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Evenals in andere plaatsen in
onze provincie, is de eerste
windmolen in Eenrum een stan
derd- roggemolen geweest.
Hij stond aan de westzijde
van de weg naar Broek, 1/2 km.
ten noordwesten van de kerk.
Volgens een opgaaf uit 1831,
was de houten molenkast met
riet gedekt en had hij een
koppel roggestenen.
Volgens de resolutie van de
Gedeputeerde Staten van Stad
en Lande van 12 augustus 1628
mocht hij blijven staan, ter
wijl er vele andere moesten
verdwijnen of verplaatst werden.
Hij maalde voor het korenmolen-ressort, bestaande uit de
dorpen Eenrum, Pieterburen en
W e s t e m i e l a n d en het gehucht
Wierhuizen, volgens de reso
lutie van 12 december 1825.
In 1735 is de molen het ei
gendom van Jan Harms Mulder
en Margarita Elisabeth Hartsema (r.v. I. blz. 137).
In 1825 is hier mulder Cornelis
Stuivinga.
De erven Stuivinga verkopen de
molen in 1828 aan Jelte Pieters
Abbring, daarna komt Tamme
Tietus Huizinga, onder wie de
molen in 1856 omwaaide en ver
vangen werd door een achtkante
bovenkruier met stelling.
Hij had geasfalteerd hout op
een geasfalteerd houten onder
stuk en een geasfalteerde kap.
Het was een rogge-en pelmolen.

Sinds 1869 was eigenaar, Jan
Tammes Huizinga, die in 1904
naar de andere molen van de
Huizinga’s ging, de pelmolen
van 1734.
In 1908 werd de molen verkocht
naar Kuilenburg (tegenwoor
dig Culemborg-red.) en aldaar
herbouwd door de molenmaker
Obbe Noordewier.
Daar is de molen later afge
brand of afgebroken.
De bijbehorende sarrieshut
heeft nog aan de andere kant
van de weg gestaan tot onge
veer 1941.
Een tweede molen stond* reeds
in het begin van de 18e eeuw,
aan bovengenoemde weg, maar
aan de oostzijde en verder
naar het noorden.
Deze molen is afgebrand in
1734 onder de pelmulder
Frederik Cornelis.
Hij werd echter herbouwd.
In 1784 is eigenaar de zoon
Kornellis Freerks (brandverz.
contract van dat jaar).
Sinds 1795 zijn eigenaars,
Tiete Jacobs Huizinga en
vrouw Mentje Jurjens, wier
namen ook voorkomen op een
steentje van de inrit van de
schuur, waarop T.I.H. en M.I.,
met het jaartal 1803.
Sinds 1862, Jacob Tiete Hui
zinga tot 1864.
Dan komt Klaas Huizinga en
tenslotte, Tiete Jacob Huizinga
van 1896 tot 1968.
In 1956 werd de molen gedeel
telijk afgebroken.
Het achtkante stenen onder-
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( Op de boerderij Matthenesserweg 26 bij Eenrum, bevinden
zich nu, twee oude stalen roeden,
vermoedelijk uit deze molen
afkomstig - red.)
Bij de afbraak, was de molen
niet alleen pelmolen, maar
sinds de opheffing van de be
lasting op het gemaal, ook
korenmolen.
In 1917 kreeg de molen een
ijzeren as, uit de afbraak van
de molen van bouwman in Westernieland en in 1918 zelfzwichting met het bijbehorende
ijzerwerk uit de molen van
Bakker te Leens.
De derde molen van Eenrum, is
d e n o g bestaande koren-en pel
molen "De Lelie", die gebouwd
is in 1862, door de molenmaker
Helenius ten Have uit Mensinge
weer, voor Garmt Wiersema
Elema, die werd opgevolgd
door zijn zoon Luitje Garmts
Elema.

Daarna, in 1903, kwam Jan
Tammes Huizinga, hiervoor
reeds genoemd, geboren 1841 en
overleden 6 mei 1935.
Op de sluitsteen boven de in
gang, staat J.H., G.N. 1903.
Dat zijn Jan Huizinga en
Geertruid Nienhuis.
Zij was afkomstig van de molen
van Garsthuizen.
Sinds 1935, was eigenaar Geert
Jans Huizinga, overleden 1937.
Daarna kwam K. Brouwer, dan
L. Graver en sinds 1951 B. Diekman.
Onder de laatste is de molen
in de storm van 6 oktober
1954 op hol geslagen, waarbij
de beide pelstenen door de
muur geslagen zijn.
Met grote moeite hebben Geert
Spoelman ( nu nog mulder op de
"Hollands Welvaart" te Mensin
geweer- red.) en Jan Willemsen
de molen uit de wind gekruid,
waardoor verder onheil voor
komen is.
Sinds 1955, is de molen het
eigendom van de gemeente Eenrum.
die er ƒ 4.500,— voor heeft
betaald.
Op zaterdag 4 oktober 1958,
is "De Lelie” feestelijk weer
in gebruik genomen na een gro
te restauratie-beurt, door de
fa. Bremer.

2

PIETERBUREN.
Evenals in Eenrum, was de eer
ste molen hier, een standerdroggemolen.
Gebouwd voor 1628, want volgens
de resolutie van 12 augustus
1628 mocht hij blijven.
Hij stond aan het eind van
het Pieterbuurster Maar, op de
plaats, waar de tegenwoordige
molen staat.
Later werd hij vervangen, door
een achtkante bovenkruier met
stelling.
Hij had weer een koppel stenen.
Het was een met riet gedekte
achtkant op een houten tussen
en stenen onderstuk en had een
rieten kap.
De vlucht was 68 voet.
In 1825 was hier mulder Hendrik
van der Molen, die maalde voor
het korenmolenressort
Pieterburen, Wierhuizen en
Westernieland.
Deze molen brandde 22 maart
1846 af, als koren-en pelmo
len.
De opvolger is de nog bestaan
de molen.
Het is een achtkante boven
kruier met stelling.
Hij heeft geasfalteerd hout
op een stenen onderstuk en
een geasfalteerde houten kap.
Ook een koren-pelmolen.
Eén der roeden heeft zelfzwichting.
Eigenaars waren: H.W. van
der Molen, in 1872 J. Kampstra,
later Dijkinga, F.J. Schuurman,
van 1905 tot 1925 E. van der
Berg , tot 1961 L. Steenhuis,
daarna M. Vos en nu sinds
1967 de gemeente Eenrum.
In 1934, zijn de beide roeden
verdekkerd met zelfzwichting.
Het oude muldershuis uit 1734,
is ondanks de bescherming
van de monumentenwet afgebro
ken.
De naam van de molen is
"De Vier Winden".
In het stenen onderstuk heeft
een steen,
het opschrift:
"Hier maalt men graan tot stof,
Hier pelt men bast van 't Garstgraan of,
0, mensch, wilt hieruit leeren,
Dat gij ook eens tot stof zult
___________ weederkeeren l__
met de naam H.W. van der Molen,
de bouwer van de voorganger.

WESTBRNIELAND.
Nadat de belasting op het ge
maal , in de Franse Tijd (1812),
definitief was afgeschaft, werd
deze door koning Willem I weer
ingevoerd en tussen 1814 en
1855 is het een wisselen ge
weest van "welles en nietes",
maar in 1855, maakte een rijks
wet toch definitief een einde
aan deze belasting.
Tussen 1850 en 1860 is er dan
ook een tijd van hoogconjunc
tuur, wat de molenbouw betreft.
Molenaar ten Have uit Mensin
geweer reed dan ook met paard
en wagen langs de vele molens,
die hij in bouw had.
En zo werd er ook in Westernieland, een pel-en korenmolen
voor J. van der Helm gebouwd,
door molenmaker A.H. van der
Heide te Leek.
Na 1861 Geert Luitjes Bouwman
tot 1877.
Daarna de gebroeders Luitje
en Jacob Bouwman.
Jacob ging door tot 1898,
nadat hij reeds in 1891, als
één der eersten, zelfzwichting had aangebracht.
In 1917, nadat fotograaf Kramer
nog eerst een mooie foto van
huis en molen had gemaakt,
is de molen afgebroken, bij
welk werk een man is omgeko
men, de molenmaker P. Takens.
De molen heeft er dus slechts
63 jaar gestaan.
Het was een achtkante kruier
met stelling.
Hij had een geasfalteerd houten
achtkant op een wit tussenstuk
en op een stenen onderstuk,
met een geasfalteerd houten
kap.
De vlucht bedroeg 77 voet.

BOEKWERK

OVER DE GEMEENTE EENRUM

Binnenkort, komt het boekwerk
over de gemeente Eenrum, dat
door dhr. W. Duinkerken te
Veenwouden is geschreven, klaar.
De prijs van het boek, zal
ƒ 22,50 bedragen.
Boekëh, die zijn besteld, wor
den thuis bezorgd of gezonden.
Degene, die nog één of meer
boeken wil hebben, kan hiervoor
terecht in de Ned. Herv. kerk
in Eenrum, tijdens de Kerkepadtocht op 2 en 9 juli a.s.
Mochten er dan nog boeken res
teren, dan kunt U nog terecht
op het Gemeentehuis te Eenrum.
Boeken, die moeten worden be
steld, worden na overmaking
van ƒ 30,— , op postrekening
646130 t.n.v. w. Duinkerken te
Veenwouden, aan U toegezonden.

Uithangbord van de woning Aagstweg 6
te Eenrum, waar het tot omstreeks
1920-1930 moet hebben gehangen.
De woning was tot 1980 eigendom
van de heer Damhof.

doorj
B. van der Veen Czn.
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Men plukt de bloemen en de
jonge blaadjes des morgens,
als de dauw ópgetrokken is.
Men maakt hier een aftreksel”
van! een handjevol met een
halve liter water opzetten en
laten trekken. Hiervan maakt
men compressen voor
HUIDAANDOENINGEN.
Zo mogelijk ieder uur 10
minuten opleggen, minstens
echter 3 maal per dag, en
dan langer.
Men kan de thee ook drinken
voor bloedzuivering, niet te
Boer Landman lustte geern

lang achtereen.

‘n berenbörger en wel meer

door* A. de Vries

as ain.
Hij was nooit onbekwoam,
dat nait.
Hai bruukte 't ook meer as
medecien, noar e zee.
Witte wirms gingen d'r
van dood en witte wirms
bennen schoadelk veur 't liggoam.
Vrauw keek voak oareg foek,
as e weer 'n stuk of wat
Het bestuur van de stichting
"Ons Dorpshuis",

in Eenrum,

Den zat ze mit eerabbels

bedankt allen, die loten van

op hom te wachten en dij

Ons hebben gekocht, op de

werren den kold.

Hemelvaarts-markt.

Boer was den voak oareg

De opbrengst was + ƒ 3500,--,

sproakzoam:"Nou ja, kolle

zodat we de aktie, als geslaagd
kunnen beschouwen.
Binnenkort, hopen we met de
herstelwerkzaamheden van het
dak, waarvoor de aktie was ge
organiseerd,
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op haar.

te kunnen beginnen.

eerabbels valen d'r ook wel
goud ien, Vrauw, wat doe, hè"
Zeg laiver: VZe ploempen d'r
ien.
Den sprekst teminzen woarhaidl"
door: Jan Boer.
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Is E r T e D o e n

4 t/m 8 juli

se

Eenrum

Door fietsclub Eenrum.
za. 2 en 9 juli

Kerkepad-tocht langs de
kerken van Leens, Ulrum,
Eenrum en Winsum.
Door de N.C.R.V.

ma. 8 t/m 12 aug. Eenrum

"VERKEER VROEGER EN N U " .
Kinderspeelweek voor kin
deren van 4 t/m 12 jaar.
Voor de ouderen, zal de
Eenrumer race gehouden
worden.

d o.

18 aug.

Ernstheemsterpad, F.C.E. - V.V.V.
Eenrum.
Fietsencross voor de jeugd
om 18.30 uur.

za. 20 aug.

Sportpark Eenrum. V.V.V.
Langebaan- draverijen
om 14.00 uur.

zo. 21 aug

Sportpark Eenrum. M.C.S. - V.V.V.
Intern. Grasbaanraces
om 14.00 uur.

19. 20 en 21 aug. Benrum.

vrij. 23 ..pt.

KERMIS.

SIÉNEMRRNE

Sienemarne presenteert: MISSING.
Hét bioscoopsucces van 1982.
Dorpshuis Mensingeweer. Aanvang 20.30 uur.
vrij. 21.okt.
Sienemarne presenteert: THE SHINING.
Thriller met in de hoofdrol Jack Nicolson.
Dorpshuis Mensingeweer. Aanvang 20.30 uur.
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NIEUW

BEJAARDENTEHUIS

U hebt kunnen constateren, dat de laatste maanden hard is gewerkt
aan de bouw van het nieuwe bejaardentehuis, aan het Ernstheemsterpad
te Eenrum.
Het zal U bekend zijn# dat dit tehuis een dependance wordt# van het
nieuw te bouwen bejaardentehuis Warfheem te Warffum.
uit de berichten in de pers, hebt u kunnen vernemen# dat het tehuis#
in augustus a.s. zal worden opgeleverd en in september in gebruik
kan worden genomen.
Ook de bouw van de 16 bejaardenwoningen bij het tehuis is gestart.

Het oude verzorgingshuis droeg de naam "Aagstheem".
Het nieuwe tehuis te Warffum# wordt op dezelfde plaats gebouwd
waar het oude Warfheem stond en de naam van het nieuwe tehuis aldaar
wordt ook "Warfheem".
In het bestuur van de Stichting# die de tehuizen gaat beheren en
exploiteren#

is het idee geopperd# om voor het nieuwe tehuis in Eenrum#

ook de naam van het oude tehuis "Aagstheem" over te nemen.
Omdat de naam van het oude tehuis "Aagstheem"# enigszins belast is#
vanwege het karakter van het vroegere diaconiearmhuis# wordt het
wenselijk geacht# om aan het nieuwe tehuis aan het Ernstheemsterpad#
een nieuwe naam te geven.
Een ieder stellen wij gaarne in de gelegenheid# om voor het nieuwe
tehuis een passende naam te bedenken.
Ideeën en namen kunnen worden ingezonden aan burgemeester en wethouders
vóór 1 augustus 1983.
In overleg# met het Stichtingsbestuur# zal uit de ontvangen inzendin
gen een passende naam voor het tehuis worden gekozen.
De inzender van de naam die zal worden uitverkozen# zal een attentie
ontvangen.

Burgemeester en wethouders van Eenrum?
de secretaris#
A. Duister.
6

de burgemeester.
mr. I.M.W. Maks-van Veen.

SEPT

1983

Op de laatste dag van de evenementenweek zijn we van plan een
zeskamp te organiseren.
Het wel slagen van deze gebeurtenis, waar heel vaak al over is
gesproken,

staat of valt voor een groot deel met Uw medewerking.

We moeten in ieder geval een aantal enthousiaste sportieve
deelnemers hebben die willen streden om de eer van Eenrurn. Verder
verwachten we dan natuurlijk veel supporters. Wij proberen van onze
kant een zo goed mogelijk programma te bieden.
Eenrurn is voor deze zeskamp verdeeld in een zestal gebieden.
Uit ieder gebied moet 1 team komen bestaande uit minimaal 8 en
maximaal 15 personen van 16 jaar of ouder.
In ieder gebied zijn 1 of 2 adressen waar men zich Kan opgeven
middels onderstaand strookje.
Mochten er uit een bepaalde straat meer mensen mee willen doen
dan er plaats,is dan kan d.m.v. ruiling hier wellicht een oplos
sing voor worden gezocht.
Gebied 1, Greeden, De Vennen, Hunse, J.J. Willingestraat.
Opgeven by Mevr. A.Schut- Kuper.
Gebied 2. Mensingeweersterweg, Hereweg, Hoofdstraat,

Ossengang,

Plantsoenstraat.
Opgeven bij Mevr. D*Beute-Kuizenga of Mevr. G.LangelandMedendorp.
Gebied 3. Burg. Wiersumstraat,

Ds. Uilkenstraat,

Tuinbouwstraat,

Raadhuisstraat, Havenstraat, Molenstraat.
Opgeven bij Mevr. L.Pier- v.d. Molen.
Gebied. 4.Mattenesserlaan, Dokter Posthumuslaaan,
Opgeven bij Mevr.

Spoorlaan.

T.v.d.Laan- Doedens of Dhr.H>Lambeck< i

Gebied.5. Oudeweg, Kerkbuurt,

Jodengang, Kr. Elleboog, Hoogstraat

Oranjestraat, Lageweg,

Oosterstraat,

Zuiderstraat.

Opgeven bij Dhr. A.Hofman .
Gebied 6. Buitengemeente.

Iedereen die buiten de bebouwde kom van

Eenrurn woont maar toch zeer hecht met Eenrurn is ver
bonden.

( Kinderen naar

' verenigingen in Eenrurn, of

die de school in Eenrurn b e z o e k e n ‘enz.
Opgeven bij Mevr. G.Paber-Westerdijk.

)

1' 4 personen staan achter elkaar op twee lange latten en moeten
een hindernisbaan oversteken.

Tussen poortejs door. Over een

dwars staande verhoging enz.
2. Kruiwagenrace over een waterbassin. Eén persoon in de kruiwagen
een ander teamlid duwen. Het hele team wordt op die manier over
gebracht.
3. Een aantal strobalen moeten over een luchtkussen en over een
aantal hindernissen gebracht worden.
4. Twee personen met de ruggen tegen elkaar moeten een hindernisbaan oversteken bestaande uit o.a. een luchtkussen.
5* Er moeten hoepels worden gegooid vanaf een plank over het
waterbassin over een aantal palen.
6. De Rode draad. Eén nummer bljjjft/nog even een verrassing. Dit
nummer komt steeds terug na ieder spelletje.
Als de teams geformeerd zijn kunnen nauwkeuriger instrukties
worden verkregen.
De spelletjes zijn bestemd voor iedereen,mits 16 jaarfzowel grote
sterke mensen als kleine handige mensen zijn goed inzetbaar.
Na dit gelezen te hebben pak je snel even een pen, je vult het :•
strookje in en brengt het even naar de kontaktpersoon. We hebben
dan de aanmelding vóór 10 juli nog binnen. De teams kunnen dan
definitief worden vgstgesteld en er is nog even tijd orn wat te
oefenen.
Wij rekenen op de Eenrummers U kunt rekenen op ons,
Vriendelijke groeten.
De kommissie Zeskamp.

BON
Ik geef me op voor de Zeskamp van 24 september.

N a a m :____

L e e f t ijd

:

Straa t :_

BAIT’N OP
AIN’N ZETTERS LAID
Op de grote stille polier,
Kroepen wie as zekken rond
Wiel een dikke vette heerboer
Doar wat omsekont mit sien hond
Sn aal kroepend hen en weer
Denken wie wat dut dat zeer
Wat zeer doan*n ons kneien
wat mouten wie toch leien.
(baide Ietste woord*n in bis)

Op de grote stille polier
Gruien stiekels, gruit ook kweek
En wat dat weer veur ons betaikend
Dat verneem*n wie aan *t én van week
En wie denken dên, o boer
O, wat moaks doe ons *t leev*n stoer
Denk toch om dien baiten
En loat ons nait zo zwaiten.
(baide Iétste woord*n weer in bis)
Dit geval is spontaan "geboren", onder het bieten-enen bij dhr. Bolt
te Westernieland.
't Is in geen enkel opzicht volmaakt,

*t heeft echter één goede kant:

Het geeft de stemming van de "dichters” , vrij goed weer.
We hebben het op de melodie van "op de grote stille heide", honderden
keren zeer luidkeels gezongen.
Het vroegere schoolhoofd, meester Wieringa, heeft het in de school
laten zingen.
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AFD. EENRUM-MENSINGEWEER
In verband met de vakanties,
zal in de maanden juli en
augustus, het magazijn alleen
op dinsdag en donderdag van
18.00 tot 19.00 uur geopend
zijn.
Daarnaast,

is het ook mogelijk,

met de wijkverpleegkundige
een afspraak te maken, over
de uitlening van magazijnartikelen en wel van maandag
tot en met vrijdag in het
Groene Kruisgebouw tussen
13,00 en 13,30 uur.

B ie B

o er

K

ee van

H

o u ten

Dörsmesien deed zien haarst ronde bie boern laangs, om koornbultn bie b o e m om ainerom tou, te dörsn.
Ook bie Kee van Houten, daor gingn veul boern heur k o o m b u l t n bie n
kanner zetn, den hufde dörsmesien mor ain keer ienkanner zet w ö m .
Dat was den veur kiener oet dorp ook n haile belevenis, d'r ook
bie tou te holn.
Mit van dei rooie zwiepstokjes van kerkhof oaf stonn jonges den mitn
kanner om bult tou, om moezn dood te sloagn,
Gerrit Zeeff was ook op dösmesien aan *t waark aasn opvitker.
Zien 2 eun Geert was d'r ook, met Menne Glas, een zeun van boer Freerk
Glas, drök bezig om moezn veur heur kat te vangn.
Hou 't aignliek kwam,

is mie nait dudelk wörn, mor Geert Zeeff en

Menne Glas, kreegn dik roezie mitn kanner.
Jongens gaavm mekoar niks. Geert kwam ien't leste wat laank onner
te lign.
Pa Gerrit laid jonges eerst moar rustig wat vechten, mor dou hom't wat
te laank duurde, greep e Geert bie zien goud beet en trok hom mit ain
roam onner Menne vot, en zee aans niks as M ziezo, en nou mout
1t kaptoal ook mor es onner", draaide zok om en ging weer aan 't waark.
Geert zei hom d'r wel mit redt hemm.

Deur Menne Glas sulf vertéld,
Hoam
10

1982.

O p e n b a r e B ib l io t h e e k E
9 MEI 1963 - 9 MEI 1983

e n r ijm

zoals de meeste bibliotheekbezoekers misschien wel weten,
bestond de openbare«bibliotheek 9 mei 1983, 20 jaar.
Om d i t f e i t t e vieren, werdT er een prijsvraag georganiseerd,
waarbij de lezers moesten raden hoeveel boeken er in die
20 jaar totaal zijn uitgeleend.
Dat veel mensen geen flauw idee hebben, hoeveel de bibliothhek
uitleent in één jaar, laat staan in 20 jaar, bleek wel uit de
reacties, die we kregen.
De oplossingen, die we binnen kregen, waren erg uiteenlopends
van 4066 tot 20 miljoen I
Het werkelijke aantal boeken dat in de afgelopen 20 jaar
werd uitgeleend, was 395.247.
De winnaars zijns
1. Marja Zijlstra

(355.000) Zij

won een boekenbon van

ƒ25,— .

2. E . J ,

(460.000) Zij

won een boekenbon van

ƒ15,— .

(490.000) Zij

won een boekenbon van

ƒ10,— .

Staal- Bos

3. H. Pit

In de zomervakantie is de bibliotheek gesloten van 25 juli tot 12 au g .

Napoleon dei beste vent,
Hallo, hallo dei gaf ain gulden traktement
Hallo, hallo moar Willem III dei goie man
Dei mouk er zeuven sfuvers van
Hallo, hallo bie ons gait. dat zo.
Gezegde opgetekend uit de mond van Luitje Damhof.
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Ook gingen wij bijna elke dag
naar de belt (misbél).
Toen in 1946 de eerste motor

Bij vrouw Kerzaan, gingen wij

cross wedstrijden weer werden

dan richting spoorbrug.

verreden bij boer Prenger,

Het lastigste was, om bij de

leek dat ons als kinderen ook

kwekerij van Piet Bos langs te

wel w a t , om over hoge heuvels

komen, hij miste schijnbaar nog

en door diepe kuilen te rijden,

wel eens groenten van zijn land.

vooral dat lange eind door de

Bij het nieuwekanaal aangekomen,

gracht van boerderij Loeverstein.

liepen we langs de waterkant,

Dat beeld, heeft ons niet weer

dan kon je ongezien bij de belt

losgelaten.

komen.

Maar hoe kom je aan een fiets?

Daar moest je ook wel weer uit

Dat moest eerst verkregen worden.

kijken, want kweker Willen Olders-

Bij van der Scheer, kon je van

hof had het toezicht op de stort

over het hek, net op de oud-

plaats .

ijzerbult kijken.

En als hij ons te pakken kreeg,

Bij smid Folkerts kon dat ook,

was het niet te best.

maar dat was wel wat moeilijker,

Wanneer, er bij Folkerts of van

dat kon alleen wanneer Reinder

der Scheer wat op de bult lag,

Klimp en zijn vrouw Aalsje uit

gingen we gewoon vragen of we

de buurt waren*

wel even mochten kijken.

Want je moest bij hun op het erf.

Zo kregen we onze fiets bij elkaar.

Zij woonden, waar nu de Smetiek

Voerman Jolman, viel het weleens

van Folkerts is.

op, dat hij zo vaak hetzelfde
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rommel naar de belt bracht.

gauw gedacht aan een eigen baan,

Onze eerste fiets, had geen trap

die wel geschikt was voor ons.

as of rem.

Zo maakten wij,

Door het trapas-gat hadden wij een

onze eerste crossbaan op Den

stok gemaakt, zodat we er gewoon

Hander tussen de boerderij van

op konden zitten.
Om beurten, moest de één de ander

Nap en het huisje van de
familie Smit.

aanduwen.

Er werden natuurlijk nog geen

Maar al gauw werd dat anders.

wedstrijden gereden, alleen wat

Wij begonnen bij Eizenga boven op

gecross onder elkaar.

de wier en reden door tot Leeuwe

Een volgend jaar, hadden we een

( nu Scholtens), als het wat te

route uitgezet bij boer Faber.

hard ging, schoten we weleens

Achter de boerderij, de mesthoop

recht door, dwars over de Zuider-

was ook bij de route opgenomen,

straat bij Leeuwe de heg in.
Als wij een buitenband hadden

moest er natuurlijk wel goed

gevonden, dan werd die om de

over de mestplank en dan op het

velg gelegd.

hoogste punt er afspringen, dat

En omdat er geen binnenbanden

ging natuurlijk ook wel eens mis

waren, gingen we de buitenbanden

met een flinke duik naast de plank.

opvullen met stro- of gras.

Ook hebben we eens een route ge

Dat reed wel niet zo snel,

had bij boer Bold op de Streek.

maar het had veel minder lawaai.

De route liep dwars door een ge-

01 vrouw Kerkhoff stön din wel

reedschapshut, die midden op het

es ien heur damke te schutkoppen.

aardappelland stond.

Zo langzamerhand, kwamen alle

Ook gingen we sprintwedstrijden

jongens van de groep in het

houden op het weiland van Jan

bezit van een fiets.

Ernst Wijk, aan het nieuwe kanaal

De kettingen en wiellagers waren

naast de brug.

altijd het grootste probleem,

Over een afstand, van ongeveer 50

daarom gingen we de wielassen

meter, reden we dan richting ka

zonder kogeltjes vast draaien

naal en wie het verste door de

en dan draaide de as gewoon

lucht kon springen, was de winnaar.

in het frame.

Van enig georganiseerd crossen, was

Maar langzamerhand, werden al

nog geen sprake, maar de kern

deze problemen overwonnen, zodat

voor het oprichten van een cross-

de hele groep jongens een cross-

club was gelegd.

in 1948/1949,

gestuurd worden, precies midden

£

$

fiets had.
Alidus BAkker,

Bertus Diephuis,

Begin augustus, werd de groep
al onrustig, de voorbereidin
gen werden getroffen voor het
rijden op de motor-crossbaan.
Door de te grote lengte van de
motor-crossbaan, werd er al
14
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Emanuel Kuizenga, Harm Knol,
J. Rijzenga,

Hermannus Smit,

Henk Vos,

Wijbe Westra*

VERENIGING DORPSBELANGEN
EENRTJM
Programma Evenementenweek 1983
Dit jaar wordt de Evenementenweek gehouden in de periode van

tot

en met 24 september a.s. In deze week hopen \ro dat uw tuin, huis en
straat feestelijk verlicht zal zijn. Er zullen weer prijzen beschik
baar worden gesteld voor de mooiste tuinverlichting en voor de mooi
ste straatverlichting.
Voor de genoemde periode zijn in samenwerking met andere verenigingen
diverse evenementen georganiseerd. Alle evenementen die 1 s-avonds
worden gehouden beginnen om 7.00 uur, tenzij nog anders wordt meegedeeld.

17 september

barbecue en bazar en strijd om penalty-bokaal
georganiseerd docr de voetbalvereniging Eenrum
op het sportveld en optreden van Orpheus.
orgelconcert in de Ned. Hervormde Kerk om 15*30 uur.

18 september

door Jelle

19 en 20 september

lellingwerf.

expositie van vakantiewerkstukken (tekeningen e.d.
van de kinderen van de kleuter- en lagere school
in het Dorpshuis.

21 september

's middags levend ganze‘ ord.
van 14.00 tot 21.00 uur bejaardenmiddag met demon
stratie volksdansen en -gymnastiek in het Dorpshuis
georganiseerd door de werkgroep gecoördineerd
b ejaardenwerk.
*s-avonds stratenloop en estafette georganiseerd
doo? de gymnastiekvereniging.

22 september

kussengevecht op een paal in de haven georganiseerd
door de Watersportvereniging.

25 sept^i! ber

modelbotenshow op het oude sportveld door Skipper
te Surhui sterveer*.

24 sep- enber

zeskamp (* s-middags).
optocht met muziekkorps(en)

(w.o. Orpheus).

Op 22, 2? en 24 september wordt in de garage van de fa* Jakker aan de
Raadhuisstraat een phow van het bedrijf laven gehouden door de
Handelsvereniging.

DE EEMÜMER KERK IN KLEIN.
Speciaal ter gelegenheid van Kerkepad 1983 zijn er van het exterieur en
interieur van de Eenrumer kerk kleuren ansichten gemaakt. De vijf (!)
verschillende kaarten laten zien:
1. De kerk en toren vanuit het zuid-oosten.
2. Het interieur naar het oosten.
3- Het orgel.
4« He preekstoel.
5. Het tufstenen doopvont.
De kaarten kosten ƒ. 1,25 per stuk.

BOUWPLAAT VAN DE KERK VAN EENRUM.
Ook al weer vanwege Eerkepad is door de heer Woldring een bouwplaat
ontworpen van Eenrums oudste gebouw.
Het resultaat is geweldig geworden! De bouwplaat is uitgevoerd op
schaal 1 : 200, in zwart-wit. Zelfs de treurbeuk aan

de zuidzijde

ontbreekt er niet aan ! Om de juiste juiste kleuren aan te brengen
(en u veel loopwerk naar de kerk te besparen) krijgt u er een (nieuwe)
exterieur-foto

gratis bij.

De kosten van deze fraaie bouwplaat + ansicht zijn ƒ. 3>25 . Op de Ker~
kepad-dagen zijn ze verkrijgbaar achter in de kerk bij "Documentatie".
Daarna bij de fam. Molenaar, Kerkstraat 2 te Eenrum.

MARNECIPATIE
De Vrouwengroep ïïlrum heeft een boek uitgegeven over vrouwen op het
platteland. Naast recepten, gedichten en spelletjes bevat het boek
interviews met vrouwen, waarin hun ervaringen met het leven in dit
gebied worden beschreven.
Voor f 13,50 kunt u dit boek bestellen bij;
Marga Wisselo
Molenstraat 24 te Eenrum
telefoon 05959-1869

