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H et Onderwijs
I

In verband met de opening van de openbare lagere school in Pieterburen volgt 
hieronder een kort historisch overzicht van het onderwijs in Pieterburen.
Een belangrijke zaak waar de kerk zich in het verleden mee bezig hield was het 
onderwijs. Ieder kerspel moest een schoolmeester, die tevens koster en voor
zanger van de kerk was, hebben. De nadruk viel op het kosterschap en het onder
wijs schoot er nog wel eens bij in. Behalve leren lezen en schrijven, was zijn 
taak de kinderen te onderwijzen in catechismus en kerkzang; opdat de kinderen 
van kindsbeen af, "de fundamenten der christelicke religion leeren". De bezol
diging van de schoolmeesters in Pieterburen was, naar verhouding met andere 
kerspelen, ruim voldoende. In 1698 werd de kerk met een orgel verrijkt en de 
schoolmeester kwam nu ook in de gelegenheid het organistentraktement te genie
ten.
Men moet zich echter niet een al te grote voorstelling maken van het intellec
tuele peil van de schoolmeesters van die tijd. Het waren eenvoudige lieden en 
nauwelijks in staat kinderen iets te leren. De heer van Dijksterhuis had hier
in ook het recht om de schoolmeester te kiezen. Hierin kwam verandering door 
de grondwet van 1814, die bepaalde dat het onderwijs voortaan een voorwerp van 
zorg voor de regering zou zijn, terwijl daarvoor het onderwijs een zaak was, 
die ieder kerspel voor zich alleen regelde.
Toch duurde het nog jaren voor dit voorschrift tot wetgeving op onderwijsgebied 
leidde. In 1857 kwam de wet op het lager onderwijs tot stand. Het lager onder
wijs moest nu worden gegeven op kosten van de gemeente. Het schoolgebouw met de 
hele inventaris, eigendom van de kerk, werd aan de gemeente Eenrum (waar Pieter
buren deel van uitmaakt ) verhuurd voor de som van ƒ. 100,—  per jaar. Deze som 
werd echter direct weer ter beschikking van de gemeente gesteld voor de kosten 
verbonden aan het onderwijs. Hieruit blijkt wel de grote belangstelling die de 
kerkvoogdij aan de dag legde. Een geschenk van hen was b.v. een collectie na
tuurkundige instrumenten en schoolbanken volgens Amerikaans model.
Ook het schoolbezoek was omstreeks 1870 zeer groot. Het getal bedroeg niet min
der dan 180 kinderen, wat erg groot is voor een betrekkelijk klein dorp. De 
oorzaak van dit aantal was, dat ook veel kinderen uit andere dorpen hier naar 
school gingen, omdat het onderwijs dat hier werd gegeven, als zeer goed bekend 
stond. Er was tevens aan de school een soort overgangsklas voor de H.B.S. ver
bonden, waarin al talen gegeven werden.

GEBOUWD IN DEN JARE 1867 
VAN WEGE DE KERKVOOGDEN 

JONKHR G. ALBERDA VAN MENKEMA, HEER VAN DYXTERHUIS 
H. HAVINGA BROEKEMA EN 

F. J. SCHUURMAN
TERWIJL DE EERSTE STEEN GELEGD IS 

DOOR DEN HOOFDONDERWIJZER A. JELTES 
VERBOUWD IN 1949

LiuMMrrni

Boven de hoofdingang van de openbare lagere school te Pieterburen houdt
een gedenksteen de bouw van de: school in herinnering. ...i
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Het schoolgebouw werd tenslotte door de gemeente in 1892 
aangekocht.
In 1941 werd door het samenvoegen van 2 lokalen het gebouw 
geschikt gemaakt voor het geven van onderwijs in het vak 
lichamelijke opvoeding.
In 1959 stelde de raad ƒ46000,- beschikbaar voor een alge
hele verbetering waarbij ook een kleuterschoollokaal en 
het gymnastieklokaal werd betrokken.
Ondanks de opknapbeurten bleef het gebouw in een slechte 
staat verkeren en er werd dan ook besloten tot bouw van een 
nieuwe school.
Op 24 september 1982 vond de openbare aanbesteding plaats 
voor een nieuw te bouwen kleuter- en basisschool en gym
lokaal aan de Frederiksoordweg. De totale bouwsom zal 
ƒ1.597.079,- bedragen. De architect is Dubbeling Partness b.v. 
te Groningen en de aannemer is Schuurman v/h Heerema te Winsujji. 
Op 15 september 1983 werd het gebouwencomplex door de 
gedeputeerde G.Beukema geopend.

overl.Pieterburen 1873) heeft 
meer dan 40 jaren onderwijs 
gegeven in Pieterburen.
Jan Auwen werd in 1870 meester 
tot 1906.
Abel Johan Jacob Zielstra,geb. 
Groningen 12 november 1865 nam

DE SCHOOLMEESTER
Kort na 1730 is Claes Harms 
schoolmeester in Pieterburen 
geworden. Hij was ook organist 
en werd in 1742 diaken. In 1751 
vertrok hij naar usquert.
In de kerk te Pieterburen werd 
op 21 juli 1743 Harmannus, zoon 
van Claes Harms, schoolmeester 
en Sybrich Hendriks gedoopt.
Als Harmannus Havinga zou hij 
door het leven gaan. In 1770 
werd hij schoolmeester en hij 
zou dit ruim 50 jaar zijn.
Arijs Jeltes (geb.Zuurdijk 1802-

in 1906 de taak van meester 
Auwen over. Hij was sinds 1884 
onderwijzer in Eenrum geweest 
en overleed in 1933 in 
Pieterburen. In 1922 werd hij 
opgevolgd door Dirk Hendrik 
Wolter Ploegman, geb.Kampen 
5 oktober 1893, die het onderwijs 
aan de ulo-school te Eenrum ver
ruilde voor het geven van lei
ding aan de lagere school in 
Pieterburen.
Van 1959-1967 was mevr.G.Doom- 
bos-Oosting hoofd der school en 
sinds 1967 J.F.'t Hart.



N ationale
Glasbakkenaktie

Bedrijfsleven en overheid organiseren ook dit jaar een grote 
nationale glasbakkenaktie. Het brandpunt van de campagne zal 
liggen in de ruim dertienduizend levensmiddelenzaken en 
slijterijen in ons land. Dit alles onder het motto:
"GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUP» IN DE GLASBAK!"
De aktie is op 21 september van start gegaan en zal eindigen 
op 31 december a.s. Via postbus 51 zal een voorlichtings
brochure over glasbakken worden verspreid.

Positieve resultaten
De glasbakkencampagne van vorig jaar heeft tot positieve resul
taten geleid. Het aantal gemeenten met een glasbak steeg van 
500 naar 800, op een totaal van 811. Al met al staan er in 
Nederland nu zo'n 6.500 glasbakken.
In 1981 werd 27% van het eenmalig gebruikte glas ingezameld.
In 198? steeg dat meteen naar 35%. Jaarlijks gaat er ongeveer 
450 miljoen kilo glasverpakking zonder statiegeld over de toon
bank. Zo'n 150 miljoen kilo kwam vorig jaar uiteindelijk in de 
glasbakken terecht. Naar verwachting zal met de nieuwe campagne 
de 200 miljoen kilo-grns worden overschreden. Op langere termijn 
hoopt men dat ongeveer driekwart van al het eenmalige glas zal 
worden hergebruikt.
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J eugddammen D amclub E enrum
Met veel spanning werden de laatste twee partijen van G.Miedema 
en H.Dijkstra tegemoet gezien, wie er kampioen 1982-1983 werd. 
Tussen Gert en Harry was het erg spannend.
Na een betere stand van Gert, wist Harry hem toch te verrassen 
en een dam te behalen, doch de volgende zet verraste Gert Harry 
weer en behaalde ook dam.
Toen ging het echt spannend worden, omdat Gert aan een remise 
genoeg had.
Gert die zag dat hij Harry zijn dam kon pakken, maar Harry had 
zijn val klaar staan en daar trapte Gert in.
Toen kwam er een stand van 6 om 5 op het bord in Harry z ‘n 
voordeel en door zeer goed eindspel wist Harry te winnen.
Met nog een winst-partij tegen Joc Kampstra was Harry de nieuwe 
kampioen.
De eindstand is als volgt
H.Dijkstra 
G.Miedema 
J.Mulder 
J. Kampstra
E . Larribeck 
M.Mulder

18-30 
18-28 
18-22 
18-15 
18-12 
18- 7

De nieuwe competitie in* septèNf>er 
weer begonnen en er kunnen weer 
enkele nieuwe leden worden geplaatst. 
A .Kamps

E enrichtingsverkeer

Ter bevordering van de veiligheid en vrijheid van het verkeer is in 
1978 besloten éénrichtingsverkeer in te voeren voor de Oudeweg van west 
naar oost.

In verband met de uitvoering van werkzaamheden aan de Oosterstraat 
en de Zuiderstraat werd het ingestelde éénrichtingsverkeer in december 1982 
opgeheven.

In het voorjaar van 1983 zijn in de Oudeweg een aantal wegversmallingen 
aangebracht teneinde het verkeer te noodzaken minder hard te rijden.

Aangezien de Oudeweg door de aanwezige bochten voor het verkeer onover
zichtelijk blijft heeft het gemeentebestuur, mede op aandrang van een groot 
deel van de bewoners van de straat, besloten opnieuw éénrichtingsverkeer 
in te voeren voor de Oudeweg.

teneinde de Oosterstraat en de Zuiderstraat enigszins te ontlasten 
van het autoverkeer, en dit verkeer de mogelijkheid te bieden het centrum 
van het dorp vanaf de Handerweg via de Oudeweg te bereiken, is thans beslo
ten eenrichtingsverkeer in te stellen van oost naar west met een inrijverbod 
dus voor auto's en motoren vanaf de Hoofdstraat.

Hét 'Gemeentebestuur van Eenrum.
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- Wat Is Er Te Doen

Vrijdag 30 september Streekstra

za.8 oktober

za.22 oktober

vr.4 november

zei. 5 november

za.19 november 
za.10 december

De Pool 
Eenrum

De Pool

Streekstra

De Pool 
*

De Pool 
De Pool

SpelavondiS j oe1en, 
klaverjassen en bij 
voldoende deelname 
kruisjassen in comp.ver
band. 20,00 uur
Preab San 01sIerse volks
muziek, 20.30 uur;ƒ7# 50 
C.vrienden ƒ5,-
Amateurfestival:20.30 uur
ƒ5» -
Stichting Dorpsbelangen: 
Lezing met dia’s van 
Menno Schuiringa over 
zijn werk en verblijf in 
de V.S.Tevens zal de heer 
Schuur zijn film over 
de landbouw te Wierhuizen 
vertonen.
AMATEURFESTIVAL: 2 0,30 uur 
ƒ5,-

ideml

merrplaats bespreken 
aanbevolen! 20.30 uur 
entrees ƒ7,50 of ƒ6,-

DATABANK;

Tedere laatste vrijdag van de maand: 
café Streekstra om 20.00 uur 
een spelavond, met kaarten en 
sjoelen voor jong en oud!
1 januari; Nij joars verziede.
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H oe, W at, W aar?

Dg stichting 'De Cirkel' brengt nu reeds voor het zesde jaar haar 
programma in café De Pool te Elenrum. Wat wil de stichting?
Eén van haar doelstellingen is om amateurs uit de wijde regio de 
gelegenheid te geven hun kunnen aan een breder publiek dan de 
huiskamer te tonen. Specifiek hiervoor zijn de amateuravonden.
(2 2 oktober, 5 en 19 november) Daarnaast brengt zij professionele 
en semi-professionele artiesten.
Hoe redden we ons financieel? We kennen zgn. vrienden van 'De Cir
kel' die jaarlijks ƒ15,- als een soort donatie betalen. Hiervoor 
ontvangen zij bijna op alle avonden korting op de entreeprijs. 
Verder ontvangen we een geringe subsidie van de gemeente en pro
vincie. We houden ons hoofd boven water omdat de toeloop (met name 
vanuit Eenrum) de laatste jaren steeds groter wordt.
U kunt ook vriend(in) worden van 'De Cirkel' door u op te geven bij 
het secretariaat Molenstraat 13 Eenrum tel.s 05959-1630. 
u ontvangt dan het programmaboekje voor de tweede helft van 1983, 
dit vermeldt in 't kort de volgende activiteiten:

8 oktober Preab San 01 20.30 uur 
Ierse volksmuziek

22 oktober, 5 en 19 november AMATEURF5STIVAL 
aanvang steeds 20.30 uur

10 december Rooi Rinus en Pé Daal emmer 20.30 uur
Misschien geeft bovenstaand programma u aanleiding eens een bezoek 
te brengen aan een ontspannend avondje in Eenrum.

Namens de Stichting 'de Cirkel'
F.L Overbeek
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L U W E N S P E L

P euterspeelzaal

Sinds 1 januari 1983 wonen we 
Plantsoen 4 bij de kleuterschool. 
Na 12 jaar gastvrij onderdak in 
'Ons Dorpshuis' is een lang 
gekoesterde wens in vervulling 
gegaan.
Een eigen ruimte, geheel afge
stemd op de peuters en een fijne 
tuin met een speelplein en 
zandbak.
Voor dit laatste zijn de materi
alen beschikbaar gesteld door 
de gemeente. De aanleg is door 
vaders van de peuters verzorgd. 
Jammer is dat een stel verve
lende jongens de boel vernielt, 
hopelijk zijn ze zo flink het 
ook weer te komen maken.
Ons is ter ore gekomen, dat er 
misverstanden bestaan omtrend 
de contributie, deze zou zeer 
hoog zijn.
Dit is beslist niet waar.
Door te werken met één betaalde 
leidster per morgen, samen met 
een van de ouders, is onze 
peuterklas een van de goedkoop
ste in het alnd.
De contributie per maand is: 
per 1 morgen ƒ20,- 
,, 2 morgens ƒ31,- 
,, 3 ,, ƒ43,50
,, 4 ,, ƒ56,-
,, 5 ,, ƒ68,50

Dit alles uitgezonderd de 
zomervakantiemaand.
Voor inlichtingen bent u altijd 
van harte welkom op de speelzaal. 
Ons telefoonnummer is: 1220.
De telefoonnummers van onze leid
sters: Joke Gies 1673 

Wil Baars 1576

Het Bestuur.
WÊÊÊÊaaÊÊÊÊiÊÊÊÊmÊmÊmÊmm
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H erinneringen U it E enrum
EEN DORP OP HET GRONINGER HOGELAND
op getekend door LC. Willinge

--- Vissen was ook een zeer plezierige bezigheid. Van te voren moefci worden
beslist op welk soort gevist zou worden, want dat hing af van het soort aas.
Met brood of beschuitdeeg viste men niet *.■ diep on voorns. Met wormen op baars 
viste men wat dieper; met een bundel pieren zomer dobber peuren op palingen 
op de bodem. Het weer zou invloed hebben en de trjd van de dag eveneens.

üp een warme zaterdagmiddag waren de voorns aan de beurt.... dus met brood- 
aas aan het vissen bij de draaibrug naar Mensingeweer. Met ?.*n vijven op een 
rijtje en met een tussenruimte van een meter of tier werden in het kanaal de 
hengels uitgeworpen en lange tijd werd er gespannen naar de dobbers getuurd.... 
maar de vissen wilden maar niet bijten. Het duurde niet zo heel lang meer, dat 
de knap;en hun geduld verloren en naar elkaar liepen om te zien of hot succes 
daar grotei: was. Veel tc vaak ook werd de hengel opgehaald om te zien of het 
aas nog goed aan de haak zat. Ook Johan war bezig o- n nieuw stukje brooddeeg 
a.an de haak te maken, toen Foppe jan kwam ki0kjpn. Deze merkte Johan' s hengel niet 
op en struikelde er half over; de stok vloog opzij.... en foor de ruk aan het 
vissnoer drong de vishaak in het vlees van -ie wijsvinger van Johan1s linkerhand

Johan liet gespierde taal horen, maar daarmee werd de haak niet uit zijn 
vinger gehaald. Goede raad vqjs duur! Wat moest er gebeuren? tiaar huis! Daar was 
ieder het wel mee eeno, maar ook dat verwijderde de haak niet, ter^wijl dan 
misschien bovendien een visverbod, weri opgelegd» Zwaar werd er gepeinsd. Fop, 
de onschuldige dader opperde het. idoe: vistouw doorsnijden on met de haak nog in 
de vinger op de fiets naar de dokter. Logisch en gehiaal idee, dat onmiddellijk 
word uitgevoerd. Om Johan er niet alleen voor te laten zitten ging Fop mee. 
Dokter was gelukkig thuis; hij bekeek de toestand.... nam (ie bovenkant van 
het haakje bij het boogje beet....on duwde i.n eenmaal de haak dwars door de 
vinger, zodat de weerhaak er uit kwam. Johan had nauwelijks de tijd gehad om 
au te roepen, maar werd toch een beetje- wit om d** neus. Met een ~eeds klaar 
gelegde tang knipte dokter do hauX door boven de weerhaak, zodat hij de rest 
glad en zonder moeite kon terug trokken. Kr bleven twee kleine wondjes over, 
waaroverheen ©on pleister werd geplakt. Do opgeluchte jongens ;onden naar huis 
gaan, waar ze werden opgewacht door de anderen, .•! i - niet eerder tevree waren, 
voor ze de bepleisterde vinger hadden gezien. Het was weer Johan, die dit onge
luk, waaro]) hij later tro ts was, o vork wam.
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Bij het zwemmen in het kanaal hadden de jongens al meermalen opgemerkt, dat 
je met de tenen aan de grond en de neus nog net. boven water dwars door het 
kanaal kon waden, d.w.z. dat de langste jongens Jonan en Berk dit kunststukje 
konden vertonen, mnar de kleinsten niet, die alleen met "hondjezwemmen" en met 
"kikkerschokkeri" de andere kant konden bereiken*
Ook hier was Johan weeïge held, Behalve, dat hij de snelste zwemmer was, die 
een sprint het langste kon volhouden, durfde hij ook lang onder water te blijven 
Hij dook dan van dowal af in het kanaal, zwom onder water naar de overkant, 
draaide op z*ii rug en kon zich daar, alleen met z’n neus boven water, ongezien 
tuseen het riet verstoppen..., geen beweging, geen golfje verried de plaats 
waar hij was. Niet altijd, maar meestal werd hij in de gaten gehouden door zijn 
vrienden, die na een of twee minuten elkaar aankeken en ongerust begonnen te 
worden over de aflopp van deze duikstunt. De een begon zonder succes naar Johan 
te roepen; de ander zwom zo snel mogelijk naar de overkant om daar langs de kant 
te speuren of Johan reeds weer boven water was gekomen. Als de hele bende min of 
meer in paniek geraakte kwam ergens een geluidje uit het'riet..... en despanning 
was geweken.

De zeker niet drukke scheepvaart door het kanaal kreeg te veel hinder van 
de ondiepte, vooral in de droge zomer van 1911, toen het bestuur van het water
schap besloot hieraan een einde te maken door het uitbaggeren van het kanaal.
De stoombaggermolen in het betrekkelijk smalle kanaal was een met veel respect 
en animo bekeken geval. De bagger werd met kleine pLatboomde schuiten afgevoerd.

Het zwemwater werd door dit uitbaggeren hartgrondig veranderd. Het over de 
bodem naar de overkant lopen zou zeker niet meer mogelijk zijn. Johan zou op
alle plaatsen zo diep kunnen duiken als hij wilde. Toch voelde iedereen, dat het

zwemmen in diep water *n beetje griezelig was.... ze konden niet zo veel meer 
wagen. Iedere middag -direct na school- werd gezwommen, waar de baggermolen nog 
niet was geweest, maar dat zou misschien nog een of twee keer kunnen gebeuren, 
want men was met het laatste stukje bezig.

Tijdens het aankleden bemerkten ze, dat aan de diepe kant iets niet in de 
haak was.... de molen was gestopt en in een roeibootje waren een paar mannen 
aan het dreggen..... en haalden na enige tijd een naakt lichaam boven water..,. 
Jochem, de zoon van de bag^erbaas, die ook bij hen in de vijfde klas zat. De 
mannen legden hem op de bodem van het bootje...•hij had al een onheilspellende 
blauwwitte kleur. Verslagen, verlamd van schrik stonden allen te kijken naar 
|hun vriendje, die volkomen roerloos daar lag uitgestrekt. Na enige minuten, die 
luren leken, ging er een schok door allen heen, toen de dokter haastig arriveerde



en in het bootje stapte. Met de slang in -,rn cren beluisterde hij Jochem; kwam 
overeind..... en met een geb ar van wanhoop beduidde hij, dat er niets meer aan 
te doen was

Sprakeloos van ontzetting en met loden schoenen verwijderden de jongens zich 
angstig om th nis te moeten vertellen wat er gebeurd was.

Voor het eerst in hun nog jonge leven hadden ze een dode gezien.

V erziede
Hai zat aan ,t voutenend op raand van ber en loerde noar hom mit 
van dei half tougeknepen glWie ogen. .

ft Was n9 dikke swaarte koater;
Hai vuilde hom ook in kop.
* t Was verdraaid net of d*r aan veerskaanten van schedel twei 
pannedeksels vastzaten mit n* veuls te stief opgepompte fietsbaand 
d’r omtou.

ïïn aalgedurig kwam d'r din ook nog n* gemaine sadist mit 
n# end holt en gaf ain haarde klap tegen ain van dei pannedeksels 
aan . En om#t allemoal nog aarger te moaken, zat d*r ook nog 
nf dikke kloet vol misselkhaid in zien moag. -

,fHarregat;" zee e tegen zukzulf, *k heb ze weer nait telt. 
Doe most ze ja tell’n kou en bie tien klokjes ophollen din kin #t 
nog wat lieden. Moar ja. ft ging gusteraovend weer veuls te mooi 
en *k was haildaal tel kwiet. m  nou heb *k weer verziede van 
dat glene dairM.

Hai draaide zuk op aander zied en jammerde n# beetje. 
Aigentliek haax e hoast nf beetje meelieden mit zukzulf. %
Moar inains was doar deur alle misselkhaid en kopzeerte hen, 
ain ogenblik van helderhaid .

Hjd, draaide zuk nog n9 keer weer op aander zied en zee 
*• tegen zukzulf* TtAch, wat mok #t ook haildaal oet, dizze koater- 
verziede gait wel weer vot en 9t ging gusteraovend zo mooi dat 
’k groag tel n9 keer kwiet binl '

W. ■ . .... ...
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Ingezonden hriaf

*“ -”» "Dn vrouw, „.„, H‘ln°- *"«»«»» » M
'“""" d“"l'«" voor de zeer ^ t t l l T 39" ^  lnwoner' ven
mochten doorbrengen. Ne 4 i„ ê w "" "1J ln h<,t dorP
verhuisden we l„ 1977 „,.r "  J "  ^^.rrIjl gewoond te hebben,
3e« een bljeonder goed honteht / n n t T ^ * 1' “**r “* tot de la*«te 
P-t „iemend r.,„n det ' ”°Chte" het,b*”-
rijn open .„ „ rdlg, dle 21Jn- l"tegend.el, het
zonder de ander in z'n waard* e. u 1 Wat ** denken*
hebben we zeer gewaardeerd; op velerlei gebi'd^ ^  * *  ^  ^

^ i  «n creatief, hetgeen het mate w 9 bied ls de Eenrumer actief
ijreng „eren we blijven wone ' PP"U,X leven * ~ lsUai« maakt.
- “  -  - - w.:: ̂ :.":'.::.” steeaa — ~ “-
r z r ^ z z ^ z : - 

~  -  - - :: ~ :Nogmaalr, het war ee ^  Ze *»'*»«* kwamen.'J , net wa.. een goede ti1d W* K<-.rrc
croninoen te kunnen terughor.»^ v,„ d "°9 re9°1"u,ti« ln

«et ge u allen goed, “  h“n «
Alfred van Hall.
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Avondschool 
mavo - HAVO
Eind augustus,begin september starten in het gebouw van de RSG te 
Warffum opnieuw de opleidingen HAVO en MAVO voor volwassenen.
De afdeling V/arffum is een onderdeel van het Noordelijk Avond College 
te Groningen.
In de MAVO beginnen we dit Jaar met een nieuwe groep voor Nederlands,
Engels,Geschiedenis en Economie.
De cursusduur voor de vakken Nederlands en Engels is 3 jaar en voor 
Geschiedenis en Economie 2 jaar0
Men mag zelf het aantal vakken kiezen dat men wil volgen: dit kan dus 
.variëren van 1 tot'*t of zelfs 5 vakken als men direct in het tweede jaar 
kan beginnen met b.v. Aardrijkskunde.
In HAVO starten we met nieuwe groepen Necfrlands,Engels,Duits,Aardrijkskunde 
en Economie.
De cursusduur van alle vakken is 2 jaar,behalve van Economie,dit vak kan 
men zelfs in jaar met een eindcertificaat afronden!
Bij voldoende voorkennis kan men ook direct in het tweede jaar beginnen 
met b.v. Frans. Voor een compleet Mavo- of Havodioloma heeft men 6 deel
certificaten nodig.
De cursusavonden zijn maandag,dinsdag en woensdag steeds van 1Q.00 - 22.13 
als men 2 vakken op ££n avond volgt .Inschrijving is mogelijk op iedere 
cursusavond.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door:
J.de Boer,algemeen, Smeltenspad 10,Warffum, 05950-2*126
M.J.vd Heide, HAVO, Helpman 5 Warffurn, 05950-263*1
G.Klok, MAVO, Bekemalaan 8, Warffum, 05950-2151

De korte avondcursussen zullen beginnen op dinsdag 20 september.
Het cursusaanbod hiervan is:
ongols koken Hindeloper schilderkunst
f rans vegetarisch koken Boerenschilderkunst
duits zelf kleren maken boetseren met brooddeeg
spaans textiele werkvormen machine schrijven
deens
zweeds

bloemschikken lassen

De cursusduur varieert van 7 tot 20 avonden met eventueel nog een vervolg
cursus in het voorjaar van 198*1 o
Inlichtingen over deze korte cursussen worden verstrekt door:
Talencursussen: J.de Boer,Smeltenspad 10,Warffum, 05950-2*126
Overige cursussen: J.H.de WeerdtNoorderstraat 3, 05950-299*+
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De E enrummer J oden ^
In een eerder artikel is reeds vermeld dat Noach Benninga 8 juli 1909 werd 

geboren en dat zijn moeder overleed in november van datzelfde jaar. Als gevolg van 
een zaamwziekte benam ze zichzelf het leven*

Het verlies van zijn vrouw moet vader zwaar hebben getroffen, schrijft Benninga* 
Thuis werd daar nooit over gespreken* Ik weet eigenlijk tot op de dag van vandaag 
nog niet wat voor persoonlijkheid zij was en wat de omstandigheden waren die haar tot 
die fatale daad brachten. Kan het zijn dat haar schoonfamilie haar huishouding over
heerste?. vraagt Benninga zich af. Bat kan ik haast niet geloven. Ik heb geilen met 
hoeveel liefde ze Lena, mijn vrouw, opnamen in de familie. Maar nog meer, ik weet 
hoe in de beslotehheid van de huiskamer, toen ik nog een kind was en ”toch niet be
greep waar er over werd gesproken” over andere mensen werd gesproken. Bat was altijd 
met een zekere schroom, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat er ooit iemand in 
sterker termen werd veroordeeld*

Vader was een lieve stille man, die nooit zijn humeur verloor. Ik heb hem nooit 
boos of woedend siam uitvallen* Be wichter waren veel meer uitgesproken in hun oordeel 
pa vond altijd verzachtende omstandigheden.

De verhouding in huis tussen de diverse leden van de familie was goed. Misschien 
let je daar als kind niet zo op, maar ik heb nooit aangevoeld dat er spanningen waren 
in huis. Moeke was het hoofd van het gezin, de drie meisjes overlegden met haar veel 
van de dingen die er gedaan moesten worden, zo van die dagelijkse huishoudelijke 
dingen. Pa*s bestellerswerk begon al heel vroeg in de morgen. Hij was al voor zessen 
de deur uit naar Mensingeweer, waar hij de post voor Eenrum haalde die met de paarde- 
tram van het spoorstation in Winsum kwam. Die werd dan op het Eenrumer postkantoor 
gesorteerdf Gedurende de morgen bracht hij de post naar de boerderijen in de omtrek.
Zo tegen half elf was hij bij boer Frieling, waar ze met koffiedrinken wachtten tot 
hij er was# Vrouw Frieling was een magere lange vrouw, een typische boerenvrouw met 
een 19e eeuwse kijk op het leven. Ze woonden in een oud huis met hun zoon Jannes.
In de vakantie ging ik soms met pa mee die me dan afzette bij Frieling. Ik bleef dan 
spelen met Jannes die net zo oud was als ik en bij mij in de klas zat. We liepen door 
de weilanden, plukten pinksterbloemen die we later weer weggooiden omdat ze zo snel 
verdorden. In de winter was de vriendschap soms wel prettig. Ik denk niet dat het kli
maat daar in het noorden van Groningen sterk is veranderd sinds ik jong was. Maar in 
mijn gedachten lijkt het alsof de winters vroeger veel strenger waren. Bij ons op zol
der bewaarden we U-vormige ijzeren haken, die je onder je schoenen vastmaakte. Met 
veters werden die vastgemaakt zodat de punten aan de onderkant in de sneeuw of ijs 
werden geduwd en je veroorloofden om zonder gevaar van vallen over de met ijs bedekte 
straten te lopen. Dat was soms nodig als het gesneeuw had, dan ging dooien om des 
nachts weer te gaan vriezen. Bat gebeurde nogal eens. En dan was ons grote genot dat 
we op schaatsen naar school mochten gaah.

Iedereen schaatsèe in Eenrum. Het hele noorden van Groningen is maar even boven 
de grondwaterlijn. De streek waar wij woonden heette het hogeland; ”hoog”omdat wij 
eerst grondwater hadden op misschien 60 cm beneden de grond. Hoe dan ook, om het land
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bewoonbaar te maken was er sinds lange, lange jaren een afvoersysteem van water 
nodig. Al het land, iedere hectare was omgeven door een sloot en die stonden alle 
met elkaar in verbinding* Dat slootwater werd geloosd in wijdere sloten, "tochten” 
genaamd, die uitkwamen in een kanaal. Die kanalen, een heel systeem, stonden ten
slotte via een hoofdkanaal in verbinding met de zee. En zo werd al het overtollige 
water naar zee afgevoerd*

Als het 1 s winters vroor waren de sloten en kanalen al spoedig met ijs bedekt 
en de kanalen vormden een ideale verbinding tussen de dorpen# Vergeet niet dat er 
in mijn jeugd practisch geen auto's waren en in Pa’s jeugd bijna nog geen fietsen.
In zijn jonge jaren liep men van dorp tot dorp. IJs gaf de gelegenheid om veel vlug*- 
ger van het ene dorp naar het andere te komen dan lopend*Winter betekende geen werk 
en een ideale manier om per schaats familie te bezoeken. Vandaar dat schaatsen zo 
populair was*

Ik dwaal een beetje af en kom terug naar pa’s werk als postbode.
Hij kwam om een uur of 11 ïrtiuis# wa het eten deed iedereen een dutje en dan 

bezorgde pa in de namiddag de post in het dorp.
Wij waren wel gezien in het dorp. Pa was een bescheiden man die zich nooit op de 

voorgrond drong* Hij werkte met veel plezier in het Groene K-ruis, een vereniging die 
artikelen,nodig bij ziekte,uitleende, zoals ledikanten, huisjes waar TBC-patiënte® 
in werden verpleegd, bedpans etc# TBC was toen een veel voorkomende ziekte,waar 
zowel mannen als vrouwen jaren aan sukkelden en velen aan stierven#

Op verzoek van velen werd hij candidaat gesteld voor de gemeenteraad,waar hij 
jaren een vrijzinnige partij vertegenwoordigde. Echt op verzoek deed hij deze dingen, 
hij was veel te bescheiden om zich naar voren te dringen.

Wij kregen veel bezoek ihuis. In de namiddag kwamen er vaak dames uit de buurt 
om moeke te bezoeken. Dan kwam er een koekje bij de thee. Anderen kwamen om een jurk 
te bestellen of om te passen. Die gingen niet de deur uit zonder even in de kamer 
te hebben zitèen praten. Soms vond ik het erg vervelend, soms werd er hartelijk ge
lachen door de vrouwen. Er waren een paaf»ongetrouwde onderwijzers, die vlak bij 
ons in de kost waren. Tenminste twee ervan ontmoetten hun toekomstige vrouwen bij 
ons in de achterkamer.

Misschien door de ongewenste dood van mijn moeder werd ik "overbeschermd” 
grootgebracht* Ik moest op tijd thuis zijn; ik mocht niet met die en die spelen etc.iiHets^Wees toch voorzichtig^klinkt me nog in de oren. Wel geloof ik dat deze opvoe
ding niet heeft meegewerkt om mijn initiatief te ontwikkelen. Ik was, denk ik, een 
tamelijk stil kind. Op school was ik middelmatig. De twee grote figuren in de klas 
waren Hendrik Dijkstra , een bully van een vent en Piet Zeeff, een wat meer gecivi
liseerde uitgave* Zij vochten vaak met dikke stokken in "de laan”, een kort begroeid 
laantje tussen de school en het kerkhof.

Achteraf bekeken was het in principe wat je vandaag de dag een„gangvar' zou noemen 
Maar dan op een mini-sehaal. Beiden probeerden om de school, althans de klas,achter 
zich te krijgen en wij waren bang om ons tegen één van de twee uit te spreken# In 
latere jaren, in de 6e klas, was dat allemaal afgelopen; we leefden rustig in de
klas. ____________________________________________



VERBETERING VAN PARTICULIERE WONINGEN

Per 1 juli 1983 is de "Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere 
woningen 1979 II" gewijzigd. Het gaat hierbij om een_verhoging_van_de_bi^dragen 
il}f:i:5fiLY°2Y_Y£2£22Hi28:ï£ woningen; dat zijn die woningen die voor 1 januari 1945 
voor bewoning gereed zijn gekomen.
Deze bijdragen ineens bedragen thans voor: woningen gereed na 1-1
- closet met waterspoeling f. 1 .750,— f. 1 .650,—
- doucheruimte met inrichting - 2.500,— - 1 .650,—
- idem, in een bestaande ruimte - 1 .750,— - 1.150,—
- uitbreiding electrische installatie in 
woning met één of twee kamers _ 1.500,— 500,—
woning met meer dan twee kamers - 2.000,— - 880,—

- maken keukeninrichting - 3.700,— - 3.500,—
- vervangen primitieve keukeninrichting - 2.500,— - 1.650,—
- maken berging buiten woning - 1 .750,— - 1.650,—
- vergroten woonkamer,kleiner dan 18 m2 
d.m.v. bewoonbaar maken inpandige ruimte - 1 .000,— - 800,—

- het verbeteren van bestaande of, indien de 
woning minder dan 3 slaapkamers bevat, het 
maken van nieuwe slaapkamers, per slaap
kamer (in totaal voor niet meer dan vier 
slaapkamers) 1.300,— 825,—

- het aanbrengen van centrale verwarming - 2.500,— - 2.500,—

Verder kunnen voor het opheffen van bouwtechnische gebreken zoals de verbetering 
de fundering, het herstel van muren en gevels en van vloer- en kapconstructies 
tevens bijdragen ineens worden verstrekt.
Als de eigenaar meer dan de helft van de werkzaamheden zelf uitvoert dan zal 
de subsidie op 45% van voornoemde bedragen worden vastgesteld.
Indien u zich nader wilt informeren over deze regeling en de voorwaarden waar
onder subsidie wordt verleend dan kunt u contact opnemen met de heer Wiltjer 
van de Technische Dienst E.E.W.A.A. te Winsum, tel. 05951-1888.
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Onderstaande boekwerkjes kunt u gratis van het gemeentehuis halen op werk
dagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

- ”Qver_kachels_voor_vast_brandstoffen_en_verstandig stoken"_(houtkachels e.d.) 
In deze brochure treft u informatie aan over het kiezen van de meest 
geschikte kachel, een goede schoorsteen, juiste brandstof en verstandig 
stoken.

-,,Huuraan2assi.ngen_in_^983”i_"Huur2ri jzen_van_woon.ruimte l 983"_en_"Bescherming 
fei ĵ _huur;_Ya;ri_wooTiiru imte”.

Deze boekwerkjes geven informatie over huurverhogingen, de vaststelling van de 
huurprijzen (puntensysteem), de rechten van de huurder etc.

- "Gemeentegarantie^yoor^bouw^koop of verbetering_van eigen_woningen"^

Indien u een woning wilt bouwen, een bestaande woning wilt kopen of uw 
eigen woning wenst te verbeteren is het mogelijk dat de gemeente onder 
bepaalde voorwaarden garant kan gaan staan voor de rente en aflossing 
van een hypothecaire lening die u voor de koop of verbouwing moet afsluiten. 
Deze regeling is nader in het boekwerkje uitgewerkt. De gemeente Eenrum 
hanteert naast de voorwaarden van het Rijk nog een aantal eigen voorwaarden.

-"individuele huursubsidie_en huurgewenning"

De voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor huur
subsidie of huurgewenning staan in deze brochure vermeld.
Aanvraagformulieren voor huursubsidie en huurgewenning kunt u in het gemeente
huis krijgen.

- "Subsidie voor warmte-isolatie van bestaande_huurwoningen".

Indien u huurder bent van een woning en u wenst deze woning te isoleren 
dan vindt u in deze brochure nader informatie hierover.

NIEUWS OVER HET FOTOBOEK VAN EENRUM

In de loop van de tijd is ons gebleken dat er een aantal misstellingen in het 
boek "Eenrum vroeger en later in woord en beeld" zijn gelopen. Deze gebreken 
vallen door ons niet meer op te heffen, maar met uw medewerking kan er wel iets 
aan worden gedaan. Wij hebben n.1. besloten om een Erratum te laten drukken.
Als u aan ons de gebreken van het boek doorgeeft voor uiterlijk 1 november a.s. 
door ze te deponeren in de brievenbus van het Gemeentehuis, dan hopen wij zo 
snel mogelijk dit Erratum te laten drukken.
Er is door ons voorts besloten dat er nog een nieuwe voorraad fotoboeken zal 
worden gedrukt voor de komende Sinterklaas-periode, welke ƒ. 25,—  zullen gaan 
kosten.

C  rvmm i o o i o ï ïn fn  kn nV Fo-nn tm



NIEUW BEJAARDENTEHUIS

Zoals u misschien weet vordert de nieuwbouw van het bejaardentehuis in Eenrum 
gestaag. De bouwkundige oplevering heeft op 27-9 1983 plaatsgevonden, zodat we 
inmiddels druk bezig zijn met schoonmaakwerkzaamheden, en de inrichting van het geheel. 
Half november 1983 hopen we de eerste bewoners te kunnen verwelkomen.
In tegenstelling tot allerlei andere berichten kan ik u vertellen dat er momen
teel nog voldoende plaats is voor nieuwe bewoners.Mocht u belangstelling hebben 
voor woonruimte in het nieuwe tehuis, dan kunt u kontakt opnemen met het bejaar
dencentrum "Warfheem" Postbus 48 te Warffum. Tel. 05950-2489.
Ook de nieuwbouw van de zorgwoningen welke in de onmiddelijke nabijheid van het 
bejaardenhuis gebouwd worden, vordert behoorlijk. Oplevering van deze woningen 
wordt omstreeks maart 1984 verwacht.
Hoe u zich kunt aanmelden voor deze woningen hopen wij u op een later tijdstip 
te kunnen berichten.

Sinds een aantal jaren bestaat de bij de wet geregelde indikatie-kommissie voor 
de bejaardentehuizen. Deze kommissie bepaalt zowel op medische- als sociale gronden 
of een opname in het bejaardentehuis wenselijk moet worden geacht of niet.
Iedere gemeente beschikt zelf, of in samenwerking met een aantal andere gemeenten 
over een dergelijke kommissie.
Opname in een bejaardentehuis is tegenwoordig alleen nog mogelijk als u over "het 
advies" van de indikatie-kommissie kunt beschikken. Dit betekent dat ieder ouder 
wordend mens, die in een bejaardenhuis wil gaan wonen, zich éérst aan moet melden 
bij de indikatie-kommissie.
Het is echter wel van belang te weten, dat het bejaardenhuis zelf bepaalt welke 
mensen met het "advies” van de indikatie-kommissie kunnen worden opgenomen.
U kunt zich aanmelden bij de indikatie-kommissie te Eenrum, door kontakt op te 
nemen met het gemeentehuis van Eenrum, afd. Sociale Zaken, tel. 05959-1333, of met 
het bejaardencentrum "Warfheem" te Warffum Postbus 48, tel.05950-2489.

Zoals u weet, wordt er op 29 oktober a.s. een demonstratie 
gehouden in Den Haag, tegen de kernwapens.
Het Yredesplatvorm in Winsum heeft de organisatie van het 
vervoer op zich genomen.
Belangstellenden kunnen zich wenden tot onderstaand adres en 
telefoonnummers.
Treinkaarten h ƒ. 19,—  en gratis raamaffiches zijn verkrijg
baar bij: N.J. Kloosterman,

L.A.M. Breur

(direkteur)

VREDESDEMONSTRATIE 29 oktober DEN HAAG

Mattenesserlaan 22, 
9967 PL Eenrum telefoonnummer 05959-1269.



Bus Bespreken dient telefonisch te gebeuren: 05951-5236/2560/2453» 
Retour Den Haag met de bus kost ƒ. 15»— •
Bij voldoende belangstelling is het in principe mogelijk de bus 
uit Eenrum te laten vertrekken.
Opgave liefst zo spoedig mogelijk !
Verdere inlichtingen worden u graag verstrekt door mevr. Kloosterman.

STATISTIEK VOOR HET GRONDGEBRUIK

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden vele statistieken gepubli
ceerd. Een van deze statistieken is de statistiek betreffende het bodemgebruik. 
Hieronder ziet u statististisch hoe de bodem van de gemeente Eenrum op 1 janu
ari 1983 werd gebruikt, in hectares. De oppervlakte wordt ook nog in procenten 
uitgedrukt.

Omschrijving Oppervlakte ha. Percentage
Verharde wegen 41 1.06
Onverharde en halfverharde wegen 2 0.06
Waddenzee 662 17.06
Overige wateren breder dan 6 meter uitge

zonderd de Waddenzee 15 0.39
Begraafplaatsen 3 0.08
Sportterreinen 12 0.31
Volkstuinen 1 0.03
Verblijfsrecreatie 2 0.06
Sociaal-culturele voorzieningen 1 0.03
Overige openbare voorzieningen 1 0.03
Woongebied 104 2.68
Bos met recreatieve hoofdfunktie 25 0.64
Glastuinbouw 2 0.06
Overig agrarisch gebruik 2908 74.93
Nat natuurlijk terrein 100 2.58

Officiële oppervlakte 3881 100


