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eet 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 vertrouwensinstituut
van honderden gezinnen en bedrijven in de regio.
Waaróm Havinga de vertrouweling en gesprekspartner
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.

Ik heb een tweede handz zchrijfmachine gekocht een ding waar ik erg
trotz op ben.
't Was heuz een koopje, dat beweerde tenminzte de vorige eigenaar
en ik heb het hem maar nagezecht.
Er zit welizwaar een gebrek aan, Hij lizpelt.
Nou dat doen enkele menzen ook,
De Z van Zimon oftewel de negentiende letter weigert bezlizt haar
dien z t .
Ik heb er een zchroevedraaier bij gehaald, maar vergeefz.
Alz het hier maar pij plijft, zal het wel gaan.
Oef, ik merk dat de tweede letter van onz alfapet ook neigingen
vertoont, om het pijltje er pij neer te leggen.
Geen nood! de P van Pieter lijkt er veel op.
"t Gaat er maar om, om je verztaanpaar te maken.
Toch hoop ik maar, dat het gier pij plijft.
Owee, nee want de G van Gendrik geeft ook niet tguis.
Get wordt zo langzamergand wel wat moeilijk, doeg met een peetje goed
wil nietwaar!
Men moet wat overgeppen voor dit mooie inztrument dat zegrijfmaegine
geet en de zetter zal erg in z"n zegik zijn, wanner gij deze praegtig
gedypde copie krijgd.
Ged v/ordd er anderz niet gemakkelijker op, wand er plijfd alweer
een lcdder weg.
Doeg foei ik mij een eegde geer zo in ged pezid fan deze maegine,
goewel ik me doeg zogenaamde zorgen ga maken of ik nied pekoegd pen.
Er plijfen nu al neer dan 5 ledderz weg. Wad

noed ik doen?

Door zedden , wand zolang er nog naar enkele

doedzen gegoor gelen

aan mijn v/il, dan zou ik ged onaardig findep degenofer die goed
willende doedzen en de maegine aan de cand de zedden.
Kcgder al neer en neer geprecen coen er foor de dag.

Alz ik goed gedeld gep, dan zijn er nu al zefen ledderz die nied neer
neezpelen.
Ik ga gelofen dad ie peeoegd pen.
Ie gr p v.elf de groodzde noeide on de woorden, de ondcijleren en nu
Terdroijw ie de* andere ledderz ooc niet neer.
En doeg peweerde de coopman dad ic een coopje aan die naegine gadl

P.S.

Wil men een mooi effect hebben lees dit stukje dan hardop voor.
Veel succes !

Om eens iets extra *s voor school aan te kunnen schaffen en
de ouders meer bij de school te betrekken, organiseren we
op 18 en 19 mei een fancy-fair.
Deze zal worden gehouden in en om de school op vrijdagavond
van 7-9 uur en op zaterdagmiddag van 2-5 uur.
U kunt de volgende attrakties verwachten: rad van avontuur,
knikkers raden, een buttonmachine, zelfgemaakte poppen
verloten, oude (school)boeken verkoop, stekjes, nummertjes
trekken, sjoelen, elastiekje trekken, ballen- en dubbeltjes
gooien, verkoop van zelfgemaakte artikelen enz.
Verder is er voor de kinderen gelegenheid lucifersdoosjes
te versieren en ze kunnen turks marmeren.
In de koffie- frisdrankhoek (café) worden regelmatig voor
stellingen gegeven door de verschillende klassen.
We gaan niet langs de deuren om prijsjes, maar dat hoeft
niemand te weerhouden een prijsje beschikbaar te stellen,
die dan ingeleverd kan worden bij Tiny Zuidema-Bos, Hereweg 8, tel. 1204.
Mensen die zelf iets willen maken en hiervoor patroontjes
en/of materialen nodig zijn, kunnen kontakt opnemen met
G-reet Jansen-IJsenbrant, Dokter Posthumuslaan 6, tel. 1526.
De ouders van de kinderen van de O.L.S. worden geïnformeerd
via school.
We hopen dat u een kijkje komt nemen op 18 en 19 mei,want
het zal beslist de moeite waard zijn.
Tot ziens.*
De fancy-fair commissie.

\

In deze tijd waarin veel mensen zich weer voorbereiden op hun vakantie is het
raadzaam dat iedereen even nagaat of hij of zij in het bezit is van een geldig
paspoort of toeristenkaart.
Paspoorten hebben een geldigheidsduur van 5 jaren. Het is toegestaan dat op
paspoorten die zijn verlopen nog 5 jaren naar bepaalde landen wordt gereisd.
Zodat al met al 10 jar.en gebruik kan worden gemaakt van een het zelfde paspoort.
Deze landen zijn; Andorra, België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Liechtenstein,
Luxemburg, Monaco, Oostenrijk, San Marino, Turkije, West-Duitsland (uitgezonderd
de stad Berlijn) en Zwitserland.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat het paspoort nog in goede staat verkeert en dat
de pasfoto nog goed gelijkt.
Toeristenkaarten hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 jaren. Verlenging van
de geldigheidsduur op welke manier dan ook is onmogelijk. Met een toeristenkaart
kan uitsluitend worden gereisd naar: Andorra, België, Frankrijk, Griekenland,
Italië, Liechtenstein, Ierland, Denemarken, Groot Brittannië en Noord-Ierland,
Luxemburg, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, San Marino, Spanje, Turkije, WestDuitsland (uitgezonderd de stad Berlijn), Zweden en Zwitserland.
Voor alle andere, niet genoemde landen, heeft men een paspoort nodig.
Als minderjarigen een paspoort of toeristenkaart aanvragen moeten de beide ouders
zich met deze aanvrage accoord verklaren en de aanvrage van hun zoon of dochter
op het gemeentehuis mede-ondertekenen.
Als minderjarigen in paspoort of toeristenkaart moeten worden opgenomen van een
van de ouders; dan moeten beide ouders de aanvrage van de

persoon die het kind

in toeristenkaart of paspoort krijgt ondertekenen. Dit dient ook op het gemeente
huis plaats te vinden.
Bij de aanvrage moeten 2 goedgelijkende, recente, zwart-wit pasfoto's worden inge
leverd. Bij verlenging van een paspoort is dit niet nodig.
Had u al eerder een paspoort (ook al is dit paspoort al lang verlopen), dan moet
u dat ook meenemen. Als het paspoort is zoekgeraakt (verloren, gestolen enz.)
dan moet u eerst een proces-verbaal op laten maken door de politie. Een afschrift
van dat proces-verbaal moet bij de aanvrage voor een nieuw paspoort of toeristen
kaart worden ingeleverd.
In onderstaande staat zijn de kosten die paspoorten en toeristenkaarten aangaan
vermeld:

wijziging paspoort / toeristenkaart

ƒ

6,10

aanvrage / verlenging paspoort
aanvrage / verlenging paspoort voor kinderen beneden 16 jaar
aanvrage toeristenkaart
aanvrage toeristenkaart voor minderjarigen

/ 35*75

Het is in ieder gevé.1 verstandig om een paspoort of toeristenkaart buiten het
vakantieseizoen aan te vragen.
Voor het aanvragen van paspoorten en toeristenkaarten kunt u iedere werkdag van
8.00 tot 12.00 uur op het gemeentehuis terecht. Op maandagavond tussen 19.30 en
20.00 uur is er ook gelegenheid om aanvragen in te dienen.

Gemeentebestuur van Eenrum.

Geachte redactie.

Gaarne zou ik, indien U hiervoor plaatsruimte heeft, onderst aan d art 11*el in
het volgende nummer van Uw blad opgenomen willen zien.
!•
GENEALOGIE FAMILIE BORGMAN•
Reeds weer enige jaren ben ik bezig met het uitzoeken van de familie BORGkAT.
Kort na de aanvang, bleek mij reeds dat er wat betreft de plaats Eenrum zeker
tv/ee families zijn welke zich Borgman hebben genoemd.

Zij zijn beslist geen

familie van elkaar. Ook in de omgeving van Eenrum, o.a. te Leens en fieterburen, maar ook in Bedum heb ik Borgmannen gevonden. Be beide families uit
Eenrum zijn door mij reeds vrij ver uitgezocht, maar door de onderzoekingen
zijn mij ook dus vele gegevens uit andere plaatsen in handen gekomen.

Baar

ik het jammer zou vinden die gegevens, welke eigenlijk niets met de families
uit Eenrum te maken hebben, zou moeten weg-doen, héb ik besloten om alle per
sonen met de naam Borgman maar in mijn archief te gaan opnemen.

Bit zal een

belangrijke uitbreiding gaan inhouden en ik zou gaarne in kontakt willen
komen met hen die mij van vroeger iets over deze families kan vertellen.
Uiteraard begin ik eerst weer van voren af aan met het putten van gegevens
uit het Rijksarchief te Groningen.

Echter zijn ook vele Borgmannen destijds

geëmigreerd naar Amerika en dat zal het vinden van diverse takken aldaar er
niet eenvoudiger op maken. Zij die dus belangstelling hebben worden v e r z e g t
mij te schrijven of ev. te bellen. liet is de bedeeling cm in de •
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naamlijsten van deze families ook aan te bieden aan de Gemeente Eenrum.
Voer Uw ev. hulp in dezen zeg ik U nu alvast hartelijk dank.
H. J. ENTER
Helperzoom 267
9722 BN GRONINGEN
Tel. 050 - 26 15 10
Giro 1014252
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B.K.R.-uitleententoonsteiJ ing

OPSNBARE BIBLIOTHEEK EENRUM
De Vennen 2 a
9967 PE Eenrum
t e l .!1467
Openingsuren :
maandag
;14.30-17.30
woensdag :14.30-17.30
donderdag;14.30-17»30
18.00-21.00

25/z.b reor. ,Dörpsnui's Eenrum
De drie winnaars van de wedstrijd
verbonden aan deze expositie zijn:
mevr. Proost, Mattenerser.1 n .65
Eenrum
mevr.Evers , Handerweg 17
Eenrum
W i 1ly van ftuyvenberg, >.Wi erinoastr.98 Western ieland

uur
uur
uur
uur

Tarieven;
Abonnement volwassenen?ƒ25, (incl. fonotheek als uw afspeel
apparatuur goedgekeurd is)
Bejaarden met PAS-65;/10,Kinderen tot 18 jaar: gratis

Deze dames mogen 1 jaar lang gratis
lenen uit gemeentelijk kunstbezit.
Hartelijk gefeliciteerd namens de
Culturele Commissie Eenrum!
Hieronder volgen de vragen nog een
keer met de juiste antwoorden:

Leengeld; voor grammofoonplaten
ƒ1,75 voor d i a ’s ƒ1,-.
De bibliotheek heeft zo'n 10.000
boeken, voor volwassenen en voor
de jeugd.
Voor volwassenen hebben we romans,
hobby/studieboeken, grote letterboeken( voor slechtzienden), boeken
in het Gronings en Duitse, Engelse
en Franse boeken. Deze buitenlandse
boeken worden elk half jaar geruild
in Groningen.
Verder lenen we ook tijdschriften,
grammofoonplaten en dia's uit. Alles
wat niet aanwezig is, kunt u aan
vragen. Wij zoeken het dan voor u
op in Groningen.
Voor de jeugd zijn de boeken ver
deeld in leesboeken en hobby/studie
boeken.
Leesboeken zijn verdeeld in*
a-boeken5 tot 8 jaar
b-boeken; 8-12 jaar
c-boeken: 12 jaar en ouder
Jeugd hobby/studieboeken zijn voor
kinderen vanaf 8 jaar. voor kinde
ren is er geen minimum-leeftijd om
lid te worden. Voor kinderen vanaf
plm. 2 jaar hebben wij al aanwijsboeken1
Tijdens de openingsuren is de bibli
otheek altijd vrij toegankelijk,
ook als u geen lid benti
Maandag 23 april (2ePaasdag) en
maandag 30 april is de bibliotheek
gesloten.

r

1) Wat stelt deze ets voor?
-Gekiemde aardappels
2) Hoe is het effect v.h. gegroefde
gelaat bereikt?
-Bladnerven
3) W e 1ke techn iek is h ier gebniikt ?
-Aquarel
4) Is dit een pentekening of een
ets ?
-Ets
5) Welk dorp is op de achtergrond
te herkennen?
-Wehe den Hoorn
6) Waaraan doen de drie grote
vormen denken?
-Kerkplattegronden
7) Ts dit een ets of een potlood
tekening?
-Potloodtekening
We waren heel blij met uw belang
stelling! VIe hopen u de volgende
keer met evenveel belangstel1ing
te mogen ontmoeten!
Culture1e 7ommis s ïe Eenrum

11 aug. Sportpark Eenrum: Paardencoursen
16 aug.
,,
, , s Fietsencross
17,18,19 aug. KERMIS
18 aug. Pieterburen Toernooi Dames
18 aug. Sportpark Eenrum Training E.K.Grasbaanraces
19 aug.
,,
,, :Europees Kampioenschap Grasbaanraces
(finale special klasse solo)
25 aug. Westernieland: Toernooi Meisjes en B-jun.
1 sept. Pieterburen : Toernooi D-jun. en C-jun.
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Speciale film van Stichting Sienemarne

Om ook een wat breder en jonger publiek in deze
regio voor film te interesseren, is door Siene
marne als extra film DE LIFT ingelast.
Donateur en niet-donateur, iedereen van 12 tot
80 jaar is van harte welkom bij deze voorstel
ling, waarvan het speciale karakter ook blijkt
uit de bijzonder lage toegangsprijs van slechts
drie gulden.
DE LIFT wordt voorafgegaan door een tekenfilm.
In een groot kantoorgebouw vertoont de lift
vreemde kuren. Mensen worden van de adem
beroofd, vermorzeld, onthoofd...
Samen met de journaliste Mieke de Beer (Willeke
van Ammelrooy) probeert een liftmonteur (Huub
Stapel) het geheim van de mensenetende lift te
ontsluieren...
Dit is het thema van de horrorfilm waarmee Dick
Maas in de bioscoop debuteerde en die een onmiddellijk succes werd, zowel bij het publiek
als bij de kritiek.

ZATERDAG 26 MEI
ZAAL BULTHUIS EENRUM

TOEGANG f 3 .Nederlandse thriller uit 1983, 95 min., kleur
Regie: Dick Maas

AANVANG:

Hoofdrollen: Huub Stapel, Willeke van
Ammelrooy, Josine van Dalsum, Hans
Veerman, Siem Vroom en vele anderen

2 0 .0 0 UUR

V AT IS ER TS DOEN?
za.28 april

Café de Pool Eenrum

Cabaret.; Harst & Keizer
met de gevleugelde Jenny.
21.00 uur; vrienden *6, niet-vr ienden fn ,5 s

ma.30 april

Hotel Bulthui.?

Fllmmlddaq '/oor de jeugd.
14.00 uur
Dorpsfeest (bor.te av ond)
19.30 uur

za.

5 mei

v r .11 mei

Eenrum

Rommelmarkt

Dorpshuis Mensingeweer

Filmclub Sienernarne
La Motte di San Dorenzo
Italië 1982, 106 mln.,
*
kleur, regie: gebr.Taviani.
Een topper op het Filmfes
tival van Rotterdam in '83.
2 0.30 uur; f6 ,- don.:*4,-

za.12 mei

Café de Pool

Toneel: *SAS 1*El* uit W 1nsum

do. 17
7 a .19
m a .21
z a .26

Westernieland
Pieterburen
Westernieland
Pieterburen

PWC
PWC
PWC
PWC

Hotel Bulthuis Eenrum

F i1mc 1ub ' 1en ernar n e

mei
me 1
mei
mei

z a .26 me i

1
?
1
2

19.00
14.30
19.90
14.30

uur
uur
uur
uur

De 1:if t
2 0.00 u u r ; voor iede r *or.
ƒ3.-!

zo .97 ne i
N .B .war 13 mei

Sportpark Eenrum

do. 31 mei
7 3 . 2 jun1

Westernieland
Pieterburen

za. 2 juni

Café de Pool

0

Na tionale Gr a sb ga n.nac e ?
Kamp ioen swed stz~i jder
13.30 uur

®

PWC 1 19.00 uur
PWC 2 14.39 uur
lotavond van d'

.irkv-L

.rne r- ;ire rs .
prov.kampioenschappen alle c a t . P .T .C .Mr•

1,2. er. 9 juni

11

4 t/m 8 j u n i

Gem E e n r u m

z a .9 jun i
vr.15 juni

»

Wandelvierdaagse

Pieterburen

PWC 3 Toernooi

Dorpshuis Mensingeweer

Filmclub Fj en ernarne
Die Freundin
Frankrijk/Duits1an i 1993,
kleur, regie: Margarethe
ven r,rot.ta.
De verhouding tussen twee
getrouwde vrouwen. ? i.• ''jn
pre s entat ie op h <-1 5 r 1 ijns e
Filmfestival bracht dozo
film veel gemoederen in
beweging.
?Q. 30 mir ƒ6, - o* ƒ•■;, -

*

Op koninginnedag zullen alle kanoverenigingen, die aangesloten zijn
bij de Nederlandse Kano Bond, zich op éën of andere manier presen
teren; zo ook de kano-afdeling van watersportvereniging "De Pool".
De commissie kanosport van w.s.v. "De Pool” organiseert op koningin
nedag in de haven van Eenrum een kano-instuif van 10.00 - 12.00 uur.
’s Middags wordt er in de omgeving een toertocht gevaren. Vertrek
vanuit de haven van Eenrum: 13*30 uur.
Voor deze toertocht zijn 10 éénpersoons en 2 tweepersoons kano’s
■beschikbaar.
Ieder, die de toertocht mee wil varen en gebruik wenst te maken van
een kano kan contact opnemen met J.S. Kloosterman, Mattenesserlaan
22, Eenrum. Telefoon: 05959 - 1269.
Wel geldt de regel: die het eerst komt, het eerst maalt,

KOM KANOËN OP 30 APRIL

16,17,23,24,
mei
29 mei

Eenrum

kanocusus
t/m
f 4 0 , ™ v a n a f 13

Eenrum

K a n o t oertocht

12 jaar
jaar f 4 5 , ™

Zoals u ongetwijfeld zult weten is een commissie bestaande uit mevr. Klunder
en de heren Dijkstra, Russchen en van der Sleen bezig met het samenstellen
van een fotoboek van Pieterburen.
In dit fotoboek komen z o w e l mogelijk facetten van de vroegere en de huidige
dorpsgemeenschap aan de orde. Zoals Borg Dijksterhuis, de kerken, de scholen,
de wegen, de straten en straatgezichten, ambachten, het plattelandsleven,
de moderne aspecten van de samenleving van Pieterburen, de oorlogstijd, het
verenigingsleven enz... enz... Mocht u nog suggesties hebben die ook voor de
opname in aanmerking komen dan stellen van u tot 15 mei 198U in de gelegenheid
deze suggesties bij een van de verder te noemen adressen in te leveren.
Als u nog oude foto's in uw bezit heeft die u een plaats in het boek waardig
acht dan kunt u deze ook tot 15 mei a.s. inleveren bij een van de onderstaande
adressen inleveren.
Om enigszins een beeld te kunnen krijgen op het aantal boeken dat moet worden
gedrukt is het nodig dat u onderstaande strook invult en inlevert. Wij kunnen
daardoor ook tot een meer exacte berekening van de kostprijs komen.
Wij streven er echter naar dat de kostprijs voor mensen die hebben ingetekend
op ongeveer ƒ. 20,—

komt te liggen.

De suggesties, inschrijvingen en de foto's kunt u inleveren bij de volgende
adressen;
Tina Klunder, Hoofdstrast 135 in Pieterburen;
Hijlke Dijkstra, Hoofdstraat 118 in Pieterburen en
gemeentehuis Eenrum, Raadhuisstraat 17 in Eenrum.

WIJ REKENEN OP DE MEDEWERKING VAN U ALLEMAAL.

De samenstellers.

Verzoeke voor mij

......

exemplaren van het Fotoboek van Pieterburen te

reserveren.

Naam;

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

Adres;

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

Woonplaats;

ZV’ANGSRSCHAPSGYMNASTTEK nu ook
wfior in Eenrum en omgeving.
Het Groene Kruis organiseert m.i.v.
heden bij voldoende deelname
zwangerFChaps.gymnastieric in Eenrum.
De cursussen zijn gratis, terwijl
het lidmaatschap van de kruisvereni-ging verplicht is.

Hoe ziet de cursus eruit?
Het cursusprogramma bestaat uit 10
wekelijkse bijeenkomsten, welke
doorgaans 1 LÓ uur duren.
Tijdens de bijeenkomsten krijgen
de deelneemsters informatie en
worden verschillende oefeningen’
uitgelegd en geoefend.
Bovendien kunnen ervaringen worden
uitgewisseld.
'daar dient men zich op te geven?
Zwangeren kunnen zich aanmelden
bij de cursusleidster mevf.
A.A. van 't Land-Overbeek, Hoofdr t r .3 3 , 9965 PA Leens, tel.t
0 5 9 5 7- 12 89 .
Liefst zo snel mogelijk.
Dag en plaats van de bijeenkomstens
Denrum,Gr.Kr.gebouw op maandag.

De Eenrumer Joden.

8e

vervolg

Wonen en leven in twee werelden.

Noach -^enninga merkt in zijn verhaal op dat zij woonden en leefden in twee
werelden. De ene was de dorpsgemeenschap en de andere de Joodse familiekring.
Alle Joodse families waren aan elkaar verwant. Er hebben 3 broers met hun families
gewoond. Toen ik heel klein was, aldus Benninga, was Jacob al overleden aan tubercu
lose. Zijn vrouw woonde er nog, tante Kaatje, geboren als Kaatje Israëls in Grijpskerk. Drie van haar zoons woonden ook getrouwd in Eenrum. De oudste was Mozes Penning
getrouwd met Kee

ran Geuns uit Ulrum met een zoon Jacob, bijna 2 jaar ouder dan ik.

Jacob heeft de Hitler-tijd overleefd en woont nu in Eindhoven.
%
De tweede zoon Simon van tante Kaatje ter onderscheid van mijn vader was getrouwd
met Sophie van Zuiden. Ze hadden 2 kinderen Jacob en Tineke. De derde zoon was Noach.
In mijn jeugd nog vrijgezel, maar later getrouwd met Koba van Dam uit Warffum met 2
kinderen, Corrie en Philip. Allen werden door de nazies in Polen vermoord.
Een 2e broer was oom (eigenlijk oud-öom) Salomon. Hij leed, toen ik hem kende
vreselijk aan de ziekte van Parkinson en schudde steeds maar met zijn hoofd en beide
handen trilden heel erg. Hij woonde met zijn vrouw, tante Brunntje (Rosenbauw uit
Peize) in een groot huis in de Jodengang. Zij hadden 2 dochters. De ene Mietje was
ater getrouwd met Arie Stoppelman uit Leeuwarden. Toen Lena en ik in Leeuwarden
woonden in 1937/1938 kwamen we wel bij hen. Hij reisde voor van Son*s inkt.en had een
paraplu-winkel. De tweede dochter Lea was een eenvoudige ziel van geest. Zij ging nog
met "het pak" de boer op. Daar verkocht ze flanel, stof voor beddetijken etc. bij de
meter. In die tijd noemde men dat Ellegoed.
Een eindeje verder in de Jodengang woonde "mooi Jopke" met zijn moeder, tante
Rozet. Ook hun familienaam was Benninga, maar zij waren van een beetje verder verwij
derde tak. Joakob, zoals wij hem op zijn plat Gronings noemden was slager; hij slacht
te kosher (ritueel). Hij was onze vleesleverancier, naborst (brisket=stuk vlees van
de koe van achter de voorpoten) was het geliefde vrijdagavond vlees. En waarom? Omdat
je er goed soep van kon koken, omdat het daarna gebraden kon worden en omdat het heel
voordelig sneed. Op donderdagmiddag bracht Joakob het vlees in de vleeshak op zijn
hoofd naar zijn klanten. Hij werd mooi Jopke genoemd omdat hij altijd keurig in het
pak zat en in de zomer een mooie stroohoed droeg. En verder natuurlijk om hem te on
derscheiden van de 3 andere Jacob Benninga*s die er ook woonden, nl.**Jokefy Jacob van
Mozes en Kee en Jacob van Simon en Fie. Mooi Jopke was heel arm en hun huisje stond
niet alleen op invallen, maar viel op een winternacht gedeeltelijk in elkaar. Mijn
vader en Mozes brachten van Joden en niet-Joden genoeg geld bij mekaar om het huisje
weer wat op te knappen. Ik meen dat de timmerlui voor een lager tarief werkten, maar
het huisje zag er daarna vrij wat beter uit.
Het slachten gebeurde aan huis. Zowel mooi Jopke als "de jongens", de 3 zoons van
jacob (Mozes, Simon en Noach) en een 3® Jacob Benninga

"Jokef" hadden een slag rij.

Eenmaal in de week kwam de "sjouget" ritueel slager bij de Joden, Gronsveld uit Leens
of Abraham de Vries uit Winsum om te slachten. Toen ik nog heel jong was kwamen ze

lopende uit Leens of Winsum, na 1922 konden ze er met de trein komen. Toen in het
eind van de twintiger jaren de veehandel beter werd hielden Mde jongens" er mee op en
handelden alleen in vee. Maar eenmaal in een jaar in november werd er nog voor henzelf
en ook voor ons geslacht. Meestal 2 of 3 schapen en een jonge koe. De achtervierels
werden aan niet-joden verkocht. Van de rest werden 3 verschillende din en gemaakt,
nl. rookvlees, gezouten vlees en worst. Geslacht werd er op zaterdagavond na midder
nacht. In de nacht werden de beesten in stukken gesneden. De grote stukken borst wer
den gerookt, stukjes schaapvlees van
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pond werden ingezouten en gedurende de hele

winter gegeten. En op zondagmorgen zaten we met een man of zes met de hand het vlees
in kleine stukjes te snijden. Wat gesneden was werd in een grote bruine aarden pot
gedaan, met specerijen gemengd en dan in schone darmen gestopt. Ik was er niet weg
te slaan, het rook er zo heerlijk. De worsten werden naar de "stad" gestuurd om ge
rookt te worden.
Helemaal achter in het dorp woonde "Jokef". Zijn naam was jacob ^enninga met zijn
ongetrouwde dochter Bertha. Ze woonden in een vervallen huis* ^et was er altijd erg
donker en ik kwam er niet vaak. De voordeur opende in de slagerij; ernaast was hun
woonkamer, waar het altijd schemerig was. Bertha was altijd heel vriendelijk, een wat
ouds mager vrouwtje. Jokef was een stille man, misschien een zestiger. Hij was mager
en liep iltijd in een blauwe boerenkiel, heel langzaam en statig. Ik geloof niet dat
hij van kinderen hield. Zijn vrouw was al vroeg overleden; ik heb haar nooit gekend.
Maar uit de verhalen was zij een meer dan gewone vrouw, geboren ergens in Gelderland.
Zij moet zich heel vreemd hebben gevoeld in het koude noorden.Bertha had nog een
getrouwde broer die schilder was bij de gemeente Amsterdam. Hij kwam een enkele keer
naar Eenrum, met 2 kinderen.
Het postkantoor werd beheerd door Blumine Cohen, ook al een ongetrouwde vrouw.
Haar zuster Kaatje trouwde mijn oom Sam van der Hal in Usquert. Blumine leed in late
re jaren godsdienstwaanzin, zie men. Ze werd bijv. razend boos als iemand de theepot
op het Joodse krantje zette, dat was zoiets als heiligschennis.
En dan woonde er nog een weduwvrouw, Eva van Geuns, de weduwe van Hetje van Geuns.
Zij was heel arm en woonde in een kamer met haar dochter Belia. Zij liep met "stoetkorven", d.w.z. zij ging
door het dorp om voor
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maal per dag met twee grote manden aan iedere arm

êén

één van de bakkers brood te verkopen. Wittebroodjes van 8 cent

en de fijnere kadetjes en krentebroodjes.
De verhouding tussen de families was intiem. Zakelijk had mijn familie niets van
doen met de anderen die allemaal of slager of veehandelaar waren. We liepen vrij bij
mekaar in. Mozes Kee was ziekelijk, leed aan hoofdpijnen, maar lag toch weinig in bed
Mozes was een grote kerel, eeuwig met een pijp in zijn mond. Hij was het hoofd van
de drie broers die gezamelijk vee kochten en verkochten. Op sjabbes (sabbat = bij de
Joden de laatste dag der week, tot rust van dagelijkse bezigheden afgezonderd en aan
de verering van

God toegewijd, die vrijdagsavonds aanvangt en 's zaterdagsavonds

eindigt) werd er niet gehandeld. Soms wist men dat er een boer in de buurt was die
een zieke koe had en die verkocht moest worden om te slachten voor het beest stierf.
Concurrenten, ook Joden van nabij gelegen dorpen wisten het ook en wie er het eerst
kwam kreeg de metsieja. De boer was allang blij om eraf te zijn. Maar niemand dacht
eraan om er heen te gaan voor het nacht was.

De raad van de gemeente Eenrum heeft in zijn vergadering van 27 oktober 19Ö3
besloten de tarieven voor de reinigingsrechten en de onroerend-goedbelasting
voor 1984 niet te verhogen. Verder is besloten om ingaande I98U, in verband met
aanleg van riolering te Pieterburen, een rioolrecht te gaan heffen van ƒ 60,—
per aangesloten woning.
Het aanslagbiljet voor de onroerend-goedbelasting ontvangt u binnenkort van de in
specteur der directe belastingen. De aanslag voor de riool- en reinigingsrechten
ontvangt u rechtstreeks van de gemeente.
Voor alle duidelijkheid willen wij nog eens uitleggen hoe de aanslag onroerendgoedbelasting tot stand komt.
Heffingsgrondslag.
De wet schrijft voor dat de heffingsgrondslag (= de basis waarover de belasting
wordt gerekend) éénmaal per 5 jaar dient te worden herzien.
De heffingsgrondslag voor de gemeente Eenrum is de waarde van het onroerend-goed
in het economisch verkeer.
Met andere woorden wat zal de waarde van het onroerend-goed zijn indien het wordt
verkocht zonder dat het onroerend-goed op enigerlei wijze is bezwaard en dat
de nieuwe eigenaar het zelf in gebruik kan gaan nemen. Zoals hiervoor reeds ver
meld, dient deze waardering eens in de 5 jaar plaats te vinden en deze waarde
wordt dan 5 jaar lang gehanteerd als heffingsgrondslag voor de belasting.
In de gemeente Eenrum is het onroerend-goed dat belastbaar is voor de onroerendgoedbelasting per 1 januari 1981 opnieuw gewaardeerd.
Deze waarden gelden voor de belastingjaren 19Ö2, 1983, 1981+, 1985 en 1986.
Indien er na 1 januari 1981 wijzigingen hebben plaatsgevonden aan het onroerendgoed dan wordt opnieuw gewaardeerd, doch naar de normen van 1 januari 1981 .
Berekening van de verschuldigde belasting.
Hoe moet men de aanslag nu verder berekenen ?
Dat is niet zo moeilijk.
De raad is in een gemeente het orgaan dat de tarieven vaststelt. Dit tarief geldt
voor elke ƒ 3.000,— waarde van het onroerend-goed. De onroerend-goedbelasting
bestaat eigenlijk uit 2 belastingen, nl. 1 voor de zakelijk gerechtigde (= de
eigenaar) en 1 voor de gebruiker. Voor beide wordt een tarief vastgesteld. Voor
198U zijn de tarieven gelijk gebleven aan 1983 , nl. voor elke ƒ 3 .000,— waarde:
eigenaar
ƒ 11,1*5
gebruiker
- 7,30
Indien u dus eigenaar en gebruiker van het onroerend-goed bent dan ontvangt u dus
een aanslag voor beide.
Ter verduidelijking een voorbeeld.
Uw woning is getaxeerd op ƒ 100.000,— . Het tarief wordt berekend over elke
ƒ 3.000,— waarde. Voor een woning van ƒ 100.000,— is dit 100.000,—
is 33 keer.
3 .000,—
De eigenaar is dan verschuldigd 33 x 11,1+5 is
f 377,—
" gebruiker
"
"
M 33 x 7,30 is
- 2U 1 ,—
als eigenaar en gebruiker bent u dan verschuldigd f 618 ,—
Wij hopen dat bovenstaande u meer inzicht heeft gegeven in de totstandkoming
van uw aanslag onroerend-goedbelasting 198U .
Indien er bij u toch nog vragen zijn dan is men ter gemeentesekretarie gaarne bereid
uw vragen te beantwoorden.
Burgemeester en wethouders van Eenrum.

De raad van de gemeente Eenrum heeft in zijn vergadering van 29 maart 198U
algemene richtlijnen vastgesteld ter verkrijging van kwijtschelding van te be
talen reinigingsrechten, rioolrechten en hondenbelasting (max. voor 1 hond).
Deze richtlijnen zijn gelijk aan de richtlijnen die de inspectie der rijksbe
lastingen, die o.a. belast is met de invordering van onroerend-^goedbelasting,
hanteert m.u.v. het vrij te laten vermogen.
Hieronder treft u aan wat deze richtlijnen precies inhouden.
Kwijtschelding van belasting en rechten.
Hoe en w a t .
Niemand betaalt graag belasting, maar dit geld is onmisbaar om allerlei zaken
tot ieders nut in stand te houden en eventueel uit te breiden. Er kunnen echter
omstandigheden zijn die het onbillijk maken belastinggeld in te vorderen van
iemand die financieel erg krap zit. Hoe kan men in zo’n geval kwijtschelding
krijgen ? Daarover gaat onderstaande toelichting.
Wettelijke bepaling.
De belastingaanslag kan geheel of gedeeltelijk worden afgeschreven, als de belas
tingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon groot bezwaar het
bedrag te betalen.
Kwijtschelding.
Kwijtschelding moet aangevraagd worden. Burgemeester en wethouders beslissen op
zo’n verzoek. (Dit geldt niet voor de onroerend-goedbelasting; zie daarvoor
de bijsluiter bij het aanslagbiljet voor die belasting).
Met name is het volgende van belang in geval van een aanslag op grond van de
reinigingsrechten, het rioolrecht en de hondenbelasting voor één hond.
Inkomen.
Het inkomen speelt uiteraard een belangrijke rol bij de vraag of iemand kwijt
schelding kan krijgen.
Bij de bepaling van dit inkomen wordt niet alleen gelet op (vaste) inkomsten
als loon, salaris, pensioen, uitkeringen en winst, doch ook op bijverdiensten,
kinderbijslag, vakantiegeld, alimentatie, kostgeld, onderhuur, enz. van alle
gezinsleden en inwonende kinderen.
Hoewel voor elk geval met de van belang zijnde persoonlijke en financiële
omstandigheden in beginsel rekening wordt gehouden, moet -om een zoveel mogelijk
gelijke behandeling te bereiken- voor de kosten van levensonderhoud wel met
vaste bedragen worden gewerkt.
Hiervoor worden thans de volgende maandbedragen, welke periodiek zullen worden
bijgesteld, gehanteerd: - gezin of andere vorm van samenleving
ƒ 1 .320 ,—
- één oudergezin
- 1 .165 »—
- alleenstaande met eigen huishouding
- 860,—
Voor kinderen, die volledig ten laste van de ouder(s) komen, worden de volgende
maandbedragen in aanmerking genomen:

0
6

t/m
t/m

5
12

jaar
jaar

ƒ
-

100 ,—
150 ,—

13
16

t/m 15 jaar
jaar en ouder

ƒ
-

200,—
250 ,—

Naast deze kosten van levensonderhoud wordt binnen zekere grenzen rekening ge
houden met uitgaven zoals:
- zuivere huur (exclusief verwarmings- en servicekosten) na aftrek van de (te
-verkrijgen/ r

-

verkrijgen) huursubsidie;
hypotheekrente eigen woning;
premies voor ziektekostenverzekeringen (w.o. ziekenfonds);
bijzondere kosten in verband met ziekte en/of invaliditeit.

Voor het maximum bedrag van de huur of hypotheekrente wordt in het algemeen
aansluiting gezocht bij de voor de algemene bijstandswet geldende grens (thans
ƒ 735 *— per maand).
Enkele voorbeelden om te berekenen of men voor kwijtschelding in aanmerking
komt, volgen hierna.
Voorbeelden van hoe berekend wordt of het "besteedbare inkomen" kwijtschelding
van belastingen mogelijk maakt.
1. Gezin of andere vorm van samenleving van 2 personen.
Bijstandsuitkering
Huur (exclusief kosten van verwarming, tuinonderhoud en
andere servicekosten)
Huursubsidie
Blijft
Vakantietoelage
Totaal

ƒ
ƒ 420,—
- 200,—

1 .446,90

«
220,—
ƒ 1.226,90
-____ 76,01
ƒ 1.302,91

Naast de bijstandsuitkering wordt de eventueel verschuldigde premie vrijwillige
ziekenfondsverzekering vergoed.
Daar de norm ƒ 1.320,— is, komt dit gezin op basis van het inkomen in prin
cipe voor kwijtschelding van gemeentelijke belsatingen in aanmerking.
2. Het gezin, bedoeld onder 1, heeft 2 minderjarige schoolgaande kinderen.
Bovengenoemd totaal inkomen
Kinderbijslag (2 x ƒ 305*32) : 3

ƒ

1.302,91

256,88

Totaal
De norm voor een gezin met 2 kinderen in de leeftijd van
Basisbedrag
Bedrag voor de 2 kinderen 2 x ƒ 150,—
Totaal

6

,
ƒ 1.559*79
tot 12 jaar is:
ƒ 1.320,—
300*—
ƒ 1.620,— ^

Ook dit gezin komt op basis van het inkomen in principe voor kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen in aanmerking, omdat het "besteedbare inkomen"
ad. ƒ 1 .559*79 ligt onder het normbedrag van ƒ 1 .620,— .
3. Gezin of andere vorm van samenleving van 2 volwassenen en 1 kind van 3 jaar
met hypotheekrente en extfra kosten.
ƒ

Netto maandloon
Vakantietoelage
Kinderbijslag ƒ 205*65 : 3

1 .900,—
144,~

68,55

Hypotheekrente (bijdrage of premie wordt niet ontvangen)
Dieetkosten
Blijft

ƒ

ƒ

2.112,55

ƒ
ƒ

1 .Ul2,55

650,—
50*—

700*--

N.B. Hierbij is er vanuit gegaan, dat een vermindering van loonbelasting in ver
band met de hypotheekrente reeds in het netto-loon is verwerkt.
De norm voor dit gezin is als volgt berekend:
Basisbedrag
Bedrag voor 1 kind van 3 jaar

ƒ
Totaal

ƒ

1.320,—
1 0 0 ,—
1.1(20,—

-Daar-

Daar het normbedrag ad. ƒ 1.1+20,— nog ƒ 7*^5 boven het "besteedbare inkomen"
ligt, komt ook dit gezin op basis van het inkomen in principe in aanmerking
voor kwijtschelding.

\

t . Zou het "besteedbare inkomen" van het onder 3 genoemde gezin niet ƒ 1.1+12,55
maar ƒ 1 .1+30,— hebben bedragen, dan zou dit gezin van de gemeentelijke belastingen
12 x ƒ 10 ,— = ƒ 120 ,— hebben moeten betalen.
Zou de belastingplichtige jvan dit gezin over 1981+ aan riool- en reinigingsrechten
en hondenbelasting in totaal ƒ 200,— moeten betalen, dan zal hij/zij in prin
cipe ma£r voor kwijtschelding tot (ƒ 200,— - ƒ 120 ,— =) ƒ 80,— in aanmerking
komen.

ji
In dc voorbeelden 1 t/m!k is het vermogen buiten beschouwing gelaten,
Is meer dan een bescheiden vermogen aanwezig, dan zal kwijtschelding van be
lastingen veelal achterwege moeten blijven.
Vermogen.
Niet alleen aan de hand van uw inkomen wordt nagegaan of u de belasting niet
kunt betalen. Ook wordt bezien of uw vermogen, bestaande uit b.v. spaargelden,
spaarbrieven, obligaties, effecten, eigen woning, landerijen en overige roerende
goederen, niet van dien aard is dat u hieruit de belasting kunt voldoen.
Daarbij wordt een "bescheiden vermogen", zoals men dit bij de bijstand kent,
buiten beschouwing gelaten. Dat "bescheiden vermogen" bedraagt thans:
a. voor een gezin, een andere vorm van samenwoning of een
één-oudergezin
b. voor alleenstaanden

ƒ
-

15 .200,-*7 .600,--

Voor de berekening van het vrij te stellen vermogen uit een eigen
woning geldt een (gunstiger) afwijkende regeling.
Ook spaargelden of bezittingen van minderjarige kinderen zullen in het algemeen
worden meegeteld voor de bepaling van het "bescheiden vermogen".

Uitzonderingen.
In principe wordt geen kwijtschelding verleend in onder andere de volgende
gevallen:
- vermoeden van onwil of onjuiste opgave;
- verwijtbaarheid van de betalingsonmacht;
- te verwachten gunstige wijziging in de financiële
sterk wisselende inkomsten.

omstandigheden, of bij

Tot slot.
Bij de beoordeling of kwijtschelding kan worden verleend, wordt elk verzoek
op zich bezien. De hiervoor genoemde uitgangspunten kunnen daarom dan ook
slechts als aanwijzingen worden aangemerkt.
Verzoek om kwijtschelding.
Het verzoek om kwijtschelding wegens onvermogen moet binnen twee maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet worden ingediend bij burgemeester en wet
houders van Eenrum.
Na ontvangst van uw verzoek wordt u een "kwijtscheldingsformulier" toegezonden.
Deze vragenlijst dient u binnen veertien dagen na ontvangst volledig ingevuld
en ondertekend weer terug te sturen.
U kunt ook telefonisch (05959 - 1333) een dergelijk formulier aanvragen, of het
persoonlijk afhalen op het gemeentehuis.
Mocht u na bestudering van het bovenomschrevene en de gegeven voorbeelden uw
-eigen-

eigen situatie nog niet duidelijk zijn dan is een medewerker van de gemeentesekretarie gaarne bereid aan de hand van door u te verstrekken inlichtingen
globaal te bepalen of u in principe voor kwijtschelding in aanmerking kunt
komen. Is dit het geval dan kunt u een formulier aan die medewerker vragen.
Voor de invulling van dit formulier kunt u van hem ook de nodige aanwijzingen
ontvangen.
N.B. Ter voorkoming van misverstand wordt er op gewezen dat indien u meent
dat het bedrag waarvoor u bent aangeslagen onjuist is, er een andere weg voor
u open staat. Lees daarvoor nauwkeurig de tekst op de achterzijde van het aanslag
biljet .
Burgemeester en wethouders van

Eenrum.
4

OPROEP ?
.1 '.'.
Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn er in Eenrum een aantal mensen, die ge
bruik maken van de warme maaltijdvoorziening.
Van deze voorziening maken mensen gebruik die tijdelijk of langdurig niet voor
zich zelf kunnen koken.
Binnenkort zullen de maaltijden vanuit het bejaardenhuis in Warffum komen. Van
daaruit worden ze gelijk met de maaltijden voor de bewoners van Aagtsheem, naar*
dit tehuis gebracht.
Vanaf deze plek dienen de maaltijden om + 11 .30 uur naar de gebruikers gebracht
te worden.
De vrijwilligers die de maaltijden rondbrengen krijgen hiervoor een autokosten
vergoeding.
Door omstandigheden loopt het aantal vrijwilligers, wat de afgelopen jaren deze
bezorging op zich heeft genomen terug.
Onze vraag is: "WIE WIL HELPEN BEZORGEN?".
Voor inlichtingen en/of aanmelding kan u zich wenden tot:
Mevr. Smit, Burg. Wiersumstraat 1^4 te Eenrum.

telefoon 11+56.

Namens de werkgroep Gecoördineerd
Bejaardenwerk,
Ingrid Overberg

(prjectleidster).

INZAMELEN LANDBOUWBESTRIJDINGSMIDDELEN.
E r bestaat gelegenheid tot het inleveren van landbouwbestrijdings- en diergenees

middelen, en wel op 8 en 9 mei van 8.00 tot 12.00 uur en op 10 mei
tot

16.00

198^

van 13.00

uur.

Deze middelen kunnen worden ingeleverd bij de gemeentewerkplaats aan de Burg.
Wiersumstraat te Eenrum.
Gemeentebestuur van Eenrum.

Herinneringen uit Eenrum opgetekend door L.C.Willinge

VII.
Uit de verhalen van Willinge is op te maken dat, de jongens zich vaak moesten vermaken
met eenvoudige dingen en zaken die ze ergens op een zolder of een dergelijke plaats
ontdekten. Speelattributen, zoals men die tegenwoordig in allerlei soorten en vormen
aantreft waren er in die tijd niet. Hier volgen weer een aantal van de belevenissen.
ELECTRISCHE SCHOK.
Er was weer wat nieuws op zolder uitgedacht en dat moest op de vrienden worden be
proefd..... echter een voor een om de verrassing niet te verminderen.Johan had in
een boekje over natuurkunde gelezen van de Klos van Ruhmkorff. Aangesloten op een
droge batterij kon je uit die spoel een hoge spanning halen, waarvan je een ongevaar—
lijke maar flinke electrische schok kreeg. Op kermissen werd indertijd ook met die
dingen geëxperimenteerd. Johan wist de hele vertoning zo te versieren dat het hem
een paar centen opleverde, waarvoor hij dan weer nieuwe batterijen kon kopen.
Op de zoldertafel legde hij op de bodem van een emaille waskom, die met water
was gevuld, een cent; op de zoldervloer een paar stukjes blik van een sigarendoos
waarop het slachtoffer moest staan. Wat deze niet zag, waren de koperdraden, waarmee
waskom, blikken plaatjes aan de verdekt opgestelde klos waren verbonden. Voor het
goede electrische contact lag op de plaatjes een plasje water. De opgave was nu zo:
als je die cent van de bodem kuntpakken, maj je hem houden; kun je het niet, dan
moet je een cent betalen. Aangezien een cent in die dagen een belangrijke hoeveelheid
•
\
geld betekende, zou ieder we willen proberen het geldstukje te bemachtigen. Om tijd
te vinden het apparaat in werking te stellen mocht je niet eerder grijpen voor dat
Johan het sein daarto gaf. Het resultaat was verrassend altijd in het voordeel van
de ondernemer. Zodra het "slachtoffer” zijn hand in het water stak, kreeg hij een
flinke schok en in een reflexbeweging trok hij zijn hand terug! Mislukt! Kosten
een cent.
OP DE BOERDERIJ VAN GROMMERS.
Bijna dagelijks na schooltijd ging Luut met Garmt Jan mee naar de boerderij,
waar altijd wel wat was om mee te spelen en waar vader Grommers *t altijd zo druk
had, dat hij geen tijd had om in de gaten te houden of de kwajongens verboden scha
vuitenstreken uithaalden.
Op het weilandje naast de boerderij, daarvan gescheiden door een brede gracht met
bomen en daardoor een beetje verscholen voor controlerende blikken, stond een forse
schaapram aangelijnd, zodat hij zijn vrouwen niet lastig kon vallen.
Zonder te kunnen zeggen wie deze stunt had bedacht werd de raam naar de in de
grond geslagen pen geleid, waaraan hij met een sterk touw vastgebonden zat. Daar ging
een van de kanpen als ruiter op z-n rug zitten, zich vastklampende aan de wollen
vacht. Het dier werd aan het schrikken gebracht en het holde weg... maar niet

erder <

dan een lengte van het touw toeliet. Met een hevige schik kwam het beest daar to stil
stand en de ruiter moest proberen op z*n rug te blijven zitten. Bleef hij zitten of
hangen, zonder de grond te raken, dan mocht hij een tweede poging ondernemen, maar

meestal was de schik zo groot, dat hij met een hoog door de lucht vloog, maar zich
hij de landing in het gras niet erg bezeerde.
Die landing was nog zachter, als de ruiter, tot daverende pret van de anderen, terech
kwam in een vrij verse koehoop.
Het avontuur eindigde, toen de raam met zo*n grote vaart wegrende en door het
strak gespannen touw zo plotseling tot stilstand werd gedwongen, dat hij zelf over
de kop vloog endaarbij zijn berijder afwierp, die door het vallende beest werd getrof
fen en kreunend van pijn in het gras terecht kwam.

Dat hij evengoed kon zijn verplet

terd als het zware beest boven op hem terecht was gekomen en dat het evengoed mogelij
was geweest, dat het dier zelf zijn nek had gebroken, zagen de jongens nu zelf toch
ook wel in, vonden deze risico te groot en hielden er dus mee op, veel te blij, dat
vader Grommers er niets van gemerkt had.
KIKKERS VANGEN.
In de brede gracht kwaakten 's zomers vele dikke groene pikkers, die zich wijse
lijk stil hielden als de jongens in de buurt waren. Om te vissen waren steeds hengels
gereed, maar als dat geen vangst opleverde werd het al gauw vervelend en werd naar
ander avontuur uitgekeken. Als de knapen dan geen vis konden vangen... dan ma?r
kikkers, die wel naar vliegen aan de haak zouden happen. Naar als er letterlijk geen
vliegen te vangen waren, werd hetvangen op een andere ze ar wrede wijze uitgevoerd.
Met zo gering mogelijke beweging trachtten ze zo dicht mogelijk bij de kikker in
de gracht te komen en dan de hasik aan het vistouw onder het kikkerlijf te manoevreren
en, als dit dan lukte, zonder dat het beestje was weggesprongen,werd met een ruk
opgehaald, waarbij de haak zich door de kikkerhuid boorde en het arme dier hangend
en spratelend aan het snoer in de handen viel van gevoelloze kwajongens, die als
*
bezeten sadisten genoten van het hulpeloze springen van het gewonde diertje en die
geen medelijden hadden met de weerloze slachtoffertjes. Soms werden ze nog opgeblazen
met lucht, door middel van een dun rietje in hun achterwerk, dan terug gegooid inde
gracht, daar veel moeite deden onder te duiken, maar dit niet lukte.
ROETSJ BAAN.
In een weiland, waarin vroeger een drinkplaats voor het vee was gegraven, wachtte
weer een heel ander soort avontuur. In de zomer, als er weinig water in de dobbe
stond, werd een lomp, driewielig voertuig.... een wipkar, maai* zonder de bak... er
na,ar toe gesleept. Voor dit karwei waren de krachten nodig van minstens vijf of zes
jongens. De met het kleine voorwiel te besturen kar werd op de bovenrand van de
glooiing startklaar gezet, met een stuurman voorop en de anderen op de balk, waaraan
de achterwielen waren bevestigd. De laatste passagier moest een duw geven en dan
sukkelde het gerij,steeds grotere snelheid krijgend, naar beneden. De stuurman pro
beerde het zo te doen, dat hij niet, maar de jongens achterop in *t water terecht
kwamen, maar dat minder vaak lukte, dan dat hij zelf de dupe werd. Met lange sterke
touwen en met inspanning van alle krachten werd de zware kar weer naar bGven gesleept
voor een andere afvaart met een andere stuurman.

zo

BLOKGOOIEN

of

KAAIKEBAKN

Blokgooien is een spel dat vooral in Drenthe wordt of werd gespeeld en vindt
daar ook zijn oorsprong. De Brink in de Drentse dorpen leende zich uitstekend als
blokgooiveld. In de winter werd het, als de weergoden

de spelers gunstig waren ge

zind, op het ijs gespeeld.
De spelregels zijn als volgt.
Iedere deelhemer heeft een ronde keisteen of een ijzeren kogel (het tegenwicht
van de oude petroleumlamp werd hiervoor wel gebruikt). De steen heeft ongeveer de
grootte van een dikke vuist en wordt de "pikstien" genoemd.
Verder heeft toen een blok nodig van ca. 35 cm hoogte en een doorsnede van zo'n

10

a

12

cm.

Elke deelnemer zette

één (of meer) cent(en) in op het blok. Dan, ieder op z'n

beurt, gooit men de "stien" vanaf het blok in de richting van de meet (de lijn van
waar af men gooit).
Degene wiens "stien" het dichtste bij de meet ligt, mag beginnen met zijn "stien"
op het blok te gooien. Gooit hij het blok om, dan raag hij de centen die "leeuw"(kruis)
liggen houden; de centen die "cent" (munt) liggen, legt hij terug op het blok. Hij
mag vervolgens zijn"stien" naar een plaats in het speelveld gooien die
% geschikt lijkt.

%

,

hem het meest

%

Men gooit nu om de beurt verder. Diegene nü w-iens steen dopr een ander wordt
geraakt is af en mag niet verder meespelen. Degene die andermans steen geraakt
heeft mag nog een keer gooien. Ook kan men proberen met een effectworp via de "stien"
van een ander dichter bij het blok te komen, om zodiende een betere kans op de centen
te hebben. Als de centen op zijn wordt er opnieuw ingezet en gespeeld.
Hetzelfde spel werd vooral tegen en rond Pasen gespeeld in de Groninger dorpen.
Hier noemde men het al naar gelang van de streek "Kaaikebakn" of Kaaikegooin" ook
wel Kaaikewipn" of "Boerbakjn". Het houten blok uit Drenthe was hier veelal vervangen
door een harde klinkersteen.
Het Kaaikebakn werd gespeeld naast het "neutn schaitn" dat ook rond Pasen werd
gespeeld. Meestal gebeurde dat op of rond de openbare weg.
Enige tientallen jaren terug werden deze volksspelen nog geregeld beoefend.
Tegenwoordig ziet men nog sporadisch een groepje mensen en dan onder dak of op een
mooi geplaveide betonvloer, bezig met "neutn schaitn".

Vroeger was men veel meer aan

huis gebonden omdat men de mogelijkheden miste om uit te vliegen. Tegenwoordig geeft
men niet meer om dergelijke speiletjes maar trekt men de dorpen uit om zijn vertier
elders te zoeken in de bossen of op het water.

A Isj e het blok
omgooit zijn de
centen die met kruis
naar boven gekeerd
liggen van jou. De

centen echter die
munt laten zien, leg
j e terug op het blok,
en het spel gaat
verder.

Handschoen, gemaakt van
een oude sok. Iedere bal is
herkenbaar gemaakt door middel van
tape.

ONKRUIDBESTRTJDIKG

Geachte burgers,

Zoals U wellicht weet, is het beleid van het gemeentebestuur er op gericht,
het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van onkruid in straten
en plantsoenen zoveel mogelijk te beperken.
Dit ter voorkoming van eventuele schade aan mens, dier en plant.
Niet altijd is immers te overzien, welke nadelige gevolgen het gebruik van
deze middelen op kortere of langere termijn kan opleveren.
Wij zoeken dan ook naar alternatieven voor de chemische onkruidbestrijding.
Voor de plantsoenen kan b.v. worden gedacht aan andere beplantingen.
Ook kan men weer overgaan tot het verwijderen van onkruid door middel van
handkracht. Hoe graag we dit ook zouden willen, hiervoor ontbreken ons de
mensen en de financiële middelen.
Een ander alternatief is het inschakelen van de burgers in onze gemeente.
Wij zouden dan ook uw medewerking en begrip in deze willen vragen.
Het is namelijk de bedoeling, dat dit jaar de trottoirs en de klinkerbestratingen niet meer zullen worden bespoten. Ook de omgeving van de speel
terreinen en de schoolpleinen zullen evenals vorig jaar niet worden behan

De klinkerbestratingen zullen vaker worden geveegd d.m.v. de zuigveegauto.
Alleen de goten zullen chemisch worden behandeld, waarbij te rekenen valt
een minimale werkbreedte van de gootbreedte, +

50

cm bestrating, +

50

cm

trottoir.
Eventuele bezwaren tegen deze chemische behandeling kunnen worden ingediend
op het gemeentehuis, tel

1353 »

voor 12 mei.

Deze bezwaren kunnen zowel per straat, als individueel worden ingediend.
U dient zich wel te realiseren, dat dan van U wordt verwacht, dat U zelf uw
stuk goot schoon houdt.
Ook vragen wij U, dit niet te doen met b.v. middelen zoals bleekwater.
Met een oud schilmesje of iets dergelijks gaat onkruid verwijderen tussen
stenen en tegels prima.
Wij hopen dat U met ons mee wilt denken over deze problematiek.
Burgemeester en Wethouders

Z0RGW0NINGEN
Begin april 198U zijn de zorgwoningen te Eenrum opgeleverd.
Deze ruime woningen grenzend aan de dependance "Aagtsheem" te Eenrum, behoren toe aan
het bejaardencentrum "Warfheem-Aagtsheem" te Warffum, Noorderstraat 2 h , tel. 05950-

1+885.
;De woningen (16 in totaal) bestaan uit een benedenverdieping en een bovenverdieping.
De benedenverdieping bevat de volgende vertrekken:
. x. entree-hal .
x

toilet + douche

x

ruime keuken

x

mooie woonkamer

x

ruime slaapkamer

. '

%

'

De bovenverdieping heeft:
x

een meer dan ruime berging-hobbykamer

x

een ruime slaapkamer

De woningen worden via een eigen c.v. ketel per woning centraal verwarmd.
Wat betekent dat eigenlijk "zorgwoningen" ?
Door het bejaardencentrum "Warfheem-Aagtsheem" wordt zorg geboden aan de bewoners van
deze woningen. Let wel; Zorg en geen Verzorging \
x

Zorg; wil zeggen dat er door het personeel van het bejaardencentrum een preventief
"oogje in het zeil" gehouden wordt met betrekking tot de gezondheidstoestand en het
welzijn van de bewoners.

x

Dat er via de in de woningen aangebrachte alarmering, zonodig direct adequate

en

proffesionele hulp aanwezig is bij voorkomende noodgevallen,
x

Dat het bejaardencentrum regelend en coördinerend optreedt bij eventueel noodzake
lijke verdere hulpverlening, te denken valt dan aan het inschakelen van:
- externe bejaardenzorg (via gecoödineerd bejaardenwerk)
- hulpverlening via b.v. het groene kruis (wijkverpleging)

x

Dat bij ziekte van de bewoners, de warme maaltijd via het bejaard ene ontrijm /'-retro
kan worden.

x

Dat bij ziekte, wanneer nodig, een opname op de ziekenafdeling van het bejaarden
centrum mogelijk is.

x

De bewoner deel kan nemen aan de recreatieve- en culturele aktiviteit.en van het
bejaardencentrum.

*

Ten alle tijde een beroep kan doen op de proffesionele staf van het bejaardencen
trum bij voorkomende problemen, of deze nu liggen in:
- de sfeer van de lichamelijke gezondheid
- de psychische gesteldheid
- de sociale problemen
- de administratieve problemathiek

Wie komt er voor de "zorgwoningen" in aanmerking ?
*

In pricipe alle ouder wordende mensen die deze beschutte woonsfeer nodig hebben ,
maar in staat zijn om vanuit deze beschutte woonsfeer nog redelijk zelfstandig te
funktioneren.
Wat kost het wonen in een zorgwoning ?
De vergoeding voor het gebruik van een zorgwoning en de bijdrage voor de zorgover
eenkomst komt afhankelijk van uw belastbaar jaarinkomen op + ƒ. 300,—

per maand.

U kunt zich aanmelden voor deze woningen bij het bejaardencentrum "Warfheem-Aagtsheem", Noorderstraat 2h te Warffum, telefoon

05950-U885.

CURSUS VOOR STARTENDE ONDERNEMERS.
Steeds meer mensen overwegen om voor zichzelf te beginnen, waaronder een toenemend
aantal haanlozen.
Per jaar worden er naar schatting zo'n 15.000 nieuwe ondernemingen gestart. Een
veel groter aantal mensen oriënteert zich op de kansen van een eigen bedrijf; een
relatief klein deel daarvan besluit uiteindelijk met een eigen onderneming te
starten en is na verloop van tijd al dan niet succesvol.
Uit ervaringen met startende ondernemers blijkt dat veel mensen moeite hebben met
de vele regelingen en instanties waarmee zij te maken krijgen.
Door het organiseren van cursussen voor startende ondernemers wordt aan dit pro
bleem aandacht besteed.
In een korte spanne tijds worden de "loketten” die men anders één voor één zou
moeten bezoeken, uitgenodigd om op die cursus deskundige voorlichting te geven.
Tevens komen startende ondernemers, die vaak in een bepaald isolement leven in
aanraking met "soortgenoten", waarbij de uitwisseling van ervaringen verfrissend
kan werken. Bovendien werkt een cursus drempelverlagend.
Het is de bedoeling dat de Regioraad Noord-Groningen in samenwerking met het Pro
ject Mensen Zonder Werk en de Volkshogeschool

't Oldörp te Uithuizen in de periode

van 15 tot en met 18 mei 1984 een cursus organiseert ten behoeve van startende on-

dernemers, die woonachtig zijn in één van de 19 gemeenten die aangesloten zijn bij
de Regioraad Noord-Groningen (Adorp, Baflo, Bedum, Bierum, Eenrum, Ezinge, Hefshuizen, Kantens, Kloosterburen, Leens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer,
Ulrum, Usquert, Warffum, Winsum en 't Zandt).
De cursus is erop gericht om alle mogelijke aspecten waarmee een startende onder
nemer te maken heeft, zoals financiën, ondernemingsplan, vergunningen, subsidies,
juridische aspecten etc. te behandelen via deskundige voorlichting.
De kosten voor deelname bedragen ƒ. 50,—

per persoon.

De cursus wordt gehouden in de Volkshogeschool 't Oldörp te Uithuizen, waar men 4
dagen inclusief kost en inwoning/overnachting, zal verblijven.
Bij voldoende belangstelling zal met de cursus worden gestart (maximaal 2 0 personen).
Wanneer er een enorm grote belangstelling is zal een selectie worden toegepast en
worden getracht op korte termijn een nieuwe cursus te starten. Personen die zich
(willen) opgeven worden op 27 april a.s. verwacht in de Volkshogeschool 't Oldörp
te Uithuizen voor een voorlichtingsbijeenkomst.
De organisatoren hopen op deze wijze meerdere personen een duwtje in de rug te
geven en tevens een stuk zelfvertrouwen.
Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met de Regioraad Noord-Groningen,
Oosterstraat 56, 9989 AE Warffum (telefoon 05950-3764; vragen naar de heer G.
Woudsma).

4 mei herdenking Eenrum*

Op 4 mei 1984 zal des avonds half acht op het gazon voor de kerk te Eenrum
een gedenkteken worden onthuld ter herdenking van de in de bezettingsjaren
I 94O -

1945

omgekomen slachtoffers uit de gemeente.

Het gedenkteken is een in brons gegoten kunstwerk volgens een ontwerp van
de beeldend kunstenares mevrouw Saskia Thomassen-Brugman te Groningen.
Rond deze onthulling en herdenking van de doden zal er fs avonds en op
5 mei in het Dorpshuis een verzameling voorwerpen en dingen te bezichtigen
zijn, die in v o o m o e m d e jaren werden gebruikt ter vervanging of vervaardiging
van voorzieningen, levensmiddelen e.d. die niet of niet meer op normale wijze
te krijgen of voorhanden waren.
Een aantal van deze voorwerpen en dingen, zoals onder meer een windmolen om
stroom op te wekken, een oliemolen, een tabaks snijmachine en meer van deze voor
werpen zijn reeds voorhanden.

Om een zo goed mogelijk beeld te geven van materialen en goederen uit de
bezettingstijd, wordt een ieder die nog van dergelijke herinneringen uit die
tijd heeft verzocht deze voorwerpen voor genoemde dagen beschikbaar te stellen
ter bezichtiging. Ook fotomateriaal is welkom.
Opgaven van beschikbare voorwerpen worden gaarne ingewacht vó<$r 3 mei a.s
ter gemeentesecretarie.

E V E N E M E N T E N W E E K .
Langs deze weg nodigen wij alle belangstellenden uit om met de buurt c.q. straatvertegenwoordigers gezamelijk een besluit te nemen over de frequentie van de Eve
nementenweek.
Momenteel wordt om het jaar dit evenement door ons georganiseerd. Vanwege het
geringe animo dat wordt getoond is een gesprek met de buurt- en straatvertegen
woordigers toegezegd.
Tijdens dit gesprek zal door ons een voorstel worden gedaan om de Evenementenweek
om de vijf jaar te houden.
Wij menen aan dit feit een zo groot mogelijke bekendheid te móeten geven vanwege
het belang dat door ons aan wordt toegekend.
Mocht er weinig of gee.n belangstelling zijn dan nemen wij aan dat u er mee akkoord
gaat dat de Evenementenweek om de vijf jaren wordt gehouden.
De plaats en de tijd van samenkomst is door ons gesteld op

8

mei a.s. om half

8

's avonds in het Dorpshuis.
bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.

WANDELVIERDAAGSE
De Wandelvierdaagse zal dit jaar in de week van 4 tot en met

8

juni a.s. worden

gehouden. Als vertrekpunt fungeert het Dorpshuis. Voor kinderen is de afstand
5 km. en voor volwassenen
’s avonds

van half

8

tot

10 km. De inschrijving is op woensdag 30 mei a.s.

8

uur in het Dorpshuis. Vérdere bijzonderheden zullen

u tijdig bekend worden gemaakt.

bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.

GEMEENTE EENRUM

Burgemeester en wethouders van Eenrum delen mede dat iedere houder van een
hond verplicht is hiervan aangifte te doen voor 1 juni 198U .
Zij, die in 1983 een aanslag in de hondenbelasting hebben ontvangen, behoeven
hun hond niet opnieuw aan te geven. Zij worden automatisch op het kohier 198I
geplaatst, indien uit een schriftelijke aan de gemeente-secretarie gedane
mededeling niet is gebleken dat zij hun hond in 19Ö 3 hebben afgeschaft.
Van het aanschaffen van honden

in de loop van het jaar en bij vestiging

binnen de gemeente, moet binnen 1 I4 dagen aangifte worden gedaan.
Tegen degenen, die niet aan bovengenoemde verplichting voldoen, kan een geld
boete worden opgelegd van hoogstens tweehonderdvijftig gulden.

Eenrum, april 19Ö H .
Burgemeester en wethouders voornoemd.

AANGIFTEBILJET (als bedoeld in de "Verordening op de
heffing en invordering van een belas
ting op honden")

Naam en voorletters van de belastingplichtige

Adres (straat en huisnummer)

Hoeveel honden worden er gehouden
Sedert wanneer word(t)(en) de hond(en) door
belastingplichtige in deze gemeente gehouden
Naam en adres van de vorige houder van de
hond(en)

Aldus zonder voorbehoud ingevuld
........ ............

1 9Ö U .

handtekening.

EPP/VH OESTER
( u ) t d e s e r i e . G r o m ' n g e t ' o/nrtosscheld

TEN EPP/UHOOZN DO AR S T E K T
PO A R P R OAGi KJ

MAUW'
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