn/ Marqreet van.
Tot morgen, Tom...
Roman over de eerste moeilijke 
huwelijksjaren van een jong 
echtpaar.

McCullough, C,
Obsessie.
Het leven van zes, door de oorlog 
labiel geworden, mannen in een 
hospitaal aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog,

strindberg, A,
Zwarte vaandels.
Satirische zedenroman uit het 
Stockholm rondom de eeuwwisseling, 
spelend in een verziekt milieu 
van corrupte journalisten ener

zijds en in een idealistisch wereld-\ \ \lijk klooster anderzg.jds, waar een 
groep mannen over het leven en de 
dood filosoferen.

Hobby- en studieboeken.

395.74 
Bommels,B.
Het blauwe leger; de politie in Ne
derland. Overzicht van organisatie 
en praktijk van het politiewerk.

399.25
In de ban van de bom; een VN-rapport 
over kernwapens.

430.8 
Martens,A
Nieuwe gids voor school en beroep 
'82-'83. Systematisch gerangschikte 
gegevens over opleidingen, 
vereiste vooropleidingen, leerpro
gramma's en beroepsmogelijkheden.

570.3
Willems,J.
De Nederlanders en hun landschap; 
over boerenland en buitenplaatsen, 
natuurgebruik, steden en wegen, van 
het vroegste verleden tot heden.

NB; Më.b ingang van 1 januari '83 
zal de contributie voor vol
wassenen f18,- per jaar worden 
en voor bejaarden met Pas 65 
ƒ5,- per jaar.
Kinderen tot 18 jaar; gratis.
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30 april 1983
Oranje-Commité en V.V.V. zijn voornemens om op 30 april 1983 
een gezellige feestdag te organiseren.Voor de kinderen hebben 
we 's middags reeds een uitgewerkt plan.(Hoe en wat, dat wil
len we nu nog liever niet verklappen.)
Voor 1 s avonds denken we aan een toneelstuk. Welk toneelstuk?
Ja, dat weten wij zelf ook nog niet. Het is n.1. zo dat we twee 
Groninger auteurs de opdracht hebben gegeven om een stuk voor 
ons te schrijven, met als onderwerp "Vrouger en Nu".
De schrijver en schrijfster hebben de opdracht nog niet aanvaard, 
maar ze hebben ons toegezegd binnen een redelijke termijn ons te 
laten weten of ze deze opdracht vervullen of niet.
Wanneer het toneelstuk werkelijkheid wordt, is het de bedoeling 
dat het op 30 april door vele dorpsgenoten gespeeld zal worden. 
Naar aanleiding van bovenstaande komen de twee<-organiserende 
verenigingen met de volgende óproep!

DORPSGENOTEN IN DE LEEFTIJD VAN 12 t/m 80 JAAR, DIE ANIMO EN 
AANLEG HEBBEN OM HIERIN EEN ROL TE SPELEN, MELDT U ZICH DAN 
VOOR 1 JANUARI 1983 M i

Dit kan bij:
Mevr.J.Miske, Jodengang 14 tel.:1646
Mevr.D.Miedema, Dokter Posthumuslaan 14, tel.:1436
Wel moeten we vermelden dat de rolverdeling plaats vindt in over
leg met een regisseur en ofeen commissie.
Begin februari zal zo mogelijk met de repetities worden begonnen.

Overlast 
van _ 
honden
Er is een toenemend aantal klachten van inwoners die verklaren overlast 
te ondervinden van honden.
Uit welk motief men ook een hond heeft of aanschaft men zal er, zoals bij 
veel zaken en dingen, rekening mee dienen te houden dat men anderen geen of 
zo weinig mogelijk overlast ®ag bezorgen.
Immers een ieder, ook houders van honden, gaan van dit standpunt uit.
Men kan echter constateren dat veel houders van een hond, hun dier uitlaten 
en daarbij toezien dat het zijn behoeften doet op de openbare weg, voetpad, 
openbaar gazon of in de tuin van particulieren.
Ofschoon het zonder meer uit normen van fatsoen niet tolerabel is dat derge
lijke practijken toepassing vinden, staat ook de Algemene Plaatselijke Ver
ordening (Politieverordening) dit niet toe. Artikel 67 van deze verordening 
bepaalt namelijk dat een ieder verplicht is er voor te zorgen, dat een onder
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zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op voetpaden, 
speelterreinen, recreatievelden en zandbakken. Artikel 66 verbiedt dat een 
hond zich op iemand anders erf bevindt.
Als men een hond als huisdier neemt dan dient men er vooraf terdege van 
doordrongen te zijn dat er naast lusten ook lasten aan het hebben van een 
dier verbonden zijn.
Evenals men de uitwerpselen e.d. van andere dieren die men houdt, ook niet 
deponeert op openbaar of een anders terrein, zo dient men dit ook niet te 
laten doen voor wat betreft de uitwerpselen van zijn hond.
Als men niet in staat is zijn hond zo te begeleiden dat deze zijn behoeften 
buiten het dorp in bijvoorbeeld de wegberm kan doen, dan heeft men zonder 
meer de plicht er zorg voor te dragen dat deze mogelijkheid er is op eigen 
erf of terrein door er bijvoorbeeld een deel van af te zonderen waar een 
hond zich kan uitleven en waardoor anderen geen overlast wordt bezorgd.
Er komen zelfs klachten van de scholen dat de speelplaatsen worden misbruikt 
doordat houders van honden hun dier daar los laten om hun behoeften daar te 
doen.
Wij vragen die hondehouders die het aangaat het vorenstaande ernstig ter 
harte te willen nemen.

Het Gemeentebestuur van Eenrum.

De E e n ru m e r Joden  DEEL3
Noach Berminga geeft bij het op schrift stellen, op verzoek van zijn kinderen, 
van zijn leven en opgroeien in Eenrum het volgende beeld van dit gebied.
Het noorden van de provincie Groningen in Nederland is een vruchtbaar landbouw
gebied. Op de zware zeeklei groeit het graan in een paar maanden tot schouderhoog
te. Eind juli is de tarwe rijp, grote velden met het kostbare broodgraan. Er tus
sen zijn de groene velden met suikerbieten, die later, eind oktober gerooid zul
len worden, alles met de hand. Arbeiders wippen de grote witte bieten er met de 
hand uit. ®et is hard werk om die grote bieten uit d* meestal kletsnatte grond 
te halen. Ze gebruiken een soort gaffel met een kort handvat. Achter hun komen 
de vrouwen die met een scherp mes het loof van de biet snijden. De bieten worden 
per paard en wagen naar een schip in het kanaal, het diep, gebracht en vandaar 
gaan ze naar de suikèrfabriek in Vierverlaten. ^k vond het een nare tijd, de 
straat voor ons huis is bedekt met een laag modder dat van de wielen van de wagen 
valt, je moet oppassen om niot uit te glijden in de "bragel'.'

Ja het is een vochtig klimaat. Het regent er veel, me- stal met een westenwind.



In de herfst kan het dagen achtereen mistig zijn. Soms zien we in weken geen zon. 
Een gestage westenwind waait tegen de schaarse bomen, door een voortuitziend ge
meentebestuur langs de weg geplant. Die wind is zo gestaag en zo fel dat alle boom
toppen naar één kant zijn gegroeid. üet lijkt op de kerkgangers als ze des zondags 
uit de kerk naar huis lopen met hun hoofden zedig gebodegn. M; ar het klimaat is 
niet extreen, de zomers zijn niet overmatig warm en met uitzonderingen zijn de 
winters niet streng. Maar als we er een paar echte zomerse dagen hebben is het er 
een hoogtij van kleur en geur. Ik ken nog geen stralender gevoel dan een zonnige 
dag over goudgele korenvelden.

Ik geloof dat het gedrag van de mensen sterk beïnvloed wordt door het klimaat 
waarin ze wonen, De dorpsbewoners zijn tamelijk gematigd in hun doen en laten en 
zelfs hun denken. De oudere landarbeiders lijken op de bomen langd de weg, krom 
gebogen door het jarenlange harde werk hij "de boer*'.

De grote boerderijen staan midden in de velden. Als je door het land rijdt 
pik je ze er zo uit doordat ze midden in zware boomgroepen staan. Het noorden is 
practisch een boomloos land. Alleen waar mensen wonen hebben ze bomen geplant.
De bomen rondom de boerdrijen zijn als hun eigenaars, groot en hoog en trots. En 
de boerderijen zijn indrukwekkend. Vooraan is het woonhuis, vaak een grote villa 
met daarachter de schuren. Een of twee voor het graan en dan vaak een derde voor 
het vee. Een grontweg leidt van de grote weg naar de boerderij die soms wel een 
kilometer van de grote weg af ligt. De boeren vormen een soort landadel. Zij 
trouwen onder elkaar en mengen zich sociaal niet met de dorpsbewoners. Hun kinde
ren worden later lid van de plaatselijke tennisclub waar geen van de dorpelingen 
in kan komen, De dorpsbewoners spelen voetbal en korfbal en dat is in mijn tijd 
een typische hurgermans sport. Langzamerhand krijgen we daar wat jonge arbeiders 
als lid. Maar als je tennist behoor je tot de hoogste sociale stand.

Van de dorpsbewoners horen de burgemeester, de dokter, de domine en soms, 
maar zeker niet altijd de bovenmeester, het hoofd der school tot de "hogere stand". 
Maar dat zijn en hlijven"vreemden". Zij zijn niet in het dorp geboren en dan ben
je een vreemde, ook nog na 50 jaar. Als hun kinderen die er worden geboren er door
een huwelijk blijven wonen, zegt men: "Ja, hij is niet van hier, zijn vader kwam 
u i t ........ "

Alle dorpsbewoners denken er zo over. Zij wonen er al van geslacht op ge
slacht, de ververs, de timmerlui, de hoefsmeden, de meeste winkeliers en de bakkers 
Een van de redenen is de taal. Een ieder spreekt plat Groningers, behalve natuurlijk 
de import. En daardoor voelt men zich een beetje minderwaardig, want om Hollands 
te spreken is niet zo makkelijk. Het vertrouwde plat Gronings schept een band, 
geeft een gevoel van saamhorigheid. Zelfs de rijkste boeren spreken het, maar in
hun Gronings slipt nog wel eens een Hollands woord je in ten teken dat ze net een
ietsje boven de gemiddelde man staan. Wij zijn allemaal tamelijk gevoelig voor.

De onderrte sociale laag zijn de landarbeiders. Industrie is er niet. Als we
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zeggen;"hij is een arbeider”dan weten we wat we bedoelen. Toch is er enog verschil 
Een vaste arbeider heeft het hele jaar werk, wordt ook voor een heel jaar aangeno
men. Dat zijn er maar heel weinig. De meesten zijn losse arbeiders, die 12, 14 tot 
16 uur per dag werken als er werk is en die het grootste deel van de winter werk
loos zijn. In mijn jeugd, direct na de eerste wereldoorlog, is er nog geen werk
loosheidssteun. Het armbestuur van de kerk helpt met brandstof, turf en met wat 
levensmiddelen en soms met een paar gulden. Ze moeten in de zomer genoeg overhou
den om er de winter mee te kunnen doorkomen. In de nazomer, als er geoogst wordt, 
zijn er geen handen genoeg.Men begint zodra het licht wordt, soms als voor zessen. 
Als de zon hoger gaat staan kan het geducht heet worden. Dan trekt hij zijn boven
broek uit en ffzicht” het graan in zijn lange fel rode baaien onderbroek. De vrou
wen lopen er achter aan om schoven te maken van het graan en om ze dan in "hokken” 
te zetten om het goed droog te laten worden. Tegen de avond zie ik ze terug komen 
van hun lange dag, de sikkel over de schouder, een emaille blauwe liters veldfles, 
nu leeg, in de hand.

De meesten hebben een stukje land, een akker die ze goedkoop van de kerk 
huren. Hier verbouwen ze hun winteraardappelen, kool en andere wintergroenten, die 
een heel eind in de winter bewaard, kunnen worden. En ieder huis heeft een tuintje 
waar behalve wat bloemen vaak wat zomergroenten zoals spinazie worden verbouwd.

In mijn schooltijd scheerde bijna niemand zich zelf; veiligheidsscheermesjes 
waren nog niet tot Eenrum doorgedrongen. Bij onze barbier Kok, die met een hulpje 
het hele dorp knipte en scheerde, kon het soms gezellig zijn. Er zaten vaak een 
hele groep mensen te wachten. Als mijn haar dan geknipt was bleef ik vaak een hele 
tijd zitten om de boertige vrhalen van de anderen aan te horen. Allerlei vermeende 
schandaaltjes, maar vooral de voetbaluitslagen en de verwachtingen,werden er be
sproken. Luutje Bouman, een rijke boer liet zich iedere dag om half acht scheren. 
Ia werd driemaal in de week geschoren. Op zaterdag lieten de arbeiders hun week 
oude baard afnemen. Dan was het te druk met schren om geknipt te worden. Dan was 
de scheerkamer blauw van rook. Pa kocht, zoals de meeste anderen een knipkaart met 
16 knipjes voor een gulden. Scheren was I knipje, knippen 2. Zonder kaart scheren 
10 eent.

A. Duister



BESTRIJDING VAN GLADHEID

Evenals vorig jaap wilden wij u er opmerkzaam op maken dat het voor de 
gemeente moeilijk is om ingeval van sneeuwval elke straat en steeg op zijn 
wenk te Bedienen. 23a dit geldt ook voor opvriezing van natte wegen en weg
gedeelten. Maar wist u wel dat u zelf de plicht heeft om stoepen of voet
paden die voor uw feuis liggen sneeuwvrij te maken ? En het zou u sieren als 
u dan ook m©tra@n even het gedeelte sneeuwvrij maakt dat voor het huis van 
uw bejaarde c«qe invalide buurman of buurvrouw.
Wij willen graag allen veilig de winter door en de gemeente zal er alles 
aan doen om dit voornemen te realiseren, als dit ook door u wordt gedaan 
dan komen we er wel door...

In de loop van 1981 werden op aandrang van diverse zijden glascontainers 
geplaatst in de verschillende dorpen.
In de eerste maanden werden er met groot enthousiasme lege flessen in de 
containers gestort. Vooral in het dorp Eenrum was de container eerder vol 
dan de tijd was aangebroken voor lediging van de container.
De laatste maanden is hierin verandering opgetreden. Het aantal kilo's 
aangeleverde flessen is dusdanig teruggelopen dat de frequentie van het 
ledigen van de glascontainers te Pieterburen en Westernieland drastisch 
kon worden teruggebracht.
Misschien is de economische recessie aanleiding dat er door de inwoners 
niet meer in die mate wordt ingekocht als enige tijd geleden waardoor er 
ook minder lege flessen zijn in te leveren.
Het zou echter ook zo kunnen zijn dat het eerste enthousiasme over de 
plaatsing van de glascontainers en het nieuwe ervan geluwd is en u het 
gemakkelijker vindt om de lege flessen maar weer in de vuilniszak te de
poneren en zo mee geeft naar de vuilnisbelt.
Wij willen de aanwezige glascontainers nog eens bij u aanbevelen. IJ werkt 
bij gebruik van de containers mee aan de beperking van de vervuiling van 
het milieu en tevens worden de gemeentelijke financiën er mee gediend, 
want hoe groter de hoeveelheid ingeleverde flessen, des te hoger wordt 
de geldelijke opbrengst en des te lager de ten laste van de gemeente 
blijvende kosten.

Het Gemeentebestuur van Eenrum

Gebruik

Het Gemeentebestuur van Eenrum.



GEMEENTEBEGROTING
Op 16 december jl. heeft de gemeenteraad 
de begroting voor het jaar 1983 behandeld 
en vastgesteld.
De begroting van de gemeente ligt voor alle 
inwoners ter inzage in het gemeentehuis en 
in de openbare bibliotheek te Eenrum.
Meestal komt het er niet van de begroting 
zelf in te kijken. Daarom maken wij van de 
gelegenheid gebruik U langs deze weg een 
indruk te geven van het gemeentelijk 
huishoudboekj e•
OOK VOOR 1983 GEEN SLUITENDE BEGROTING
Het gemeentebestuur is er niet in geslaagd 
de gemeenteraad een sluitende begroting 
voor te leggen. Ondanks het feit dat de 
belastingen en tarieven zijn verhoogd, 
heeft Eenrum een tek>rtop de begroting 
van ƒ 220.000.—  . Een bedrag van 
ƒ 14.500.—  is daarbij gereserveerd voor 
onvoorziene uitgaven. Dit laatste bedrag 
is alleen bestemd om aan noodzakelijke, 
niet uitstelbare verplichtingen te vol
doen.
Waarom juist onze gemeente steeds met een 
tekort kampt heeft verschillende oorzaken.
De belaigpijkste oorzaak is de grote opper
vlakte van de gemeente en het relatief 
gering aantal inwoners, dat de gemeente 
telt. Het gevolg is een lang wegennet,dat 
onderhoud vergt. De begroting wordt daardoor 
-vergeleken met andere gemeenten- met 
ƒ 150.000.—  nadelig beinvloed. Ook het 
openbaar groen in onze gemeente is niet 
gering en brengt hogere kosten met zich mee 
dan gemiddeld landelijk het geval is. 
Hetzelfde geldt voor de kosten van sociale 
zorg.
In verband met het begrotingstekort heeft 
de gemeenteraad het Rijk verzocht een aan
vullende bijdrage te verlenen.
WAT WORDT DUURDER
Hierboven is al gesproken over verhoging
van belastingen en tarieven in 1983.
De onroerendgoedbelasting is met 4% verhoogd.
In totaal is de meer-opbrengst van de belast
ingen en tarieven in 1983 geraamd op ƒ 51.000.-
De tarieven zien er alsvolgt uit:
Onroerendgoedbelasting 1 982 1983
zakelijk gerechtigden ƒ 11 ƒ 11,45
gebruikers ƒ 7 ƒ 7,30
(beide per ƒ 3000.—  van de vastgestelde waarde
van het onroerend goed)
Hondenbelasting
Tarief voor een hond ƒ 32 ƒ 34
Reinigingsrechten
Per aansluiting ƒ 75 ƒ 99
containers ƒ 456 ƒ486

INKOMSTEN
Het overgrote deel van de inkomsten van de 
gemeente Eenrum (41,12%) komt als algemene 
uitkering uit het gemeentefonds en dus van 
het Rijk. De hoogte van deze uitkering wordt 
o.a. bepaald door oppervlakte, inwonertal 
en aantal woningen in de gemeente. Naast een 
aLgemene uitkering ontvangt de gemeente ook 
specifieke uitkeringen van het Rijk voor 
bepaalde taken.
De eigen middelen van onze gemeenten, waarmee 
bedoeld worden de inkomsten uit vermogen en 
uit belastingen, vormen slechts een bescheiden 
deel van de gemeentelijke inkomsten (9,33%).

• > 1982 1983 *

Inkomsten x.flmiljoen in % x . ƒ i miljoen in % *

Algemeneuitkering 2,54 41 ,39 2,63 41,12
Onderwij s uitkering 0,95 15,51 0,77 1 1 ,96
Inkomsten uit vermogen 0,34 5,49 0,34 5,29
Belastingen 0,53 8,65 0,58 9,10
Volkshuisvesting 0,85 13,86 1 ,03 16,14
Overigeinkomsten 0,93 15,10 1 ,05 16,39

6,14 100,0 6,40 100,0

UITGAVEN
Het uitgavenpatroon kan alsvcjgt worden
weergegeven:

1982 1983 *

Uitgaven x.fl ö miljoen in % X. ƒ 1miljoen in %

Bestuur en . administratie 0,79 12.88 0.86 13,46
Openbare.werken en eigendommen 1 ,45 23,59 1 ,50 23,43
Openbare prde en veiligheid 0,13 2,18 0,14 2,24

Volksgezondheid 0,05 0,89 0,06 0,91
Volkshuisvesting 0,87 14,25 1,10 17,16
^erwijs en 1 ,69 27,57 1 ,67 26,08

ëaa^scHappefijB 0,90 14,64 0,90 14,13
Diversen 0,26 4,00 0,17 2,59

6,14 100,0 6,40 ioo,o i. *
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Uit dit overzichtje blijkt dat de gemeente 
het komend jaar circa ƒ 6,4 miljoen zal 
uitgeven. Dat is ruim ƒ 2640.—  per inwoner.
Het grootste deel van deze ƒ 6,4 miljoen 
zal worden besteed aan vaste lasten van de 
gemeente, die jaarlijks terugkeren zoals 
salarissen, onderhoud wegen,plantsoenen, 
onderwijs e.d.
TOT SLOT
De gemeente Eenrum zal als MtekortMgemeente 
nauwelijks nieuwe uitgaven kunnen doen.
Toch betekent dat niet dat er dan ook niets 
nieuws meer gebeurt. U hoeft maar te denken 
aan de bouw van de nieuwe K.B.O-school in 
Pieterburen, die halverwege 1983 klaar zal 
l̂ omen, de plannen om in het voorjaar in 
Pieterburen riolering aan te leggen, het voor
nemen komend jaar 16 zorgwoningen in aanbouw 
te nemen, het nieuwe Aagstheem,waarvan de 
bouw is gestart, de restauratie van het molen
huis aan de molenstraat, de restauratie van de 
eenrumer toren, de verdergaande energiebe
sparende maatregelen voor gemeentelijke gebouwen, 
en het verder werken aan plannen, die niet 
onmiddelijk geld kosten, maar wel een kwaliteits
verbetering van bestaande voorzieningen kan 
inhouden.

DE SAMENSTELLING VAN DE GEMEENTERAAD
H. Blink
Hoofdstraat 40, Pieterburen P.v.d.A.
J. van Dijk,
Kaakhornsterpad 15, Westernieland V.V.D.
N.J. Kloosterman-Steensma, 
Mattenesserlaan 22, Eenrum P.v.d.A.
K.J. Luitjens, 
Oosterweg 1, Eenrum V.V.D
A.R.E. van Nimwegen-de Graan, 
Jodengang 4, Eenrum P.v.d.A.
H. Rietema-Fast,
Oude Dijk 15, Pieterburen Gemeentebelangen
J.J. Skolnik,
Dr. Posthumuslaan 4, Eenrum P.v.d.A.

Seismisch Bodemonderzoek

SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS.
De samenstelling van het college van B & W en 
de zg. portefeuilleverdeling, is alsvolgt:
Burgemeester; I.M.W. Maks- van Veen 

Onderwij s
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
ordening 
Werkgelegenheid 

J Energiezaken
Openbare orde en veiligheid 
Coördinatie en voorlichting

Wethouder : N.J. Kloosterman-Steensma 
Loco-burgemees ter 
Sociale zaken 
Maatschappelijk werk 
Welzijn 
Sport
Jeugdzaken
Volksgezondheid en Milieu

Wethouder ; K.J. Luitjens
Gemeent ef inanc iën 
Bestuurlijke aangelegenheden 
Personeelszaken 
Culturele zaken 
Recreatie.

Spreekuur burgemeester: maandagavond 19.30-20.00

Door de Nederlandse Aardolie Maatschappij 
zal in deze gemeente in de maand januari 
een seismisch bodemonderzoek worden ge
daan in de gehele Noord-Westhoek van deze 
provincie. Met dit on
derzoek hoopt de N.A.M. er achter te ko
men of zich in deze omgeving ook aardgas
voorraden bevinden, die eventueel in ex
ploitatie kunnen worden genomen. Het on
derzoek zal gepaard gaan met het tot ont
steking brengen van explosieven, waar
door de omgeving af en toe zal worden 
door enkele knallen,

het Gemeentebestuur van Eenrum.

Verkeersmaatregel Oudeweg.
Door burgemeester en wethouders is het 
besluit genomen dat de Oudeweg niet 
langer een straat zal zijn voor een
richtingsverkeer. Op 3 januari a.s. zul
len de borden worden verwijderd, zodat 
vanaf die datum de Oudeweg weer van 
beide zijden met de auto kan worden be
reden.

het gemeentebestuur van Eenrum.




