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Uw huisarts vindt die riks
eigenlijk ook maar niks...
Met ingang van 1 februari j.1. moeten ziekenfondspatiënten
voor elk geneesmiddel# dat zij bij de apotheek afgeleverd
krijgen# f 2,50 betalen.
Deze rijksdaalder moet door ons worden ceTnd.
Voor elk doosje# flesje of potje ir een rijksdaalder verschul
digd, ongeacht of dit nu twee of honderd tabletjes bevat, of 10 cc
oordruppels, een liter drank etc.
Worden er twee soorten geneesmiddelen afgeleverd, dan moeten
2 rijksdaalders worden betaald etc.
Voor elke betaalde rijksdaalder krijgt U een stempel op een
blauwe kaart# die U door het ziekenfonds wordt toegezonden.
Als U de blauwe kaart niet bij U heeft, moet U toch de eigen bij
drage betalen.
Wie (per gezin# echtpaar of alleenstaande) vijftig rijksdaalders,
dus f 125,— in één kalenderjaar heeft betaald, kan bij het
ziekenfonds een "vriiwaringsbewijs" halen.
Op vertoon van dit bewijs, hoeft u de rest van het jaar niet
meer te betalen.
ZONDER BETALING WORDEN GEEN GENEESMIDDELEN AFGELEVERD !
GAARNE GEPAST BETALEN OM ONNODIG TIJDVERLIES TE VERMIJDEN !
r

De huisartsen, zijn helemaal niet gelukkig, met deze eigen
bijdragen-regeling, maar dat is eigenlijk niemand, ook de
ziekenfondsen niet. De Staatssecretaris van Volksgezondheid is
er ook niet voor en de meeste politieke partijen evenmin, maar
toch gaat het door, omdat het in het regeerakkoord staat en men
geen betere manier weet om de 10 miljoen ziekenfondsverzekerden
in ons land 175 miljoen te laten betalen.
Aan een simpele verrekening van deze eigen bijdrage via het
aanvullingsfonds heeft men kennelijk niet gedacht in Den Haag,
noch aan een kennelijk nodige verhoging van de premies »
Zoals het nu gaat, worden juist de patiënten die veel genees*
middelen gebruiken# zoals bejaarden en chronisch zieken, extra
belast.
Deze mensen hebfcen het toch vaak al niet breed.
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Hoewel wij het met deze regeling niet eens zijn, zullen wij hem
met U toch goed moeten uitvoeren,
We hopen, dat U door steeds gepast geld mee te nemen de overlast
voor uzelf en Uw medepatiënten, zoveel mogelijk zult willen
beperken.

’WAARK’
Op vrijdagavond 18 maart heeft de Culturele Commissie Eenrum, in
samenwerking met het Nut van 1t Algemeen, de Ned. Ver. van Huis
vrouwen, het genoegen u in Hotel Gemeentehuis een voorstelling
aan te bieden van de toneelgroep "Waark".
Wie enige jaren geleden de prachtige uitvoering van "Moeke Keroazie"
naar Berthold Brechts "Mutter Courage und ihre Kinder" door deze
toneelgroep heeft gezien, zal de komende voorstelling zeker niet
willen missen.
Ook nu is "Het Goie Wicht van de Veurstad"een bewerking in de
volkstaal van "Der Gute Mensch von Gezuan" van Brecht.
Juist deze bewerking in dialekt maakt dat de akteurs zich vrijer
kunnen uitdrukken en dat het publiek zich beter met het gegeven kan
associëren.
Het gegeven is van alle tijden: Het leven op aarde staat de mens niet
toe alleen maar goed te zijn.
"Een goud mens alla in ken in onze contrainen
Het zolt in de zoepenbrei nog nait verdainen"
wordt er gezongen.
In 1t korts" Al te goed is buurmans gek."
De regie is weer in handen van Anne Marie Prins.
Warm aanbevolen,
de Culturele Commissie.

KOLLEKTES
Leger des Heils
Nationaal Rheumafonds
Sakor
Nederlandse Hartstichting
Nederlands Astma Fonds
Het Nederlandse Rode Kruis
Anjerfonds Groningen
Kon.Wilhelmina Fonds (Kankerbestrijding)
PIT
Prinses Beatrixfonds
Nierstichting Nederland
Provinciale Vrouwenraad Groningen
Stichting Federatie Sociaal Pedagogische Zorg
voor Zwakzinnigen
Nationaal Jeugdfonds
Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten
Diabetes Fonds Nederland

21 februari/ 5 maart
7 maart/ 13 maart
11 april/ 17 april
18 april/ 24 april
2 mei/ 8 mei
6 juni/ 18 juni
20 juni/ 3 juli
29 augustus/ 11 september
12 sept./ 17 september
19 sept./ 25 september
26 sept./ 2 oktober
3 oktober/ 9 oktober
10 oktober/ 16 oktober
31 oktober/ 6 november
14 november/ 20 november
4 juli/ 10 juli
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U itslag kerstpuzzel
Ruim 20 mensen stuurden -allen goede!- oplossingen van de Kerstpuzzie
in! De heer W.J.Bos uit Eenrum en Sonja Kamminga kregen elk een
sneeuwster, terwijl de eerste prijs (een rollade) naar mevrouw W.Bos
aan de Mattenesserlaan in Eenrum ging. Door loting werden de prijzen
verdeeld.

Databank
za.30 april Oranje-Commité-V.V.V. Oranjefeest
1s middags kinderprogramma,

1s avonds toneelspel

zo.8 mei

M.C.E.-V.V.V,

do.18 aug.

F.C.E.-V.V.V. Fietsencross voor de jeugd

za.20 aug.

v.v.v.

z o .21 aug•

M.C.E.-V.V.V. Int.nat.motor-grasbaanraces

Nat. motor-grasbaanraces

Langebaandraveri jen

D E JAARW ISSELING
In de eerste uitgaven van de ver
schillende kranten van het nieuwe
jaar was te lezen, dat de jaar
wisseling in de meeste plaatsen
over het algemeen vrij rustig was
verlopen, alleen dat er zo hier en
daar opzettelijk het een en ander
was vernield.
Van echt leuke dingen merk je niet
veel meer, zij het dat de jeugd
van Pieterburen de lichtbakken van
de lantaarnpalen met jutezakken
had omkleed.
Voor zoiets kan ik waardering op
brengen.
Geen waardering kan ik opbrengen
voor het opzettelijk vernielen
van de telefooncel aan de Raadhuis
straat te Eenrum. Dit is een ver
nielzucht# zoals je op de televisie
ziet gebeuren in de grote steden
en wat ik niet in Eenrum had ver
wacht.
Enige vragen waar ik mee zit zijn
echter:
1 . Hoeveel heeft de schade bedra
gen aan de telefooncel.

2e .Is (zijn) de dader(s) reeds
gevonden.
3e .Wordt de schade op de daders
verhaald.
Gaarne zou ik zien, dat deze vragen
in de volgende uitgave van het
Bokkeblad worden beantwoord. Ik kan
me namelijk voorstellen dat ik niet
de enige ben die met deze vragen
zit.
H.E.Bosma.

Wat is er te doen?
Za.26 februari

De Pool Eenrum

Voordrachtfestlval;
20.3 0 uur, ƒ3,-

za.26 februari

Streekstra, P.buren

F-iacordo & Komedianten;
Muziek en het toneelstuk!Humor
en old ijzer'. Bal na met
Point Pleasant.Verloting!
Nieuwe leden gewenst voor accor
deon, banjo en gitaar.

ma.28 februari

Hotel Bulthuis

Jaarvergadering V.V.V.Eenrum
20 00 uur.

za. 5 maart

Hotel

Bulthuis

Feestavond M.C.E.-V.V.V.
ToneelsGrunniger Sproak
MuziekjSuzan Trio; 20.00 uur

za.12 maart

De Pool

Jazz Zebra; Trio elektrische
piano,basgitaar en drums.
20.30 uur; ƒ6,- en /4,-(Cirkel-

*

vrienden)
vr.18 maart

Hotel Gemeentehuis

Toneel door "Waark" uit Groningen
met 'Het Goie Wicht van de
Veurstad'. 20.00 uur; ƒ6,-

za.19 maart

Café Centraal

W.S.V.de Pool:FEESTAVOND voor
leden! 20.00 uur.

di.2 2 maart

Hotel

Bulthuis

Nutsdep.& Ned.Ver.v.Huisvrouwen:
Gezamenlijke avond: Frits Riemersma:'het verhaal van het vlot
de'Sterke Yerke'. 20.00 uur

do,24 maart

Hotel

Bulthuis

Filmavond M.C.E.-V.V.V. van
diverse motot-evenementen
20.00 uur

za.26 maart

De Pool

Swingende rock-,funk-, rhythm and
blues-muziek van ZOEFF.
20.00 uur; ƒ6,- en ƒ4,-.

9 en 10 april

bazar orpheus

16 maart

TURNHAL EENRUM

E.H .B .O-weds tr ijden
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De gemeente Eenrum gaat kunst uitlenen
Binnenkort wordt de kollektie kunstwerken die de gemeente Eenrum heeft
verworven middels de Beeldende Kunstenaars Regeling beschikbaar gesteld
aan het publiek voor uitlening*,
Allerlei technieken, onderwerpen en stijlen zijn in de kollektie verte
genwoordigd, terwijl de formaten variëren van klein tot groot.
Het werk is afkomstig van kunstenaars uit stad en provincie Groningen.
Vorig jaar, in oktober, was in het Dorpshuis te Eenrum een tentoonstelling
georganiseerd, waarbij de gemeentelijke kunstwerken bij wijze van proef
gratis geleend konden worden voor êên maand, dit om de belangstelling bij
de bevolking te peilen.
Van de 40 tentoongestelde werken werden in êên week 17 stuks uitgeleend,
zodat gekonkludeerd kan worden, dat de belangstelling voldoende is aan
getoond om te beginnen met het echte uitlenen.
Het lenen is niet geheel gratis. Het uitleentarief is f5,00 per werk
per periode van 3 maanden.
In de hal van het gemeentehuis worden ongeveer 15 kunstwerken geëxposeerd
ter uitlening.
Elke 3 maanden zullen deze vervangen worden door ander werk, zodat voor de
lener de keuzemogelijkheid zo groot mogelijk blijft.
Per uitlening moet het leengeld kontant worden voldaan aan de balie van
de sekretarie. De sekretarie is alleen op werkdagen en *s ochtends voor
publiek open.

M olen
Wanneer, ik dit schrijf, is
het begin februari en hebben
we er net een fikse storm op
zitten.
Windkracht 12 is gelukkig
geen regelmatig verschijnsel
in Nederland.
Op en rond de molen spookt
het dan behoorlijk.

daar is de stelling nu net
even te hoog voor.
Na nog even een paar extra
stutten in het bovenwiel ge
zet te hebben, maakte ik dat
ik weg kwam, want de veilig
ste plaats tijdens zo'n storm,
is de molen niet.
In de week tussen Kerst en
Nieuwjaar hebben we met 4 man

Tijdens de storm ben ik nog
op de stelling geweest, om

een centrifugaal-buil van
zo'n 4 meter op de tweede
zolder geplaatst.

de roede aan de ketting te

Een klus waar we de hele week

leggen en het was wel zaak
om je konstant ergens aan

mee bezig zijn geweest, wat

vast te houden, want anders
werd ie zó weggeblazen en

wel de moeite waard was, want
het is een prachtige antieke
buil, die eind vorige eeuw

op een molen in Zaandam ge
plaatst is.
Jaren later is hij verhuisd
naar Alkmaar en 5 jaar gele
den is hij in Feerwerd te
recht gekomen, waar hij nu de
molenaar in de weg stond en
zodoende naar 'De Lelie' ver
huisde.
Ook is er een kleine buil
geïnstalleerd die prima werkt.

en verder aan te kleden.
Broodrecept is op de molen
verkrijgbaar.
De heer Woldring van de Haven
straat, heeft een schilderij
van de molen en het molen
huis beschikbaar gesteld, om in
de molen op te hangen.
Een pracht exemplaar van zo'n
2 meter breed en 1,20 hoog.
Er is goed op te zien, hoe
mooi het weer kan worden, als
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Br wordt nu dan ook door
ons zelf konsumptie-meel
gemalen en gebuild.

het molenhuis gerestaureerd is.
We zijn momenteel bezig om een -

Soms wordt mij wel eens ge
vraagd, wat er met het geld

lijst te maken met glas er voor.
De materialen, kregen we goed

van de verkoop van het meel
gebeurt.

koop van schilder Hut en aan
nemer Nienhuis, waarvoor dank.

Dit wordt geheel gebruikt voor
het onderhoud van de molen,

Als het schilderij er hangt,

voor wat hout, spijkers, schroe

zijn.

ven
wat
wat
den

Wij zijn de heer Woldring

en smeermiddelen ben je zó
geld kwijt, er moeten heel
kilo's meel verkocht wor
om dit te bekostigen.

Dus als u eens een kilo meel
of iets dergelijks koopt, kun
je daar niet alleen erg lekkere
dingen van maken, U helpt ook
nog de molen te onderhouden

zal het een prachtig gezicht

dan ook erg dankbaar voor het
aanbod.
Dit was het weer voor deze
keer.
Er komen steeds meer mensen
een kijkje op de molen nemen,
erg leuk.
Misschien ook voor U.
Tot ziens op de molen.

OP EEN KLEERMOT
Een kleermot, die bij 't kleren slopen
goed in de gaten was gelopen,
hoorde het milde vonnis vellen,
dat hij zelf alles moest verstellen.
Dit oordeel werkte zo probaat,
dat men er nog versteld van staat.
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DE HEKS VAN WESTERNIELAND
Men had daar vroeger noal eens mee te maken, want: " De Ommelan
den waren in vroegere tijden tot in alle uithoeken met bij
gelovigheden vervuld."
Aldus Dr Wumkes, de bekende dominee-schrijver van o.a. Zeerijp,
in zijn proefschrift.
Behalve de spoken en witte wieven, waren er ook nog de heksen.
Spoken....nou ja, je kon er last genoeg mee krijgen, maar tot
een persoonlijk kontakt kwam het toch meestal niet.
En dat was anders met de heksen, die kon je midden overdag ont
moeten, ja, ze konden zelfs bij je over de vloer komen.
Als kinderen, hebben we in de sprookjes en zo, al heel wat over
de heksen gehoord.
Enge wezens en tot alle boze dingen in staat.
Ze konden, om maar iets te noemen, je zo maar omtoveren in een
dwerg en als ze een slechte bui hadden, in een kikker.
Ze konden echt vliegen...... op een bezemsteel !
En in Drente, konden ze zo maar bij je komen, in de gedaante
van een kat.... zegt Bart Veenstra, Brrr......
Maar deze voorstelling klopt niet met de werkelijkheid.
0
0
Nee, de heksen, die het leven in de 16 en 17 eeuw zozeer hebben
beinvloed, daarvan werd gedacht, dat in rechtstreeks kontakt
stonden, met de boze-met de duivel-zelf.
En daardoor waren ze in staat tot bovennatuurlijke dingen.
Ze konden, daarvan was men overtuigd, het volk, ja de hele maat
schappij op allerlei manieren dwarszitten.
Want, elk onheil, elk letsel aan mens en dier, elke misoogst en
elke ramp, waarvan men de oorsprong niet direkt kon verklaren,
werd aan

duivelskunsten - aan de heksen - toegeschreven.

Nou, zo'n heks heeft ook in Westernieland rondgezworven.
Of ze er gewoond heeft, weet ik niet, maar ze heeft daar wel
haar praktijk uitgeoefend.
Ze was ook niet zo maar een doodgewone heks, maar stond bekend,
als een heks van de bovenste plank.
In onze dagen, zou ze gewoon superheks genoemd worden.
Ze heette ENGEL.
En ze wordt in de analen in één adem genoemd met Anneke Doedens,
die ook gerust een ster-heks mocht heten.
Mooie namen dat die dames hadden, nou !
Engel en Anneke !
Dat westernieland zich op zo'n historische figuur kan beroemen.

kan misschien wel enige afgunst verwekken in de andere dorpen
in onze buurt.
Maar, dat kan ik dan ook niet helpen.
De twee genoemde figuren, waren dus dames, zal ik maar zeggen.
En dat is geen wonder, want meer dan 80% van het heksendom, waren
van het vrouwelijk geslacht, ('k had dit, ter wille van onze dames
liever niet vermeld, maar 1k wil ook de waarheid geen geweld
aan doen.)
Bijzondere daden, toverijen, waarin ze uitblonken boven hun vak
genoten, zijn mij niet bekend.
Maar dat het specialisten waren- ik geloof het graag.
Nu moeten we niet vergeten, dat de heksen, niet alleen in staat
werden geacht, om met behulp van de boze allerlei onheil te ver
oorzaken.
Ze waren ook in staat, zo dacht men toen, om met bijstand van de
duistere machten een zieke te genezen, dan wel een dreigend on
heil af te zweren.
Vandaar dat mensen-in nood- nogal eens een beroep op ze deden.
Wordt er niet, nog wel, naar een wondermiddel gegrepen ?
Nu, in onze verlichte tijd ?!
Maar, oh wee, als de kerk er achter kwam!
Het bezorgde de dader op zijn minst een kerkelijke straf.
Terwijl de heks zelf rnet bekwame spoed, voor de rechter werd
gedaagd.
En de rechterlijke-macht was, als het om verhoren van verdachten
ging, wat mans in die tijd.
De pijnbank bracht er heel wat "heksen" toe, toch maar te bekennen,
dat ze in verbinding stonden met het boze, of ze kwamen er toe
andere namen te noemen, die dan op dezelfde manier werden onder
vraagd- zeg maar gemarteld.
De kerk, zowel de Katholieke als de Protestantse, hebben zich
zeer beijverd, om alle vormen van deze toverij de kop in te
drukken•
Maar dat de kerkelijke leidslieden ook mensen waren van hun tijd,
is ook toen wel gebleken.
Zo is van de oude dominee van Kantens- Wessel Rohde- heette hij,
bekend dat hij een bezweerder bij zijn zieke veulen heeft ge
roepen. Je doet al wat, als je in nood zit !
Nou, hij heeft het geweten, al is hij er nog genadig afgekomen,
maar oh, wat heeft die man er wat mee beleefd.
Ook de bezweerder, heeft het leven er afgebracht.

Ook onze heks, zal ik maar zeggen, ENGEL, is de heksendood,
de brandstapel, ontsprongen.
ze is later naar Leens verhuisd en daar gestorven, haar
"affeer", is voortgezet door een zekere Anne, die ook bijzonder
in de zwarte kunst was bedreven.
Tot nu toe is er wat luchtig over deze zaak geschreven, het was
echter een doodernstige zaak.
In de krant stond één dezer dagen, dat in West-Europa, de hek
senjacht aan minstens 50.000 mensen het leven heeft gekost.
Een andere bron noemt zelfs een aantal van 1 miljoen !
Zo langzamerhand, begon echter het besef door te dringen, dat
men niet het produkt van het bijgeloof, maar het bijgeloof zelf,
had te bestrijden.
Als eerste^ wordt een dokter uit Kleef genoemd, die zich (in 1563)
tegen de heksenjacht heeft verzet.
Het heeft nog meer dan 200 jaar geduurd, voor zijn zienswijze,
algemeen werd aanvaard.
wij schudden, onze 20e eeuwse hoofden en zeggen: Wat toch een bij
geloof, hoe is het mogelijk.
Maar, _is het bijgeloof geheel uitgebannen ?
Weten wij er niets meer van ? Nou, nou .......
Ik heb een vrouw gekend, die er vast van overtuigd was, dat op
Vrijdag het weer veranderde........
Een vroegere buurvrouw geloofde even stellig, dat, als er smorgens een ekster op een paal zat te schetteren, er iemand in de
buurt zou sterven.........
En als iemand met de helm geboren was,-dat wil zeggen, als bij de
geboorte een deel van een eivlies, op het hoofdje bleef zitten-,
dan betekende dat, hij voor het geluk geboren was.
En als regel de toekomst kon voorspellen........
Ik heb met iemand gewerkt, die met de helm geboren was, naar men zei:
"Best meuglijk, zei Piet, Moar din haar ik hom zeker verkeerd op,
want 't komt altied aans oet, as ik main.
BRON: ZONNEKLAAR

Groninger uitdrukkingen en gezegden
Als men af en toe eens wat snuf
felt# in het Groninger Woorden

om zo voor en na een aantal

boek# komt men allerlei# veelal
rake gezegden tegen.

van deze uitdrukkingen en
gezegden weer te geven in het
Bokkeblad.

Omdat niet ieder over een der
gelijk woordenboek beschikt#

Daar komen er hierbij dan een
aantal.

leek het me wel lezenswaardig,

Wat hest kreegn ?
Antwoord, schertsend of Nijdigs

= 'n snee zoep'm in'n hoanaai of
_tewe1 niets.

As dat aai brekt# wat zei dat
stinkn - als hun vriendschap ooit eens uit
raakt, wat zullen ze elkaar veel te
Hai kin •t aai nait kwiet worn

^verwijten hebben.
= Hij loopt zenuwachtig, in angst#
in ongerustheid rond; hij weet niet
hoe hij het zeggen zal.

Dij gain kwoaie kkukn*s hebm wil#
mout de aaier in de paan sloagn

#ouders kunnen er niet voor in staan
* dat het met de kinderen altijd
goed gaat.
hij gaat naar een andere vrouw.

Hai legt zien aai in n aander-

mans nust.
__ *__
Ie moutn aaier nait apmoal onder
men moet nooit zijn hele fortuin op
ain hin legn
~ één kaart zetten.
't Is net of e op aaier löpt

= hij loopt heel voorzichtig.

Mit ain aaidn en plougn kinn

- _met iemand goed kunnen opschieten

De volle aais (eis) kriegen

= trouwen met een zeer goede partij.
lofprijzing tegen kinderen# die

Ie kriegn n rooie letter in
aalmenak

= hun best gedaan hebben.

Dat is net n kat as n aandermans
kat

= dat is heel gewoon.

Ik ben der mooi mit aanhemmeld

=

ik zit er mooi mee opgescheept;
ik ben er verlegen mee.

Wat wol e 11 aanjuk scheurn

Hai

is o a r i g n u v e r a a n l o a d n

=

wat was hij altijd ijverig bij
•t werk.
hij

is d r o n k e n .

Loat die gain oorn aannaain

laat je niets wijsmaken.

Wie kriegn *t heu vandoag nog
lang nait aanopperd

=

wij komen niet klaar met dit werk.

Hai puult nuver aan

=

hij werkt heel wat naar binnen.

1t Aanwinn is doan

=

hij is over zijn beste jaren heen.

Zai het 't lief vol aarms in bainn=_zij 1f zwanger.
Aarms binn hom te kórt

-

hij heeft geen geld genoeg om de
zaak door te zetten.

Hai krigt aarms in 11 wams

*

hij krijgt de slag te pakken.

Doar stekt n aarm oet

=

daar is een herberg.

=

hij heeft niets te zeggen.

Hai kin gain vinger in aaske
steekn
Hai zit mit toonn in aaske

—r» ■= hij zit in verlegenheid.

Hai is ter abt en voogd

hij is er helemaal de baas.

Hai is ter schepper en schriever
achter pet zitn

=

bidden.

Hai het wat achter 't linn

=

hij heeft geld overgespaard.

Schoef dat moar achterbaks

=

laat dat maar rusten.

De Eenrumer Joden

DEEL 4

Noach ^enninga herinnert zich uit zijn jeugd dat er nog niet zoveel soorten winkels
in het dorp zijn. Groentewinkels zijn er niet, wel kruidenierswinkels. Zo weet hij nog
dat hij op vrijdagmiddag vaak met zijn tante Jet mee gaat boodschapen doen bij vrouw
Ripperda. Vrouw Ripperda is een klein oud vrouwtje, een weduwe met dun grijs haar.
Haar ongetrouwde dochter Pieterdien helpt haar als hrt druk is in de winkel. De winkel
is een lange p^jpela, achterin is he t schemerachtig. Al vroeg in de winternamitidag gaat
er een petroleumlamp aan. Het ruikt er altijd .eerlijk in de winkel, een mengsel van
uitheemse luchtjes die je aan ver£e landen doen denken. Verpakte artikelen heb je
practisch niet in de winkel. Thee van de weduwe van welle is verpakt in 100 gram's
pakjes en voor pa koop ik soms een half pond

N i e m i j e r s fyn gesneden baai tabak voor

zijn pijp* Achterin de winkel staan vaten met petroleum en groene zeep. Langs de toon
bank staan open zakken met verschillende soorten koffie, erwten, bonen en suiker. In
houten vakken achter haar zijn open vakken met bruine suiker. Boven, over de gehele
lengte van de toonbank, hangt een uit hout gesneden slang. Ik kijk altijd naar de open
bek waar een giftig rood tongetje uitsteekt. Aan de slang hangen twee koperen schalen,
die altijd blinkend geel gepoetst zijn. Be kleine is door de dure dingen, op de grote
weegt ze de wekelijkse 5 pond suiker voor Jet af. Verpakte waar is er eigenlijk niet
en dus hangen ook aan de slang allerlei soorten zakken, grote en kleine grauw papieren
zakken en puntzakken waar de bruine suiker in komt.
Achter in het dorp woont van der Meulen, de klompenmaker. De klompen worden aange
meten en op maat gemaakt. Ik vindt het lopen op klompen erg moeilijk, mijn voeten doen
er gauw zeer in. Dan ga je terug naar van der Meulen en vertelt hem waar het zeer doet#
Van der Meulen neemt dan een van zijn lange kromme messen en snijdt wat hout weg uit
de klomp waar de voet pijn doet. Het is wel heel kunstig hoe hij van langwerpige blok
ken wilgenhout zulke mooie klompen maakt, ^e kunt er uren naar kijken. Van der Meulen
is een stille man, er wordt niet veel gepraat in zijn werkplaats. Maar het is er in de
herfst en winter lekker warm en het ruikt er heerlijk naar vers hout. Zijn jongste
dochter Baukje zit bij mij in de klas, de wat oudere zuster Griet speelt later bij ons
mee in de korfbalclub.
Vuak word

ik na schooltijd naar de bakker gestuurd om een "half brood" te halen.

Een "half brood" is de helft van een ongeveer 3 kilo

wegend roggebrood, het hoofd-

voedsel van de broodmaaltijden. Het beste brood bakt bakker Hartsema. Een grote zware
man van pa's leeftijd. Ik kom zo nu en dan in de bakkerij want is speel eel eens met
Willem, hun enige zoon. Ik herinner me grote langwerpige houten troggen, half vol met
bruinachtig deeg. Hij kneedde het door elkaar door er met blote voeten in te lopen.
Hartsema sterft met veel andere betrekkelijk jonge mensen aan de Spaanse griep in een
van de laatste jaren van de eerste wereldoorlog. Wittebrood is eigenlijk alleen eten
voor de zondag. Maar wij eten een "stoetje" ook wel door de week, want op vrijdagmiddag
brengt de bode ons galles voor de Sabbath uit "de stad", uit Groningen.
Vrouw Hartsema is altijd heel vriendelijk. Ik krijg zo nu en dan een zuurtje van
haar voor de boodschap.

j

Fabel? is onze schilder en behanger. Zijn zoon Machiel zit bij mij in de klas. Hij
heeft wat men vandaag zou zeggen een heel lage I.Q. Hij is erg beleefd tegen Jet en
Frouke en heeft een zwak plekje in hun hart. Hoe weinig kun je in de toekomst kyken.
In de oorlog van

1940 wordt hij een van de meest beruchte landwachters. een neder- (Y*'t? -' ■ '

:'

landse afdeling van de gevreesde SD. Met zijn broer Frits ter dood veroordeeld na de
oorlog. Maar wat wisten wij daar in 1918 van af.
Ik bewonderde de schilders als ons huis van buiten werd geverfd. De vensterbanken
• .
*
.
... v
, .
•
’
werden eerst zwart geverfd. Als dat na een paar dagen goed droog was kwam er wit over
heen. En terwijl dat nog nat was werd er met een stalen kam overheen gegaan. Het
resultaat was een mooi zwart-wit patroon. In hun ververij speelden we soms op zondag
schooltje met Frits als onderwijzer. Hij was een "allerliefste" meester.

Boven, in de smederij woont Wetsema de smid. Een grote statige man. Buiten
beslaat hij de paarden, maakt nieuwe hoefijzers voor ze. Kooi om in de donkere
smederij te staan als hij een ijzer rood gloeiend maakt in het kolenvuur. J)e vlammen
laaien hoog op als hij met zijn voet de blaasbalg aanzet. Met een paar hamerslagen
geeft hij het de juiste vorm. Stinkende walm in je neus als hij heb nog gloeiend hete
ijzer op de paardehoef past. Na zijn dood neemt Piet de zaak over. Een goedlachse

man met een bol gezicht die zo nu en dan bij ons een kopje koffie komt drinken. Ik

%
mag hem niet al te graag, hij heeft iets te vriendelijks over zich. In de oorlogstijd
wordt ook hij NSB’er en een gevaarlijke landwachter. Een heel aantal jaren brengt
hij in de gevangenis door.
Tegenover hem woont Jan Korendijk, een schoenmaker. Als kind krijg je daar aange
meten schoenen. Hoge schoenen met knoopjes, ik kan ze niet zelf dicht maken. De wichter moeten me helpen met een knoopsgat dichtmaker. Veel later krijgt hij een winkel
met klare schoenen er in. Schoenmaker is dan schoenhersteller geworden.
Bij bakker van der Muil worden op vrijdagmiddag drie pitn sausjes, aardnootjes
gehaald. Dat was het lekkerste van het lekkere en hoorde net zo goed bij de Sjabbes
als galle en het mooie witte tafelkleed en de kiddush en het bensjen na het eten.
Sinds lamge jaren was er in Eenrum een muziekkorps "Orpheus" genaamd. Ze oefenden
1 avond in de week. Zomers gaven ze een uitvoering, meestal voor het jaarlijkse
schoolreisje. In de winter was er een grote uitvoering, beurtelings bij Bulthuis of
in Tivoli. be leden waren allemaal burgers. Arbeiders nóch boeren speelde er in mee.
Wel kwamen de boeren, althans sommige, naar de winteruitvoering. Ik ben er nooit
geweest, maar weet ervan uit de verhalen van de tantes. De boeren kwamen met hun
vrouwen en zaten met de dokter en soms de dominee aan een of twee grote tafels.
Niemand van de burgerij zou het wagen om daar bij te gaan zitten. Eens gebeurde het
dat een jong getrouwd vrouwtje uit "de stad" met haar man bij de rijke luid ging
zitten. Ze werden niet geweig-rd m ar gewoon genegeerd. Het hele dorp praatte er

later over hoe iemand zo stom kon zijn. Mijn hele familie ging er heen, Jet, Frouke
en Rozet en ook pa. Weken van tevoren werden er afspraken gemaakt bij wie ze aan
tafel zouden zitten, zodat ze in goed gezelschap zouden zijn. ^e volgende morgen
kwamen de verhalen los. Een beetje over de uitvoering en een heleboel over de mensen.
Wier er waren en bij wie ze zaten en ook vooral wie er niet waren. Voor mij, ik was
te jong om er heen te gaan, brachten ze ulevellen en amandelen in de dop mee. Dat en
taartjes was de tractatie van het feest. Ik was diep geïnteresseerd in de ulevellen.
Behalve het wikkeltje erom heen zat er een wit stukje papier in met een rijmpje erop.
Met gekke of heel wijze spreuken er op gedrukt zoals: Al is de mens nog zo alleen,
de wereld draait toch om hem heen. Ik vond de rijmjes mooier dan de zuurtjes.
Er was ook een toneelvereniging die eenmaal in de winter een uitvoering gaf. Da; r
deden jongens en meisjes aan mee en het was veel interessanter door het gemengde
gezelschap. Remmeltje verkocht daar de taartjes. Zij was een arme weduwvrouw die er
een snoepwinkeltje op na hield in het dagelijks leven, ^p zondagmorgen kochten we daar
voor een of twee centen snoep .Veel en veel lekkerder dan de zuurtjes uit onze eigen
winkel. Voor die gelegenheid was ze keurig uitgerust met een kraakwit schort, je her
kende haar haast niet meer terug.
En nog veel later toen ik naar de HBS ging in 1922 kwamen er onder de invloed van
het socialisme sportverenigingen; er werd gevoetbald, gekorfbald en veel aan atletiek
gedaan. Daar zat ik midden tussen.

Onderwijsmogelijkheden voor vrouwen
Maandagmiddag 7 maart vanaf half 3 zal het vrouwenprojekt van de
Onderwijswinkel Groningen met een informatiestand in de Openbare
B i b l i o t h e e k in Eenrum staan .
We geven informatie over de onderwijsmogelijkheden voor vrouwen die
weer een opleiding of kursus willen gaan volgen.
Het vrouwenprojekt van de Onderwijswinkel houdt zich al drie jaar
bezig met de mogelijkheden voor vrouwen op het gebied van onderwijs,
vorming en scholing* Die informatie halen we niet alleen uit bestaande
boekjes en rapporten, maar ook uit gesprekken met vrouwen die weer
naar school zijn gegaan, ^o hebben we twee jaar geleden

de brochure

'Voor vrouwen ja natuurlijk' uitgegeven. Hierin vertellen vrouwen
over hun ervaring met de VOS-kursus, Open School, Bijspijkerkursus,
dag LHNO

en de dag MAVO en HAVO.

Wilt u meer weten over opleidingen en kursussen bij u in de buurt,
kom dan maandag 7 maart naar onze informatiestand in de Openbare
Bibliotheek in Eenrum. Wij geven u graag alle informatie.

Het vrouwenprojekt van de Onderwijs
winkel Groningen
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E.H.B.O. weet iedereen wel wat dat betekent?
O jawel, Eerste Hulp Bij Ongelukken, krijg je als antwoord.
Vraag je verder, dan weten ze het vaak niet meer.
MOch, als er iets in huis gebeurd, dat je dan weet wat je moet doen”,
komt meestal terug.
Dit is natuurlijk wel waar, maar er is nog veel meer.
EHBO is levensreddende eerste hulp, zoals dodelijke bloedingen stop
pen, ademhaling weer op gang brengen enz.
wat is nu de reden om dit bij de bevolking onder de aandacht te bren
gen?
In de gemeente Eenrum bestaat al 23 jaar de EHBO-vereniging 1Pieterburen'.
iedere twee jaar wordt er een nieuwe cursus georganiseerd.
Dit houdt in, dat de deelnemers het eerste cursusjaar (oktober t/m maart)
16 lessen moeten volgen.
Deze lessen worden gegeven door een arts (theorie) en een kaderinstrukteur (praktijk).
Eén les duurt twee uur.
Aan het einde van de rit,wordt er door een andere arts examen afgenomen.
Tijdens het tweede cursusjaar wordt dieper op de achtergronden van de,
in het eerste jaar geleerde materie, ingegaan.(8 lessen)
EHBO kan men vanaf 16 jaar volgen, verder is er geen leeftijdsgrens.
Er bestaat ook jeugd-EHBO, maar dat wordt in deze gemeente niet gegeven.
Na het behalen van het diploma, moet men ieder seizoen 8 lessen volgen,
om zijn geldigheid te behouden. Is dit teveel gevraagd?
Ook dit jaar heeft het bestuur geprobeerd, een cursus op poten te zetten.
Hier zijn minimaal 15 personen voor nodig. Helaas is dit door te weinig
belangstelling niet gelukt.
De vraag die daarop logischer wijs volgt: Hoe kan dat?
Vindt men het te duur of kost het teveel tijd?
Heeft men al voldoende verenigingsavonden? Durft men niet alleen te
komen? (Opvallens is, dat het ledental uit Pieterburen en Westernieland
sterk terugloopt)
yjat is in het kort de inhoud van de E.H.B.O.-lessen?:
-£ennis van het menselijk lichaam.
-De bouw ervan en hoe het werkt.
-De hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, o.a. verbandmiddelen,
spalken, brancards enz.
-Het behandelen van wonden, botbreuken,verbranding, verslikking, vergif
tiging, bewusteloosheid enz.
-Het juist vervoeren van gewonden.
-Om iedereen een beetje vertrouwd te maken met gewonden, zodat men niet
schrikt en meteen wegloopt bij een ongeval, wordt er met L.O.T.U.S.mensen gewerkt.Dit zijn mensen die zich als een gewonde kunnen schmin
ken en een ongeval kunnen spelen.
Hopelijk geeft dit verhaaltje een beter beeld over de E.H.B.O. en
kunnen wij in de toekomst meer belangstelling verwachten voor een begin
nerscursus .
u doet het niet alleen voor uzelf, ook voor uw medemens.
Meer informatie kunt u bij het bestuur of bij uw huisarts krijgen.
We zullen zeker weer een nieuwe cursus beginnen.
Namens het bestuur,
lektje Arkema.

Herinneringen uit Eenrum
opgetekend door L.C.Willinge.

TIVOLI
Het grote witte café

Tivoli, met grote bovenzaal, had zeer terecht vaak onze

belangstelling omdat er zoveel te beleven viel.
De familie Wieringa had in dat gebouw een winkel in koloniale waren, een drankslijtery, een hotel met zes kamers, een café met biljart, een doorrit voor plei
sterende boeren met paard en wagen en een melkerij w ar de buurt hun dagelijks
emmertje losse melk kon halen en als een koe had gekalfd, getracteerd werd op een
emmer biest.
Vrouw Wieringa was een lieve vrouw, die veel van jonge kinderen hield. Dit had
tot gevolg, dat er vaak jonge kinderen in haar nabijheid waren, die zij tijdens
haar drukke werkz amheden aanhaalde en even over het hoofd aaide. Het was een
niet uitgemaakte zaak of deze aanhankelijkheid van de kinderen ontstaan was vanwege
haar vriendelijke aard, dan wel uit het feit dat er in h' ar huis zoveel begeerlijke
dingen waren zoals een koekje, zuurtje of dropje uit de winkel, zitten op de grote
canapee in de jachtweide en naar het biljart zien, een bij het gepresenteerde kopje
koffie vergeten suikerklontje...... maar vooral haar bereidheid tot het laten mee
eten van de buurkinderen aan haar middagtafel.
De buurjongetjes waren echter niet zo onschuldig als ze wel leken. Ze hadden
nl. eerst thuis gevraagd: "Moe, wat eten wij vanmiddag?". Als moe dan een kostje
noemde dat zoonlief niet zo graag lustte, dan ging hij eerst bij buurvrouw vragen,
wat de pot schafte en als ook dat niet meeviel ging hij een eindje verder naar
vrouw Wieringa, die vaak wat lekkerders kookte.
Op het plein rond het hotel werden door de hoeren soms paarden aangevoerd,die
gekeurd moesten worden voor het leger, zogenaamde remonte-paarden. Deze eens per
jaar voorkomende gebeurtenis was een prachtig schouwspel, waarbij de jongens
graag aanwezig waren.. Een jong paard van boer Frieling was wat schichtig geworden
en sloeg op een gegeven moment heftig achteruit, maar zijn ba.as kon de klap nog
juist ontwijken. Had hij een halve meter dichterbij gestaan, dan waren zijj inge
wanden over het plein gevlogen. Zo werd het incidenteje verder verteld en aan de
vergetelheid ontrukt.
Meindert was een volwassen zoon van vrouw Wieringa, die in de zaak moest mee
helpen en de klanten moest bedienen in de jachtweide. De jongens keken hoog tegen
hem op vanwege deze werkzaamheden, zelfs niettegenstaande het feit dat hij stotter
de en hen vaak in het ootje nam.
Eens bracht hij haastig een borreltje op een presenteerblaadje naar een klant
in het café en daarbij morste hij iets van het kostbare vocht op het blaadje. De
klant klaagde over zijn verminderde hoeveelheid drank, waarop

Meindert zijn

verontschuldiging prevelde: " ft Is mie der oet g-g-g-gobbeld g-g-g-goddom!"
Op de grote bovenzaal kon op losse schragen een klein toneeltje worden ge
bouwd, waarop,afwisselend met de uitvoeringen van Orpheus in café Bulthuis, een
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avondvullend toneelstuk werd opgevoerd. Het aantal tonelisten was niet zo heel
groot* zodat dubbelrollen vaak voorkwamen.
Zo moest eens een inbreker binnenkomen door een hoog raampje. Een moeilijke
situatie ontstaond omdat de onverlaat niet alleen door dat hoge raam kon klimmen.
De moeilijkheid werd even eenvoudig als geniaal opgelost, de veldwachter die hem
moest arresteren hielp hem naar binnen, liep snel achter de coulissen vandaan
het toneel op, waarbij hot hele huis schudde vanwege de wankele schragen, en met
getrokken revolver riep hij;”Sta stil jij .... en handen omhoog! ziezo eindelijk
heb ik jou te pakken”.
Bij een latere heftige scene viel een boekenkast met een enorme klap op de
toneelvloer® In de tekst was hierin vanzelfsprekend niet voorzien,waardoor

het

voor kwam dat na de schrik de jeune premies zijn tegenspeler fluisterend opjutte:
,Mt Is doodstil in huis....... het moet nu gebeuren, nu of nooit!”

Aan de boeken

kast werd geen aandacht geschonken, de schavuiten verdwenen. Even later kwamen een
paar toneelknechten, die de kast weer rechtop zetten.... en het spel kon doorgaan.

REMMELTJE
In de pauze van het toneelstuk kwam Remmeltje, een oud kreupel vrouwtje de
zaal in om taartjes en ulevellen met rijmpjes op de papiertjes te verkopen.
Om vooral niet de kanè te lopen, dat bij de tweede gang hun keuze uit de
nog voorradige taartjes was verdwenen, namen verschillende dames direct twee gebekjes. Vóór het einde van de pauze, die niet te kort mocht zijn omdat er dan
niet verteerd werd, werd de koffieboel opgeruimd en aan de bezoekers gevraagd
wat zij nu wensten te gebruiken. Er was rode en witte wijn en voor hen,die geen
alcoholica gebruikten,was er nattigheid met stukjes, een zeer toepasselijke naam
voor een vruchtenbowl.

JAARWISSELING
Tot in het verst verleden is het de gewoonte, het oude jaar met veel lawaai
uit te luiden en de kwade geesten, die in het komende jaar zouden kunnen versche
nen, met veel geknal bang te maken en te verdrijven. In Eenrum was dat niet anders
en wie moesten daar dus knallen veroorzaken en lawaai maken? Zeker de vrienden, die
zichzelf op het nachtelijk lawyt verheugden en zich terdege hadden voorbereid.
Deze voorbereiding was des te pikanter, omdat het in *t geheim moest gebeuren.
Immers vragen om in de oudejaarsnacht de boel op stelten te zetten was er niet bij,
zeker niet als het resultaat rvan een verbod zou zijn. Echt vuurwerk was voor ons
jomgens veel te duur. In die dagen waren kleine gasfabrieken als fietslantaarns
in gebruik. De ontplofbare brandstof was het gas, dat uit de carbidstenen ontstond
als daar water bij werd gevoegd. Dat carbid werd in litersblikken verkocht en zo'n
leeg blik met een spijkergat in de bodem was ons kanon. Water was moeilijk mee te
nemn, voor de ontploffing plaats vond moesten wij spuug verzamelen. Op de door
boorde bodem lagen een paar stukjes carbid... spuug erop...

deksel vast trappen

op de bus, die snel op de grond werd gelegd. Twee jonges de voeten erop en een
derde hield een brandende lucifer voor het gat in de bodem.

Het gas ontplofte en daarbij vloog het deksel met een ontstellend luide knal een
eind weg. De anderen stonden al in die richting opgesteld om te kunnen zien, waar
in het donker (het was immers midaernacht) het deksel, dat nog meerdere keren
moest worden gebruikt, was terecht gekomen. Het werd met zofn kracht weggeslingeid
dat een ieder moest oppassen het din^ niet tegen het hoofd te krijgen.
Het operatieterrein was vaak gekozen vóór dc deu en van de school omdat daar
door de grote galmende hal, het geluid van de ontploffing enige malen werd ver
sterkt# Dit betekende ech er ook wat m<er kans op ontdekking van de daders, want
het schoolhoofd meester Wieren'nga woonde naast de school. Met zijn drie kindertjes
alleen achtergebleven, voelde meester Wiereinga er niets voor de jaarwisseling
uit te blijven zitten. Door de heftige knallen van de donderbus kon het niet uit
blijven dat hij wakker werd en daarbij de verwensing uitte:"Dat zijn weer de blik-^
semse kwajongens, die ons uit de slaap houden!"

KRUISJASSEN
In café*s en in gezelschappen werd zeer dikwijls een partij kruisjassen ge- ,
speeld, waarbij men om te winnen 100 ogen moest halen. Het spel werd gespeeld met
de kruiselings tegenover elkaar zittenden en omdat Derk ^alvorkamp een dagelijkse
kroegloper was, gebeurde het vaak, bij het formeren van de vier spelers, dat Kalverkamp de vierde partner werd# Vanwege zijn onberekenbaarheid, als hij teveel
borrels had gedronken, was hij voor de caféhouder een zeer goede klant, maar als
partner hij het krijsjassen niet zo gewenst.
Derk Kalverkamp was ook een vermaarde jager, die bij het op de kermis naar
kleiduiven schieten steeds met de eerste prijs ging strijken en in het veld maar dan nof niet onder invloed - nooit zonder hazen en patrijzen naar huis of naar
de kroeg kwam.
Bij een gezamelijke jachtpartij had Kalverkamp zich eens (passend bij zijn
onberekenbare natuur) verkeerd opgesteld in het schootsveld van de andere jagers#
Deze - zonder hem te kunnen zien - vvvrdon, waarbij een loden kogeltje zijn linker
oog verwoestte# De schotvaardigheid werd niet eens zoveel minder, omdat Kalverkamp

bij het aanleggon dat oog toch sloot.... ook toen het van glas was.
Het geschoten wild werd vaak de inzet bij een spel kruisjassen en bij zo'n
forse inzet was het zaak goed te spelen.
Toen Kalverkamp en zijn partner bij een spel kruisjassen de behaalde ogen
telden, bleken zij het winnende honderdste punt net niet te hebben gescoord*
"Wacht even", beweerde Kalverkamp, haalde behendig zijn glazen oog uit de kas,
deponeerde het bij de 99 behaalde punten en riep triomfantelijks "Honderd, gewon
nen'.1

Vereniging Dorpsbelangen Eenrum
In overleg met de Marktcommissie is besloten dat onze vereniging jaarlijks
een standplaats krijgt toegewezen op de Hemelvaartsmarkt.
Dit houdt in dat alle verenigingen,

stichtingen of commissies jaarlijks

aan ons kenbaar dienen te maken of ze in aanmerking willen komen voor een
aktie. Deze aktie kan bijvoorbeeld bestaan uit het houden van een verloting,
koffiestand of iets dergelijks. Wel moet een aktie ten goede komen aan het
algemeen belang binnen de gemeente. Dus men hoeft geen aktie te houden om
de kas te spekken.
De vereniging,

stichting of commissie die een aktie op de Hemelvaartsmarkt

wil houden, wordt verzocht onderstaande strook in te vullenen voor

9 maart

198^ op te sturen naar de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum,
de heer J. Russchen, Plantsoenstraat 10 te Eenrum.
Verenigingen die al eens eerder hebben ingeschreven dienen dit nu weer te
doen.

Naam vereniging:
Secretaris:

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

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

Aktie t.b.v.: .........
Wat voor aktie wordt gewenst:

OP EEN TOEKAN
Een toekan, die zich zeer verveelde,
boord' een kanarie, die luid kweelde.
Hij dacht: "Als ik dat beest eens vang
't Zou mooi zijn voor een samenzang."
Aldus gedaan en dra daarna,
Zong 11 stel een toekanaria.
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OPENBARE BIBLIOTHEEK
Keuze uit de nieuwe aanwinsten:
Romans
Green, Hannah.
Inkeer en uitweg.
Een ernstig verkeersongeval be
ïnvloedt het leven van de betrok
kenen ingrijpend. Op subtiele wij
ze wordt de ontwikkeling in de
verhouding van de beide hoofd
personen beschreven.
HamesF.Ch.L.

614.73
Meynen,Maria.
De gebroken cirkel.
Een moeder vertelt over de laatste
periode uit het leven van haar
:oon die aan heroïne was verslaafd.

634.2
Richards, D.Silkstone.
Het boek van de kat.
Overzicht van de kattenrassen,
aangevuld met informatie over

Vuurvogel.
Een almachtige computer die

opvoeding en verzorging.

eeuwig wil blijven leven, wordt
gedwarsboomd door twee geliefden

Buddingh,C. en E.van Vliet.

die ruimte en tijd doorkruisen.
Smith,W.A .
Furie van de valk.
Een idealistische Engelsman zoekt
in de 19 eeuw zijn fortuin op de
diamantvelden van Zuid-Afrika en
bij de kolonisatie van Rhodesië.

^

878
Is dit genoeg: een stuk of wat
gedichten; ICO jaar Noord- en
Zuid-Nederlandse poëzie in 30
thema's .
Sinds kort hebben we in de biblio
theek ook een eigen collectie dia's
en talencursussen.
Deze collecties zijn nog niet zo

Hobby- en studieboeken

groot, maar als hiervoor belang

462.4
Kaufman,B.N.

stelling is, kan dit in de toekomst
uitgebreid worden.

Een wonder om te geloven; de
genezing van een autistisch kind.

DU8 LEEN OOK EEN KEER EEN DIA-SERÏE
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1. Bevolking op 1 januari 1982
2. Aantal geborenen, behoren tot de bevolking
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3. Aantal wegens vestiging in het persoonsre
gister opgenomen
4. Aantal overledenen, behoord hebbende tot de
bevolking
5. Aantal wegens vertrek van het persoonsregis
ter afgevoerde personen
6. Bevolking op 31 december 1982

BOEKWERK OVER DE GEMEENTE
E E N R U M .
Het ligt in mijn voornemen over de burger
lijke gemeente Eenrum en haar dorpen een uit
gave het lioht te doen zien, evenwel indien
blijkt dat hiervoor voldoende belangstelling
bestaat.
Het boekwerk zal gegevens van allerlei aard
bevatten, onder meer over de burgerlijke ge
meente, de bezienswaardigheden en hun geschie
denis, oud- inwoners, de medische verzorging,
de kerkgeschiedenis, het onderwijs enz., kort
om, een historie- beschrijving van de dorpen
Eenrum, Pieterburen en Westemieland.
Het werk zal worden verlucht met veel foto's en portretten, welke op een
enkele uitzondering na niet voorkomen in het onlangs verschenen fotoboek
"Eenrum vroeger en later” . Het merendeel is overigens nog nimmer, dan wel
zeer sporadisch gepubliceerd,
TJitgaer^e van de gedachte de prijs zo laag mogelijk te houden teneinde een
zo groot mogelijk publiek in staat te stellen één of meer exemplaren aan te
schaffen - u kunt het boekwerk bijvoorbeeld ook gebruiken als een cadeautje
voor een familielid in het buitenland of elders in Nederland, voor uw moge
lijk nu nog jonge kinderen voor later - zal de inschrijving toch zodanig
moeten fcijn, dat het uitgeven van het werk verantwoord is.
De prijs zal dan ook bij inschrijving binnen veertien dagen na ontvangst
van deze oireulaira en inlevering via de brievenbus van één der volgende
adressen, voor hen die wonen in de dorpskom van Eenrum, Pieterburen of Weaternieland f 22.50 per deel bedragen.
Door invulling van de hieronderetaande strook en het bezorgen daarvan in
de brievenbus van:
te Eenrum
- het gemeentehuis, Raadhuisstraat 17
te Pieterburen - de heer J.Aikema, Hoofdstraat 92 of
te Westemieland - de heer A. Prins, Dirk Wierengastraat 6,
dan wel door toezending aan ondergetekende, kunt u zich verzekeren van één
of meer exemplaren.
Voor hen die buiten voormeld gebied wonen zullen de kosten van verzending
per post in rekening moeten worden gebracht. Insohrijving kan plaats vinden
door overschrijving van f 28.- op postrekening 646130 van ondergetekende.
Bij voldoende belangstelling kan het werk plm. juni 1983 verschijnen.
Februari 1983.
Claeroamp 1, 9269 Veenwouden.

Hoogaohtend,
W.Duinkerken.

hierlangs afknippen.
Ondergetekende _______________ _________________________________________
wonende t e _____________ ______# postcode en adres: ___ ________________
zal gaarne ontvangen___ ex. van het boekwerk over de gemeente Eenrum.
Dat u k :

(ondertekening)

ALARMERING VAN DE BRANDWEER.
De alarmering van de brandweer zal in de loop van de maand maart een sterke
wijziging ondergaan, waarop wij u met nadruk willen wijzen.
De gewijzigde alarmering zal ingaan op een datum die nog nader door de plaat^selijke en regionale kranten aan u ter kennis zal worden gebracht.
De alarmering van de brandweer dient u te doen door het draaien van het navol
gende telefoonnummer 05940-2222. Mocht dit telefoonnummer worden gestoord of
iets dergelijks dan kunt u in de eerste plaats het volgende nummer draaien
050-123456 en ondervind u hier ook storing dan kunt u 05980-94444 draaien.
In april zal het oude nummer (05959-1222) komen te vervallen.
Wij wijzen u er op dat u ingeval van brand of iets dergelijks altijd de naam
en het adres van de plaats van de brand altijd noemt.

*

Gemeentebestuur van Eenrum.

HONDENBELASTING 1983.

Burgemeester en wethouders van Eenrum delen mede dat iedere houder van een
hond verplicht is hiervan aangift te doen bij het gemeentebestuur vóór 1 april
1983.
Indien in 1982 een aanslagbiljet hondenbelasting is ontvangen behoeft voor 1983
geen aangifte te worden gedaan, tenzij er een wijziging heeft plaats gevonden in
het aantal honden.
Indien u uw hond heeft afgeschaft, of indien uw hond is gestorven dient u dit

*

schriftelijk aan het gemeentebestuur mede te delen.

s

Van het aanschaffen van honden in de loop van het jaar en bij vestiging binnen

*

de gemeente, moet binnen 14 dagen aangifte worden gedaan.
Tegen degenen, die niet aan bovenvermelde verplichting voldoen, kan een geldboete
worden opgelegd van ten hoogste tweehonderdvijftig gulden.

Eenrum, 22 februari 1983.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De sekretaris,

De burgemeester,

A.Duister.

m r .I.M.W.Maks-van Veen.
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