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Dat geld weet wat!
Als u zich mag verheugen in een redelijk inkomen, en op uw geldzaken wilt passen, dan gaat dat niet 
zonder problemen. U vraagt zich af: doe ik het wel verstandig? Maar niemand geeft antwoord.
En méér dan eens zult u In uw leven met een financiële kwestie worden geconfronteerd, waarbij 
u kiezen moet tussen A en B. Maar zonder er een flauwe notie van te hebben, dat er ook nog een 
mogelijkheid C bestaat.

Wat u ontbreekt, is een allround financieel adviseur 
op uw levenspad. Zoals Havinga: een assurantiehuis 
dat bijna veertig jaar geleden werd opgericht te 
Eenrum, en is uitgegroeid tot het vertrouwensinstituu 
van honderden gezinnen en bedrijven in de regio.

Waaróm Havinga de vertrouweling en gesprekspartn 
is van zovelen -  daarvan wordt u al iets 
gewaar in het kennismakingsgesprek, geheel 
vrijblijvend, bij u of bij ons. A propos...
Misschien zit u al met een vraag. Deze kunt u 
dan mooi meteen aan de heer Havinga 
voorleggen. Welke ochtend, middag of avond 
schikt u?

Waarmee kan Havinga u helpen?
Pensioenvoorziening (met fiscale medewerking). 
Verzekeren van gezins- en bedrijfsrisico's.
Bankdiensten: sparen en lenen; hypotheek, 
financiering, belegging.
Bedrijfsfinanciering -  consultatie en adviezen.

Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
Hereweg 15 ' 9967 PP Eenrum
Postbus 5 9967, ZG Eenrum . . .  v
Telefoon (05959)/1351 NCi n v a



U il HEI SEMEENfE-MCHlEI.

Ondergeteekende» PISTSR REITBMA,wonende te

EEHRÜM „verklaart.dat hij Tan den BURGMEESTER Tan 

3EHRUM een lantaarn in ontvangst heeft genomen, welke 
lantaarn hij .tegen eene vergoeding van twee gulden , 

vijftig oent per Jaar „aal toeeigen als waarsohuwingsteekei 

dat het verkeer over de draaitorug voor eenige oogentolik - 

ken gestremd ie of gestremd zal worden en welke lan - 

taara hij zal plaatsen in dier voege of althans zoo, dat 

tot onveilig signaal aal kunnen dienen .zullende 

b i j  niet plaatsing dier lantaarn ,de gevolgen vsm?
ingelukken voor zijne rekening komen „blij

de lantaarn eigenden der gemeente, twrwijl onder- 

freteekende zelf voor petroleum zal zorgen*
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DATABANK

28 april Café de Pool: Cabaret Harst en Keizer
12 mei Café de Pool: Toneel Saspel
13 mei Sportpark Eenrum: Nationale Grasbaanraces
17 mei * Westernieland FWC X 19.00 uur
19 mei * Pieterburen PWC 2 14.30 uur
24 mei *w 1nieland PWC I 19.00 uur
26 mei *P 1buren PWC 2 14.30 uur
31 mei *W'nieland PWCI 19.00 uur
2 juni ^P*buren PWC 2 14.30 uur
2 juni Caféde Pool Slotavond van de Cirkel
1/2,9 juni lle prov.kampioensch. alle cat. R.T.C.Manierenners 
9 juni *P'buren toernooi PWC3 
11 aug. Sportpark Eenrum: Paardencoursen 
18 aug. *P'buren Toernooi Dames
18 aug. Sportpark Eenrum Training E.K.Grasbaanraces
19 aug. ,, ,, Europees Kampioenschap Grasbaanraces

(finale special klasse solo)
25 aug.*W'nieland: Toernooi Meesjes en B-jun.
1 sept.*-P1 buren : Toerraooi D-jun. en C-jun.
*-data nederlaag-wedstrijden en toernooien V.V.P.W.C.
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WAT IS  EP TE DOEM ?
25a, 25 fetor. Café Streekstra 

Pieterburen
FILMixjLiefde en anarchie 
Italiaanse film. 20.30 uur 
regie: Linia Wertmüller

2a,2 5/ 2 0 .26 Dorpshuis Eenrum Culturele Commissie: 
Kunstuitleententoonstellinq. 
2 a. èn zo. van 2 tot 5 uur.

2 a. 3 mrt. Hotel Bulthuis Toneel en dansen 
Feestavond V.V.V.-M.C.E. 
Ook niet-leden welkom! 
20.00 uur.

vr.9 mrt. "Zeearend” Zoutkamp Kegelavond. Leden Buurtver. 
'Havenstr./Molenstr.'

vr.9 mrt- Kantine V.V.Eenrum Disco-avond voor de jeugd.
2 a . 10 mrt. Café de Pool Herman Finkers: 'De Diana Ross 

show'.Haal vroegtijdig 
kaarten! 20.30 uur. ƒ10 of ƒ7,

vr. 16 mrt. Kantine V.V.Eenrum Kaarten en sjoelen, 20.15 uur.
vr, 16 mrt. Café de Pool Buurtver. "Haven-Molenstr."
vr, 16 mrt. Dorpshuis Mensingeweer Flim: Brutti, sporchi en 

cattivi.
ze.. 17 mrt. Centraal Feestavond W.S.V.De Pool 

20.00 uur.
sa.24 mrt. Café de Pool Paul van Geert: muziek en 

conférences. 21.00 uur 
f4 of ƒ6 .......

vr, 6 aor 11 Zaal Streekstra
Pieterburen

Theater :f.Kaatjs zonder
HHandschoenen 20 uur

za. 7 april Café de Pool Jan en Kees: liederen en 
praatsels. 21.00 uur 
ƒ5 of ƒ7

vr. 13 april Dorpshuis Mensingeweer Film: Citizen Kane 
21.00 uur. ƒ4 of ƒ6

vr. 20 april Kantine V.V.Eenrum Kaarten, sjoelen en bingo 
20.15 uur.

vr. 20 april Café de Pool Buurtver. 'Haven-Molenstr.'
ma. 2 3 april Sportpark Eenrum Notenschieten voor de jeugd.
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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, koffie- 
stand 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 vullen en voor 15 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: ................................................
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n m m x s_  tm m rM E ’EEM :
Sinds enige tijd zijn een aantal inwoners van Pieterburen bezig met het samen
stellen van een fotoboek van Pieterburen.
De mensen die hieraan werken zijn mevr. Tine Klunder en de heren Hijlke Dijkstra 
en Reint van der SIeen.
Het boek zal + 70 pagina’s bevatten en er zullen + 150 foto’s in worden opgenomen 
met tekst. Het formaat van het boek zal 20/30 cm. worden.
Wij streven er naar dat zoveel mogelijk alle facetten van het maatschappelijk 
leven aan de hand van de foto’s en de tekst aan de orde zullen komen, zoals Huis 
ten Dijke, de kerken* de scholen* ambachten, verenigingsleven* woningbouw, platte
landsleven, oorlogstijd enz.*., enz....
Wij streven er naar dat de prijs van het boek omstreeks /. 20,—  zal gaan bedragen 
bij voorintekening.
Voordat aan u een boek kan worden aangeboden doen wij een beroep op allen die dit 
stuk horen* zien of lezen.
Als u nog oude foto’s in uw bezit heeft, die u een plaats in dit boek waardig acht 
dan zouden wij daarover graag tijdelijk de beschikking willen hebben. U kunt uw 
foto's inleveren bij mevr. Klunder, Hoofdstraat 135 en de heer Dijkstra, Hoofd
straat 118. U kunt er van verzekerd zijn dat u de foto terugkrijgt.
Om te kunnen beoordelen hoeveel boeken er moeten worden gedrukt en hoe hoog de 
prijs exact komt te liggen is het noodzakelijk dat wij enig zicht krijgen op het 
aantal mensen dat belangstelling heeft voor een dergelijk fotoboek.
Wij verzoeken u daarom de onderstaande antwoordstrook in te vullen. Deze strook 
kunt u inleveren bij Tina Klunder, Hoofdstraat 135 en Hijlke Dijkstra, Hoofdstraat 
118 beiden in Pieterburen en op het gemeentehuis van Eenrum, Raadhuisstraat 17 in 
Eenrum.

WIJ REKENEN OP DE MEDEWERKING VAN ü ALLEMAAL.

De samenstellers.

Verzoeke voor mij ....  exemplaren van het fotoboek van Pieterburen te reserveren.

Naam: ..............................................

Adres: .............................................

Woonplaats; ........................................
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LOOP VAN DE BEVOLKING IN M83INDE GEMEENTE
mannen vrouwen

Aantal inwoners op 1 januari 1983 1257 1183
Vermeerdering door; geboorte 17 17

vestiging 50 54
Vermindering door ; overlijden 12 5

vertrek 72 73

Aantal inwoners op 31-12-* 83 12.40 1176
2416

m m m sm a m  m /sB M LA RN
Zoals u weet, is er in de gemeente V V  \/\
Senrum gelegenheid om werk uit het 
gemeentelijk kunstbezit te lenen 
tegen een kleine vergoeding.
Om hier nog eens extra de aandacht 
op te vestigen, houdt de Culturele 
Commissie een uitleententoonstelling 
tijdens het weekend van 25/26 fe
bruari. .
De opening zal op zaterdag om 14.00 
uur worden verricht door dhr.Luit- 
jens.

Plaats; Dorpshuis Eenrum. 
Openingstijden: zaterdag 14.00-17.00

zondag 14.00-17



m o im s s m m o a c m a r  baarm oederhalskanker .. .* .. ■Mini..... ..... ...... ..... -...... .... .
Op dinsdag 13 maart a.s. zal voor de laatste keer het bevolkingsonderzoek naar 
baarmoederhalskanker in de gemeente Eenrum plaats vinden.
Dit onderzoek zal worden gehouden in het Groene Kruisgebouw te EENRUM.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Dienst Bevolkingsonderzoek in samen
werking met de gemeente Eenrumv
Baarmoederhalskanker probeert men op te sporen d.m.v. een bevolkingsonderzoek omdat 
dit onderhoek anei en op een eenvoudige manier kan gebeuren d.m.v. een zgn. uitstrijkje 
en eventuele kwaadaardige eellen kunnen gemakkelijk worden ontdekt. Daarbij komt, dat 
deze vorm van kanker bijzonder langzaam groeit en bij vroegtijdige opsporing en behande
ling betrekkelijk eenvoudig is en de genecingakans vrijwel 100%.
Het ondersóek ia bestemd voor vrouwen van 35 tot 55 jaar.
Voor het onderzoek komen dit jear de vrouwen in aanmerking die geboren zijn in de ja- 
ren 1049-1946-1943-1940-1937-1934 en 1931.
Het ondersoek VOfdt Uitgevoerd door twee speciaal daarvoor opgeleide vrouwen.
Het uitstrijkje wordt in een laboratorium onderzocht. Als het resultaat van het labo
ratoriumonderzoek daartoe aanleiding geeft wordt de betrokken vrouw en haar huisarts 
binnen 3 weken na het ondersoek gewaarschuwd.
Dit gebeurt bij dén op de tweehonderd vrouwen. In de meeste gevallen is het geen kanker. 
Het kan n.1* dat men bij het onderzoek een ontsteking heeft ontdekt. Deze ontsteking heeft 
niets met kanker te maken, maar moet soms wel behandeld worden.
Bij één Op de vierhonderd vrouwen komt baarmoederhalskanker in een voorstadium voor en 
bij één op de 3000 vrouwen wordt baarmoederhalskanker geconstateerd.
Wie bij de eerste oproep niet komt en niets van zich laat horen krijgt over enige tijd 
een tweede oproep» Ook wanneer het uitstrijkje om technische redenen mislukt is (het 
glaasje kan breken), krijgt de vrouw een tweede oproep.
Wanneer de opgeroepene niet kan of wenst deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek, 
wordt zij gevraagd de reden hiervan op te geven.
De kosten die aan dit onderzoek verbonden zijn bedragen ƒ 11,—  voor de vrouw. De ove
rige kosten worden gedragen door de overheid.
Voor problemen met het vervoer kunnen de vrouwen uit Pieterburen en Westernieland con
tact opnemen met de heer A. Kladder, Wierhuisterweg 1 te Pieterburen, tel. 05952-369,
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MJZIG1NG PFEMIE m m M V ££BEZ lM t f
De regeling -waarbij geldelijke steun wordt verleend voor verbetering van particu
liere woningen heeft op een aantal punten een wijziging ondergaan.
In de toekomst mogen verbeteringen aan woningen in fasen worden uitgevoerd; ter
wijl men toch in aanmerking kan komen voor een bijdrage in de kosten van woning
verbetering. Deze mogelijkheid bestond in het verleden niet; wat tot gevolg had 
dat bij eenzelfde woningverbetering financieel meer draagkrachtigen wel een bij
drage konden krijgen en de minder draagkrachtigen niet.
Bij gefaseerde uitvoering en bij gelijktijdige uitvoering kan bij het treffen van 
b voorzieningen ter verbetering van het woongerief of 3 voorzieningen waarvan ten
minste 1 voor het opheffen van bouwtechnische gebreken een extra bijdrage van 
10 % worden toegekend.
In gevallen waarbij de kosten van de verbeteringen lager waren dan de verleende 
bijdrage; zal in de toekomst de bijdrage waarop men normaal gesproken recht zou 
hebben, worden aangepast aan deze situatie. Deze maatregel werkt bezuinigingen 
in de hand.

OPHEFFING ONTPAN
De gemeente-ontvanger, de heer M. Kooij is per 1 februari 198U ontslag verleend 
omdat hij gebruik wenste te maken van de z.g. v.u.t.-regeling. Hij heeft in 
deze gemeente het onvangersambt 36 jaar vervuld.
Er is besloten geen ontvanger weer te benoemenaar deze functie door enkele amb
tenaren ter secretarie te laten opvullen. Het ambt van ontvanger in de oorspron
kelijke vorm komt echter niet weer terug. Er is gekozen voor een z.g. ontvanger 
"nieuwe stijl”.
Dit houdt in dat de functie wordt gesplitst in het ambt van comptabele en kassier. 
Voor u komt deze functie-splitsing op het volgende neer:
Door de comptabele vindt de schriftelijké verantwoording van de inkomsten en
uitgaven van de gemeente plaats in de boeken.
Door de kassier wordt het door u verschuldigde ontvangen en het door de gemeente 
verschuldigde uitbetaald.
Deze splitsing heeft tot gevolg dat fraude e.d. wordt uitgesloten omdat datgene 
wat in de boeken staat vermeld altijd in overeenstemming moet zijn met de in feite 
aanwezige geldmiddelen.
Comptabele wordt de heer Kamminga en de heer Toonder wordt kassier.
Giraal en bank verkeer kunnen net zoals vroeger gewoon plaats vinden. Mocht u 
besluiten om een door u verschuldigd bedrag ter secretarie te betalen; dan kunt 
u daartoe elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur terecht.

Gemeentebestuur van Eenrum.
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„KAATJE ZONDER HMP3CB0EIUSJU
"De Voorziening brengt dit seizoen het stuk "Kaatje zonder Handschoenen", speciaal 
voor de kleinere centra in het noorden.
Door onvoorziene omstandigheden (een ongeval van een van de spelers) kon men niet 
op tijd met deze produktie beginnen en daardoor is het aantal voorstellingen beperkt. 
De Culturele Commissie Eenrum heeft nu een optie op een voorstelling op vrijdag, 30 
maart a.s., vat inhoudt dat deze voorstelling door kan gaan vanneer er tussen 18 en 
30 maart nog meer aanvragen voor een optreden zijn.
Dinsdag 31 januari j.1. vond te Mensingeweer in "De Meul’n" de eerste opvoering 
plaats en het vas een groot succes.
"Kaatje zonder Handschoenen" is een bewerking naar het klassieke blijspel van 
Shakespeare "The Taming of the Shrew" ofwel "De getemde Feeks".
Het is meer een musical dan een toneelstuk en wordt op een bijzondere wijze gebracht; 
men is geen toeschouwer op de tradionele manier, -op een afstand dus- men is als het 
ware opgenomen in het stuk, ook al door de hele opstelling van de speelruimte, waar 
men omheen zit.
Wij hebben goede hoop dat het bij ons kan door gaan. Let U dus op de affiches en de 
verdere berichtgeving.

Culturele Commissie Eenrum.



Filmprogramma voor de maanden maart tot en met juni 1904

V r i j d a g  16 maart

Vrijdag 13 april

Vrijdag 11 mei

Zaterdag 26 mei 
of zaterdag 2 juni

Brutti, sporchi e cattivi (lelijk, stom en gemeen)

Italiaanse film uit 1976, 113 min., kleur 
Regie: E. Scola
Hoofdrollen; Nino Manfredi en Maria Louisa Santelli

Dolkomische film met een tragisohe ondertoon, spelend in de 
sloppen van een Italiaanse stad.

Citizen Kane

Verenigde Staten 1941, 119 min., zw/w 
Regie; Orson Welles
Hoofdrollen: Orson Welles, Joseph Cotten en Everett Sloane 

Een klassieker uit de filmhistorie.

La Notte di San Lorenzo

Italië 1982, 106 min., kleur 
Regie; gebroeders Taviani

Een topper op het Filmfestival van Rotterdam in 19©3.
De geschiedenis van San Miniato - een dorpje in de buurt van 
Pisa - in 1944, bij de nadering van de Amerikaanse bevrijders. 
De hoofdgeschiedenis wordt aangevuld met ontroerende en 
afschuwwekkende bijverhalen.

De Lift

Nederland 1963, 95 min., kleur 
Regie: Dick Maas
Hoofdrollen: Willeke van Ammelrooy en Huub Stapel

Huiveringwekkende en bloedstollende gebeurtenissen rond een 
lift. Een Nederlandse thriller met een nu al internationale 
vermaardheid.

Deze film wordt speciaal voor de wat oudere jeugd in ons 
programma opgenomen. Precieze datum en plaats van vertoning 
worden tijdig bekend gemaakt. Waarschijnlijk wordt De Lift in 
Eenrum gedraaid, voor extra lage toegangsprijzen.
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Vervolg filmprogramma voor de maanden maart tot en met juni 19&4

Vrijdag 15 juni Die Freundin

Frankrijk/Duitsland 19Ö3
Regies Margarethe von Trotta
Hoofdrollen! Hanna Schygulla en Angela Winkler

Tijdens «ijn presentatie op het Filmfestival van Berlijn riep 
Die Freundin heftige emoties op, omdat mannen er in dese film 
slecht van afkomen.

Sienemarne vertoont al «ijn films (behalve De Lift) in het 
Dorpshuis in Mensingeweer,
Entree» «es gulden, donateurs: vier gulden.
Aanvang voorfilms 20.30 uur, hoofdfilms 21.00 uur.

Als u meer informatie wilt over filmclub Stichting Sienemarne 
kunt u terecht bij de volgende personens

T. Pronk, Eenrum, telefoon 05959 - 1532 
W. Waard, Leens, telefoon 05957 - 1976



Waar bleven onze leden?
Verhuizingen, te hoge contributie, andere takken van sport?
Het ledenbestand van onze vereniging loopt de laatste maan
den snel terug, wat is het gevolg hiervan?
De training van de heren- en dames-volleybal valt a.1 samen, 
anders kan men niet eens een oefenwedstrijd spelen.
Voor zowel de heren als de dames is het moeilijk competitie 
te bliven spelen, want men kan met pijn en moeite een team 
bij elkaar krijgen,
De gymnastieklessen,vooral bij de dames loopt snel terug, 
men traint over het algemeen met 6 a7 dames.
Bij de jeugd laten vooral de kinderen uit de hogere leeftijds
groep het afweten.
De badminton is voorlopig twee maanden stilgelegd, omdat de 
leden niet eens meer op de training verschijnen.
Het bestuur piekert zich suf wat men hiertegen moet onder
nemen .
Allereerst is besloten, de bondscontributie voor seniorleden 
af te schaffen, zodat de contributie naar beneden kan.
De leden blijven wel verzekerd.
De bondscontributie voor de jeugd moet blijven, anders kunnen 
ze niet meer meedoen aan de jeugddagen van het K.N.G.V.
Via stencils huis aan huis uitleg geven over de sportmogelijk
heden en de kosten.
Zijn er nog andere suggesties of opmerkingen, wil men dan 
kontakt opnemen met één van de onderstaande bestuursleden.
Wij moeten er samen alles aan doen om te voorkomen, dat 
sportvereniging S .D.S.Westernieland-Pieterburen over de kop 
gaat.

Het dagelijks bestuur; B.Groeneveld Pieterburen
M.Dijkmans-Kooistra Pieterburen
I.Arkema Eenrum



GEZIENJNHET JI/.W  VÊN DONDERD. 253EPT.W 2±■

Aan de weggebruikers.

1. Weggebruikers weest oplettend*
2. Bestuurders van rij- en voertuigen, geleiders van dieren, 

houdt den rechterkant van den weg.
3. Wijkt bij het tegenkomen naar rechts uit.
4. Wijkt bij het inhalen naar links uit.
5. Wijkt, indien gij wordt ingehaald tijdig en voldoende naar 

rechts uit.
6. Laat bij kruising den bestuurder, dien gij aan de rechterhand 

hebt, voorgaan.
7. Houdt vooral ook in boehten den rechterkant van den weg.
B. Neemt U bijzonder in acht in bochten waar het uitzicht niet

vrij is.
9. Geeft aan, dat gij voornemens bent, vaart te minderen of 

halt te houden.
10. Geeft aan, dat gij voornemens bent van richting te veranderen.
11. Geeft op de juiste oogenblikken duidelijke en goede geluids

signalen.
12. Houdt halt, indien de veiligheid zulks vordert.
13. Voetgangers op wegen en rijwielpaden, geeft ruimte voor het

passeeren.
14. Denkt aan de bestemming der rijwielpaden.

i



w m aim  mn> b et model
w s e m ji ü v m m m jM M M M lM G M M Ji
Per 1 janauri 19Ö̂ + is de Nederlandse regeling voor rijbewijzen verder aangepast aan de 
voorschriften van de Europese Gemeenschap. De nieuwe regeling komt in het kort op het 
volgende neer.
Er wordt een nieuw model, een zogenaamd Europees rijbewijs ingevoerd, dat geleidelijk 
het huidige model rijbewijs zal gaan vervangen.
Op een aantal punten worden de bevoegdheden die uit de rijbewijzen voortvloeien gewij
zigd. Zo mogen motorvoertuigen op drie wielen, die leeg niet zwaarder zijn dan ^00 
kilo, alleen nog met rijbewijs A worden bestuurd. In de oude situatie kon men hiervoor 
ook het rijbewijs B-E gebruiken. Voor bepaalde voertuigen die tot nu met rijbewijs B 
mochten worden bestuurd, zal voortaan een rijbewijs C nodig zijn. Dit geldt met name 
voor de kampeerauto die meer dan 3500 kilo weegt. Er is voor deze gevallen een over
gangsregeling ontworpen om deze verschuivingen soepel te laten verlopen.
Met de rijbewijzen B, C en D mogen aanhangwagens en opleggers tot een gewicht van 750 
kilo worden getrokken.
Met een rijbewijs B mag ook een zwaardere wagen aanhangwagen of oplegger worden getrok
ken, mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. De oplegger mag niet zwaarder zijn dan de 
auto zelf en de aanhangwagen of oplegger plus de auto mogen samen niet zwaarder wegen 
dan 3500 kilo. Er komt een afzonderlijk rijbewijs, geldig voor de categorie E . Met dit 
rijbewijs mag men zwaardere aanhangwagens of opleggers voorttrekken, dan met de rijbe
wijzen B, C en D mogelijk is.
Vcor het rijbewijs E moet een apart praktisch examen worden afgelegd.
Zij die thans in het bezit zijn van een rijbewijs B-E, dan wel B-E enC-E en/of D-E 
en zij die onder de oude regeling voor één of meer van deze categorieën met goed ge
volg rij-examen afleggen behouden hun rechten ten aanzien van de categorie E. Ook 
voor de Rijbewijzen C en D zijn aparte examens ingesteld. Voor het behalen van een 
eerste rijbewijs voor de categorieën C, D of E is een medische keuring verplicht. 
Beperking bevoegdheden.
Er bestonden reeds gevallen waarin de bevoegdheden die uit een rijbewijs voortvloeit 
werd beperkt. Het aantal beperkingen wordt in de nieuwe regeling uitgebreid. Bijvoor
beeld!
Als tijdens het besturen van een motorvoertuig bril of contactlenzen noodzakelijk zijn, 
wordt dit in het rijbewijs vermeld. Bovendien krijgen bestuurders van een auto met een 
automatische gangwissel of koppeling in hun rijbewijs niet meer vermeld, dat zij in 
het eerste jaar slechts dergelijke auto's mogen besturen. Het gevolg is dat de bestuur
der die die examen doet in een auto met een automatische gangwissel of koppeling niet 
meer ja een jaar mag overstappen op een auto met een handschakeling.
Zij die thans in het bezit zijn van een eerste oud model rijbewijs, zullen bij ver
vanging van het rijbewijs, mits niet binnen één jaar na afgifte daarvan een der£elijke 
aantekening niet weer op het af te geven rijbewijs krijgen.
Categorie-indeling.
De nieuwe categorie-indeling luidt als volgt:



A. Motorvoertuigen op twee wielen, motorvoertuigen op twee wielen met zijspan, motor
voertuigen op twee wielen met aanhangwagen en motorvoertuigen op drie wielen, waar
van het ledig gewicht niet meer bedraagt dan kOO kilo. Voor de bepaling van het 
aantal wielen worden twee naast elkaar aangebrachte wielen van gelijke afmeting als 
een wiel beschouwd, indien de afstand tussen de binnenzijden van de op die wielen 
gemonteerde banden niet meer bedraagt dan de breedte van één van die banden in nor
male spanningstoestand en in onbelaste staat.

B. Motorvoertuigen, niet zijnde motorvoertuigen van de categorie A, waarvan het ledig 
gewicht vermeerderd met het laadvermogen, niet meer bedraagt dan 3500 kilo en die 
zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder 
niet begrepen, alsmede door genoemde motorvoertuigen voortbewogen aanhangwagens of 
opleggers, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen, niet meer 
bedraagt dan 750 kilo dan wel meer bedraagt dan 750 kilo, mits het ledig gewicht 
vemeerderd met het laadvermogen van de aanhanger of oplegger niet meer bedraagt 
dan het ledig gewicht van het motorvoertuig en het ledig gewicht, vermeerderd met 
het laadvermogen, van het samenstel van het samenstel van trekkend voertuig en 
aanhangwagen of oplegger niet meer bedraagt dan 3.500 kilo.

C. Motorvoertuigen, niet zijnde motorvoertuigen van categorie D, waarvan het ledig 
gewicht vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3.500 kilo alsmede 
daardoor voortbewogen aanhangwagens of opleggers, waarvan het ledig gewicht, ver
meerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 750 kilo.

D. Motorvoertuigen, die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen de 
bestuurder daaronder niet begrepen, alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens 
of opleggers, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet 
meer bedraagt dan 750 kilo.

E. Motorvoertuigenvan een van de categorieën B, C of D, voor het besturen waarvan de 
bestuurder in het bezit is van een rijbewijs, met een andere aanhangwagen of op
legger dan op grond van dat rijbewijs mag worden voortbewogen.

Overgangsregeling.
In een zeer uitgebreide overgangsregeling, wordt aangegeven welk recht men tot 1 janu
ari 1936 kan ontlenen aan het huidige rijbewijs. Bij enkele vernieuwing momenteel komt
dit in het kort op het volgende neer op:

Houder oud model rijbewijs heeft bij omwisseling recht op:
A A nieuw model
B-E B-E oud model X .
A-B-E A-B-E oud model X
B-C-E B-C-E nieuw model
A-B-C-E A-B-C-E nieuw model
B-D-E B-D-E oud model X
A-B-D-E A-B-D-E oud model X
B-C-D-E B-C-D-E nieuw model
a -b -c-d -e A-B-C-D-E nieuw model
In het bovenstaand overzicht met een aangeduide gevallen, kan wel al een rijbewijs 

van het nieuwe model worden afgegeven, mits de aanvrager schriftelijk verklaart af
stand te doen van de meerdere bevoegdheid van het oude model.
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Voor 19ÖU zijn onlangs collecte-vergunningen afgegeven aan de navolgende 
instellingen.
Leger des Heils *
Nationaal Rheumafonds
Simavi
Sakor
Nederlandse Hartstichting 
Nederlands Astma Fonds 
Nederlands Rode Kruis (afd. Eenrum) 
Prins Bernhard Fonds (Anjerfonds) 
Diabetes Fonds Nederland

20 februari t/m 3 maart 
12 t/m 18 maart 
19 t/m 25 maart 
26 maart t/m 1 april 
9 t/m 15 april 
7 t/m 13 mei 
28 mei t/m 10 juni 
11 t/m 2U juni 
25 juni t/m 1 juli

Koningin Wilhelminafonds (Kankerbestrijding) 27 augustus t/m 9 september
10 t/m 15 september 
17 t/m 23 september 
8 t/m 1^ oktober

22 t/m 28 oktober 
29 oktober t/m k november

P.I.T.
Prinses Beatrixfonds
Vrouwenraad P i et erbur en/We st erni eland
Federatie Sociaal Pedagogische Zorg voor 

Zwakzinnigen
Nationaal Jeugd Fonds 
Stichting Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 12 t/m 18 november 
In de periodes waarvoor geen vergunning is verleend kan nog worden aangevraagd, 
voor een collecte-vergunning. Als door een instelling wordt overwogen om voor 
een bepaald doel een inzamelingsaktie te organiseren dan is het raadzaam om 
deze collecte te plannen in een z.g. vrije periode. Voordat de aanvrage wordt 
ingediend is het raadzaam even contact op te nemen met de gemeente-secretarie, 
want het kan gebeuren dat instellingen op hetzelfde tijdstip een vergunning 
willen aanvragen. Op deze wijze kan inzake deze aangelegenheid de zaak enigs
zins worden gecoördineerd en rijdt men elkaar zo weinig mogelijk in de wielen.

Gemeentebestuur van Eenrum.
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PSOJÜCr MFUSENZXPB? WERK.
Zoals u misschien weet, is de gemeente Eenrum aangesloten bij het 
Projekt Mensen Zonder Werk.
Door het projekt worden t$n behoeve van uitkeringsgerechtigden (mensen die 
een uitkering ontvangen zoals: de w.w., w.w.v., r.w.w, of a.a.w./w.a.o.), 
voor mensen die ingeschreven staan bij het arbeidsbureau, 
voor mensen die noch een uitkering krijgen noch ingeschreven staan bij 
het arbeidsbureau, maar wel werkzoekende zijn,
voor a.o.w.ers die zich nog te fit voelen om aan de kant te gaan staan, 
een aantal aktiviteiten ontplooid.
De deelname aan deze aktiviteiten is gratis en bovendien behoeft u, 
wanneer u aan deze aktiviteiten deelneemt, hiervoor geen toestemming aan 
de Sociale Dienst te vragen.
Belangrijk voor u is om ook nog te weten, dat deelname aan de aktiviteiten 
uiteraard op geheel vrijwillige basis is en dat uw uitkering geen enkel 
gevaar loopt.
Ter informatie delen wij u mede dat door het projekt o.a. de volgende 
aktiviteiten worden georganiseerds
1. ' een gitaarcursus
2. een cursus typen
3. een gespreksgroep over zelfgekozen onderwerpen
4. een cursus druktechnieken
5. recycling en werkplaatsaktiviteiten
6. een projekt biologische tuinbouw 
7* sportgroepen
8. het opzetten van een werklozenkrant

In vele dorpen wordt gewerkt met een gemeentelijke werkgroep.
Zo'n werkgroep houdt zich bezig met o.a. het opzetten van cursussen.
Daar er in onze gemeente nog niet zo'n werkgroep van het Projekt Mensen
Zonder Werk bestaat, zouden wij u de volgende vragen willen voorleggen:
1. Vindt u dat er in onze gemeente zo'n werkgroep moet komen?
2. Hebt u belangstelling om in zo'n werkgroep zitting te nemen?

Mocht u belangstelling hebben om aan deze projekten deel te nemen of 
hebt u belangstelling voor de werkgroep, neem dan contact op met mevr.
N,Kloosterman, Mattenesserlaan 22, tel. 1269 of met mevr. A. Miedema,
Dr„ Posthumuslaan 14, tel. 145^*
Graag reageren voor 15 maart.
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OPENBARE BIBUOTREEK EENRVM.
De Vennen 2a 
tol.805959-1467
Open ingsti jden; 
Maandag: 14.30-17.30 
Woensdag; 14.30-17.30 
Donderdag: 14.30-17.30

18.00-21.00
Keuze uit de nieuwe aanwinsten;
Romans

Baardman.S.
Het geslacht Dalman.
Sen gelovige dorpsjongen ontmoet in Amsterdam een meisje met een 
triest verleden.
Bos.Jan.
Aaldoagsch qeproat.
Korte verhalen in Gronings dialect, posthuum uitgegeven.
Melvi11e-Ross.Anthony 
Doodsstrijd in de diepte.
Na een succesvolle patrouille in de Middellandse Zee moet een 
Engelse onderzeeboot een geallieerd geheim agent ophalen aan 
de kust van Italië.

Paul.Ch.
Het schrikbeeld.
Na een hoornvliestransplantatie, die haar het gezichtsvermogen 
heeft teruggegeven, begint een jonge vrouw het laatste beeld 
te zien dat haar donor zag voor hij werd vermoord.

Van Vogt, A.E.
Het rijk van het atoom en De tovenaar van Linn.
Tegen een achtergrond van familiale intriges, barbaarse en 
buitenaardse invasies, consolideren de Gebieders van Linn hun macht
Wolkers, Jan.
Gifsla.
De lesbische dochter van de thriller-auteur Dilling verleidt op 
oudejaarsnacht de jonge vriendin van haar vader.
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Hobby «• en studieboeken.
173
Bossema,Corien
Een vrouw van alledag.
Schrijfster vertelt haas persoonlijke belevenissen tijdens de 
laatste levensweken en het sterven van haar 86-jarige moeder 
in een bejaardenhuis.
630.62
Moonen, Marianne 
Neerlands Dis.
De historische ontwikkeling van eet- en drinkgewoonten in 
Nederland, met recepten.
657.73
Autotest 1984.
Technische gegevens en resultaten van objectieve tests van 
verschillende autotypen.
664.2
Titulaer,Chriet 
De mens en de computer.
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Beste mensen,
zoals U gemerkt zult hebben, is er ten bate 

van onze Peuterspeelzaal in het najaar een pennenaktie ge
houden in het dorp. Door Uw aller medewerking konden wij 
in korte tijd ruim f. 450,—  extra bijeen brengen om de 
speeltuin achter de peuterzaal verder aan te kleden. Van 
dit geld schaften wij een leuke blokhut aan. Met het geld 
dat we uit het Nationaal Jeugdfonds zouden krijgen, wil
den wij er ondermeer een glijbaan en een verhoogd speel- 
terras aan laten maken. Het leek allemaal heel mooi.

Minder mooi was de ontdekking die een paar 
kinderen op Nieuwjaarsmorgen deden en met beteuterde ge
zichten bij "juf Wil" kwamen melden. In de Oudejaarsnacht 
was het blokhutje omver gegooid, de ruitjes vernield, het 
dak ontzet en de deur (met slot) ingetrapt. Het werk van 
velen, de verwachting van kleine kinderen om daar straks 
te kunnen spelen, lag omvergesmeten als resultaat van het 
"plezier" van enkelen. De politie, die wij ingelicht heb
ben, zal zijn best doen na te gaan wat er precies gebeurd 
is. Natuurlijk kan alles wel weer gerepareerd worden, maar 
dat kost extra geld.

En de verontwaardiging blijft. Iets versle
pen of een grap uithalen met Oudjaar is hier overal ge
bruikelijk. Wij vinden echter dat het beneden peil is om 
speeltoestellen van kleine kinderen te vernielen. Want 
afgezien van de kosten en de tijd dat het huisje buiten 
gebruik is, trekken de kleintjes zich zoiets erg aan.

Nu we toch bezig zijn, willen we ook nog 
eens onder de aandacht van de (iets oudere) jeugd bren
gen, dat de omheining van onze tuin telkens weer inzakt, 
omdat er overheen geklommen wordt. Moet dat nou echt ?
Als jullie daar dan zonodig moeten spelen, kun je nu nog 
steeds gewoon binnen lopen via de voorkant, want daar 
is nog geen hek geplaatst."

Het lijkt nu wel of wij alleen maar kun
nen mopperen, maar dat is heus niet zo. We zijn geweldig 
blij met onze nieuwe zaal en de tuin en we willen alle 
Eenrumers die ons aan geld voor de aankleding geholpen 
hebben, vanuit het Bokkeblad toeroepen : BEDANKT !

Namens het bestuur van de Stichting 
Peuterspeelzaal Eenrum,

Lt f a L Ü s U * * *
<JC.v.d.Werf-Stutterheim, 

voorzitter.
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Op zaterdag 3 maart, aanvang 20,00 uur is er weer de traditionele 
feestavond van de V.V.V,-M.C.E. in zaal Bulthuis te Eenrum.
Voor u zal worden opgevoerd ddor de "Grunneger Sproak", 
het toneelstuk MNatteghaid ien 't Dorp", een blijspel in drie 
bedrijven geschreven door Karl.Bunje.
Het stuk speelt zich af rond aannemer Hendrik Bouwers (Jo Suiveer), 
die van het begin tot het einde voor talrijke verrassingen en 
verwikkelingen zorgt, hierin bijgestaan door o.a. zijn huis
houdster (Ria Zonderman), huisknecht (Kees Ottens) en dochter 
(Lucie Schuringa).
Dit stuk heeft een extra lange speeltijd, een goede rol-bezetting 
en het is beslist de moeite waard dit te zien.
Voor de liefhebbers is er bal na!
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

De gezamelijke besturen van V.V.V.-M.C.E.

SNUFFELCURSUS
De afdeling Warffum van het Noordelijk Avond College organiseert een snuffelcursus 
voor volwassenen.
Er wordt les gegeven in de vakken Nederlandse taal,rekenen,aardrijkskunde,geschiedenis, 
engels,alles op het niveau van 5* en 6e klas basisschool.
De bedoeling van deze z.g. snuffelcursus is,om de lagere schoolkennis weer op te 
frissen.Als men dat wil,kan men vervolgens doorgaan mét een avondmavo of met de studie 
voor een ander diploma beginnen.
De snuffelcursus wordt gegeven op maandagavond te beginnen op 6 februari a.s. in 
de Rijksscholengemeenschap Het Hogeland te Warffum,van 19.45 - 21.30 uur.
Er zijn tien avonden,zodat de laatste cursusavond op maandag 9 april valt.De totale 
kosten bedragen slechts f. 25.- ,wat neerkomt op één rijksdaalder per avond!
De onderwijzer die de cursus zal geven heeft veel ervaring met volwassenenonderwijs 
en heeft al eerder met veel succes een groep in Warffum begeleid.
Graag willen wij uw aanmelding op zaterdag 4 februari binnen hebben.
Indien u liever aan zo' n cursus zou willen deelnemen op een middag,dam willen wij dat 
graag van u horen.Het is namelijk niet uitgesloten dat wij,als er voldoende belang
stelling is,ook nog een snuffelcursus op een middag gaan organiseren.
Verdere inlichtingen worden verstrekt door J.de Boer,tel. 05950—2426,M.J.v.d.Heide 
tel. 05950-2634 en G.Klok,tel. 05950-2151
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LTC O D.l.VI A. EENRUM

0M3 WEL /g  VLUGHEID WALLES
Deze veelbelovende -woorden schuilen achter de naam O.D.I.V.I.A., onze tennisclub. 
Als we ooit waar willen maken wat wij al jaren lang met deze afkorting trachten
te verkopen, dan is dat nu wel.
Het seizoen 198*1 start per 1 april met drie gloednieuwe tennisbanen en als daar
bij de sfeer weer net zo goed is als in het voorgaande seizoen ........
Welnu, kom maar eens kijken. *s Avonds is er altijd wel iemand van de baancom- 
missie op de baan om u over het een en ander te informeren of, als u nu al ge
inter esseerd bent, bel dan; 05959-1637, het nummer van onze secretaris.

H. Hummelen.



SOCIAAL ALLERLEI

Per 1 januari 1984 zijn de bijstandnormen veranderd; hieronder volgt een summier 
overzicht.
De bedragen zijn per maand voor:
Een echtpaar zonder en met kinderen ƒ. 1446,90
Een eên-oudergezin ƒ. 1302,20
Plus: De premie voor een vrijwillige verzekering of een bejaardenverzekering bij 

een ziekenfonds. Maar niet de aanvullende verzekering.
Plus: Vakantiegeld voor: Een echtpaar zonder en met kinderen

Een een-oudergezin
Het vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.

ƒ. 76,01 
ƒ. 68,41

All e ens t aand en Vakantiegeld
23 jaar of ouder /. 1012,85 /. 53,21
22 jaar ƒ. 881», 95 ƒ. 52,96
21 jaar ƒ. 769,20 ƒ. 51,1*1
18 t/m 20 jaar ƒ. 707,55 20 jaar ƒ

(werkloos en niet thuiswonend) 19 jaar ƒ
ƒ. 44,34 
ƒ. 38,18 

18 jaar ƒ. 33,10
Plus: De premie voor een vrijwillige of bejaardenverzekering bij een ziekenfonds.

Maar niet de aanvullende verzekering.
Het vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.
Woor thuiswonende werkloze kinderen gelden de volgende normbedragen per maand: 

Leeftijd Uitkering Vakantiegeld
20 jaar ƒ. 426,15 ƒ. 44,34
19 jaar ƒ. 340,50 ƒ. 38,18
18 jaar ƒ. 332,25 ƒ. 33,10

Ook in deze gevallen wordt het vakantiegeld in juni betaald.

Zoals u in dit overzicht kunt zien kan er vanaf 18 jarige leeftijd een beroep 
worden gedaan op Teen bijstandsuitkering.
Wanneer kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering: Als uw inkomen 
beneden het voor u geldende normbedrag ligt kunt u in principe in aanmerking komen. 
Nader informatie kunt u krijgen op het spreekuur van de sociale dienst in het 
gemeentehuis.
Het spreekuur wordt gehouden op dinsdag- en woensdagmorgen van 9«00 tot 12.00 uur 
door de heer H.J. Meulenkamp.
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In een der vorige nummers eindigde het 5© vervolg met het verhaal over de school
jaren van Noach Benninga.
Zijn verhaal over zijn jeugd gaat door als volgt.
Ik werd gedwongen om vriendje te zijn met Roelf Dijkhuizen, de zoon van de dokter, 
echt tegen mijn zin. Ik hield niet van die jongen, noch van de dokters familie, > 
waar ik me niet thuis voelde. Ze woonden in een grote villa omringd door een gro.te 
tuin en een grote appelboomgaard. (Huis waar thans de fam.Hansems woont).
De dokter was geloof ik de enige die er een auto op na hield. De veearts had een 
Douglas motorfiets. Als je de zijdeur inkwam moest je 3 stapjes op naar de gang.
Aan de rechterkant had je de keuken, het domein van de twee meiden. Een ervan was 
Annechien, een erg kreupele vrouw, des middags in haar wit gesteven schort wel 
indrukwekkend. De andere was een meisje misschien zes jaar ouder dan ik.
Roelf had prachtig speelgoed. Op zolder zetten we de trein op eindeloze rails in 
elkaar. Rails met echte wissels, iets omgekends. Ik was goed bekend met speelgoed 
want thuis hadden we met Sinterklaas een Sinterklaastafel. Sinterklaas, 5 december 
was in Holland wat ^erst in de Verenigde Staten is. Iedereen, groot en klein krijgt 
op die dag cadeaux. Op school wordt weken van te voren over dat feest verteld.
Hoe Sinterklaas met Piet, zijn zwarte knecht per stoomboot uit Spanje komt. Om de 
goede kinderen cadeautjes te brengen en de stoute in de zak mee te nemen naar 
Spanje. Nog ken ik al de liedjes die we samen zongen.
Begin november werd onze voorkamer leeg gemaakt. Aan twee zijden werden er stella
ges opgericht met planken waarop speelgoed werd uitgestald. Op de bovenste rijen 
poppen, prachtige, allemaal verschillend. De goedkope met opgenaaide ogen, de hele 
dure konden "slapen” en je kon hun haar echt uitkammen. Verder treinen en paardjes 
op een plank met vier wieltjes eronder. Allerhande spelen damborden etc. Op een 
van de grote tafels was leerwerk uitgestald, portemonnaies en damestassen. Het 
begon in de namiddag met een enkele klant, maar ' s avonds was het vaak vol tot 
tegen tienen. Ieder had het te druk om op mij te letten,waren misschien ook te 
opgewonden door alle drukte, ik hoorde met belangstelling naar de verhalen. Voor 
hoeveel geld mevrouw die en die had besteed en of iemand wist waar dat kleine 
mooie bruine tasje dat op de hoek lag was gebleven, toch niet gestolen ?
De inkopen hiervoor waren al in oktober gedaan. Dan ging Frouke, soms met ^et naar 
Groningen, waar het meeste bij Lammers in de Ebbingestraat werd gekocht. Ik heb 
geen idee hoeveel geld daar mee gemoeid was, maar het moet wel over ƒ 1000,- zijn 
geweest, een enorm bedrag in die tijd. Een goede Sinterklaas was een bron van extra 
inkomsten.
Met dokter Dijkhuizen ben ik in zijn Buick meegeweest om de verlichting te zien 
van Groningen, Het was ter gelegenheid van de 250ste herdenking van het ontzet 
van Groningen van de Spanjaarden in 1922. Een tocht naar Groningen was altijd een 
groot avontuur, maar om dat in een echte auto te doen maakte die tocht wel heel 
byzonder. ,,



Naar Groningen ging Je als Je ziek was. Naar de oogarts en vooral Jet naar de 
huidarts, naar dr. Meijer aan de Praediniussingel. Later toen ik student was zou 
ik daar bijna iedere week komen met mijn psoriasis. Zo*n reis werd tenminste een 
week van te voren gearrangeerd. Er moesten rekeningen worden betaald aanleveran- 
ciers, bestellingen worden opgegeven, er was een doktersafspraak gemaakt, Je had 
Kaatje, een getrouwde zuster geschreven dat Je kwam eten om 12 uur. Als er tijd 
over was ging Je gauw een bezoekje maken o.a. bij Leentje Goslinski, een heel oude 
vriendin van de familie. En als er geld over was kwamen er soms gallètjes mee van 
de"kosjere"bakker (die ritueel brood bakt).
Al vroeg was Je op om naar Mensingeweer te lopen, 2 km van Eenrum, waar je wachtte 
op de paardetram die van Ulrum naar Winsum reed. Als het regende wachtte je in de 
doorrit van het hotel aldaar op de tram. Dan ging je met de tram in een half uur 
naar Winsum tot voor het spoorstation. Daar nam je een retour 3© klas naar Gronin
gen Halte en dan was je na uur in de "stad". Ik hield daar Jet's hand stjjf vast, 
bang dat ik verloren zou gaan in al die drukte. Het was een opwindende bezigheid 
om naar de stad te gaan.
Maar er waren ook kalmere ogenblikken. Oh, wat genoot ik als op een koude winter
avond de familie bij mekaar zat, vaak met Mozes en Kee en er verhalen uit de oude 
doos werden opgehaald. Het ging dan van:Mozes weet jij nog dat Hetje van Geuns zo 
en zo deed. Ik heb hem niet meer gekend, maar hij moet een grote sterke man zijn 
geweest, die onder anderen een beetje in vee handelde. Niet erg succesvol, maar 
vol levenslust en een liefhebber van een slokje. Zoals alle Joden liep hij uren 
in de omtrek om zijn kost op te scharrelen. Middageten was voor niemand een bezwaar 
Bijna in ieder dorp in de omtrek woonden Joodse families waar je kon meeeten aan 
het warme middagmaal. En sinds al die families zo'n tiental kinderen had kwam het 
er niet op aan of er een meer of minder mee at. Oma in Usquert vertelde dat Hetje 
op een zekere dag mee kwam eten. Na de gebruikelijke begroeting vroeg ze de ook
gebruikelijke vraag! Nou, heb je zaken gedaan? Hij: N e e ..... wel, ik was bij
Groothuis op de dijk. Die had 4 schapen te koop. Als ik ze alle 4 kocht kreeg ik 
de 3© cadeau, zei hij. Nou die 5e heb ik maar meegenomen, die was niet te duur.
Ik ben er zeker van dat dit verhaal niet waar is; ze waren allemaal als de dood 
om een slechte naam te krijgen.
Een ander verhaal van Hetje: Hij lustte graag een borrel maar vervloekte zichzelf 
om die slechte gewoonte. Nu had je op de weg naar ^nsingeweer een kroeg, vlak 
voor de brug over het kanaal. Nu maakte hij een weddenschap met zichzelf dat hij 
over de brug kon komen zonder een borrel te kopen. En hij wedde met zichzelf om ... 
een borrel. Soms won hij, soms verloor hij.

Wij woonden en leefden in twee werelden. De ene was de dorpsomgeving, de andere 
was de Joodse familiekring.

Hierover meer in het 8e vervolg.

A. Duister.



Herinneringen uit Eenrum een dorp op het Hogeland. 
Opgetekend door L.C.Willinge. 3ZU .

H A A S J A G E N .

Een graag door de jeugd gedaan spel was het haasjagen, waarbij woestheid, 
handigheid en ontwijkende bewegingen de aantrekkelijkheden vormden.

De eerste jager werd aangewezen en deze stelde zich verdekt op aan het einde 
van het lommerrijke laantje aan de achterkant van de school en de begraafplaats. 
Daarna draafde de meute jongens door de laan, waar de jager moest proberen er 
enige van te grijpen en onzacht naar zijn schuilhoek te brengen. Gebeurde dit in 
zeer korte tijd dan konden die tot jagers bevorderde hazen mee doen de laatste 
hazen te achterhalen en buit te maken. Hoe wilder de eerst gepakte haas zich ver
weerde en zich probeerde los te scheuren uit de grijpende klauwen van de jager, 
hoe langer de andere hazen de tijd hadden langs de jager te komen. Begrijpelijk 
sneivelde daar menige jasknoop; vaak was een uitgescheude mouw of een winkelhaak 
het bewijs van een heldhaftige verdediging. De móeders hadden zoveel werk van dit 
spel, dat zij het meedoen vaak verboden, maar zo*n verbod kon alleen maar inde 
wind worden geslagen. Het enigste wat zij konden proberen was, hun zonen sterke, 
onverwoestbare kleren, met zo weinig mogelijk knopen aan te trekken.

O P  Z O L D E R .

De grote zolder over het gehele huis was een heerlijk speelterrein voor Johan, 
Luut en hun vriendjes. De meest fantastische dingen ontsproten meestal aan Johan 
zijn brein. De oude afgedankte kinderwagen deed in veel gevallen dienst als aan- 
drijfmachine, die -met de wilen in de hoogte- door een van de jongens moest worden 
rondgedraaid.

Een oude fietstrapper met de as er nog in werd stevig - met spijkers vastge
slagen - op het tafelblad bevestigd. De in kogeltjes draaiende as was de dynamo, 
die op hoge snelheid een hevig brommend geluid gaf, zo luid, dat een op de grind
weg voorbij wandelende man zijn vrouw naar de berm duwde met de waarschuwing, dat 
er een auto - toen nog een vrij zeldzaam voertuig - aan kwam.

Het aan een wiel van de kinderwagen moeten draaien was in Johan*s ogen een 
technische onvolkomenheid, die hij moest trachten op te lossen. Die oplossing 
kwam, nadat hij een wieltje aan de hoogste balk bij de nok van het huis had beves
tigd. Hierover liep een touw, dat aan een bak was bevestigd. In die bak werd alles 
wat zwaar was, zoals stukken ijzer, stenen en grind gedaan en daarna naar het 
hoogste punt gehesen. Die zwaar geworden bak ging aan dat touw, dat over het wiel 
van de kinderwagen liep, niet sneller naar beneden als het wiel wilde draaien. 
Enige minuten lang werkte de machine met dynamo dan automatisch, onder grenzeloze 
verbazing en bewondering van de vrienden en de zelfvoldaanheid van de uitvinder.



S C H R I K

Om met eigen ogen mee te maken hoe zijn moeder zon schrikken, veranderde 
Johan zijn "machine” zodanig, dat het snel draaien van het wiel werd vertraagd, 
waarmee hij bereikte, dat de looptijd minuten langer duurde; hetzelfde effect 
bereikte hij ook, door het touw, waaraan de aandrijfbak hing, over meerdere wiel
tjes te laten lopen <m dus te verlengen. Nu nog het schrifceffect!
De zware bak die langdaam naar beneden kwam zou daarbij een plankje raken, dat 
half buiten de tafel stak* °p het andere eind van de plank stapelde Johan alles op 
wat er te vinden was aan oude potten, pannen, deksels en ander buiten gebruik zijnd 
keukengerei, dat na aanraking, van de tafel zou donderen.
Johan had zorgvuldig de tijd gekozen, dat moeder even uit kon blazen van haar 
zware werkzaamheden in haar stoel achter de tafel, juist onder de lawine, die op 
zolder zou ontstaan.
Hij stelde machine in werking, sloop geruisloos de trap af, ging in de kamer in 
zijn hoekje zitten lezen en kon van daaruit met een scheef oogje zijn moeder gade
slaan.

De machine werkte uitstekend; de dynamo bromde, wel met minder geraas dan wanneer 
hij op volle toeren draaide, maar in de kamer toch nog heel best hoorbaar. Na vijf 
& zes minuten, die voor Johan verschrikkelijk lang duurden, kwam eindelijk de klap; 
met ontzettend geraas van vallend aardewerk en metaal donderde boven moeders hoofd 
alles vanaf de tafel op de zoldervloer. Moeder kromp ineen tijdens het lawaai, 
sloeg de handen voor haar mond en kon trillend nog uitroepen: "wat gebeurt daar?". 
Vloog uit haar stoel de kamer uit, door de gang naar de zoldertrap en schreeude 
naar boven: "Luut wat is er?" en rende, niets horend de trap op. Ze zag haar jong
ste zoon al met gebroken ledematen bewusteloos op zolder liggen; Johan zal immers 
in de kamer.

Maar boven geen Luut; wel een onvoorstelbare ravage en een nog een beetje 
draaiende machine. Johan, die deze heftige reactie van zijn bleek uitziende moeder 
niet had verwacht,was haar achterna gehold, bleef op de bovenste traptrede staan 
en riep:"Luut is er niet moe...... ik heb het met opzet gedaan." Moeder hoorde het,
kalmeerde spoedig, want ze was wel wat gewend aan zulde verrassingen van haar 
oudste. "Kwajongen, je hebt me een doodschrik bezorgd, mijn hart stond even stil!"

Veel later kwam vader thuis. Moeder vertelde hem van de schrik. In zijn bijzijn 
moest Johan excuus vragen en beloven dat hij zoiets niet weer zou doen. Hij deed 
dit graag, in de eerste plaats omdat hij er zo gemakkelijk afkwam en in de tweede 
plaats, omdat hij zelf ook vind, dat het te erg was geweest.

Verdere belevenissen in vervolg VII.

A. Duister.



,f Vinteroavend.,r
As alles rondom stil en wit is 
en d*r n* dik stuk ies in sloot Üé£t* 
den kpnn je ’t vraizn heurn.

As wie den noar hoes goan mit sievels vol snei
en gluiende o s m  aan kop,
den stait doar zo in * t haalf duuster m.it
’n kachel vol rooie fakkels,
op toavel n f pot damxmde snert*.

Joaren leedn schreef ik dit ains op dcu zuk d*r

gramniedige stc’rms nog mor te swiegn.
Panny'daansden foxtrot op daki 
Zo*# beet jé zun en scheuvelies en din *n bult 

Mor nee, elk lopt joe snotte 
y^ttrbier^Heur goiedag is hoast nait te versto 
Aaalf in buusdouk hangn.
/ Mor tia^iser^d^r ls hoop. Kiek mor om joe tou;
' Keur dei jférïe^KQgels mor^alns en aai joen kat ains over rug, 

brCjgftit liggn mit pootn in lucht? 
veujóyt'mehsen, den hebbn wie * t weer had en binn 

dat J^enotter ook weer kwietl 
f krjfesp toch nog n9 stitje winter?♦

9 n me al *n echte
s bleevn:
om over dei

zondhaid dat
en preestn i
want dei 1>3 ift
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