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ton kleine ode aan deze krant*

Van vele mensen wensen
o Is êên dan in vervulling gegaan*

En zie, de bokkekrant kwam eraan!
- Wil men iets van onze gemeente weten,

dan vlug in ons bokje gekeken!

Mevrouw 3 •A,Faber-van Nieuwenhuysen uit Westernieland schreef ons dit gedicht* 
Zij was een van de vele mensen, die met een heel positieve reactie op de nieu
we krant kwam. .
Dat geeft ons frisse moed om weer een volgend exemplaar in elkaar te draaien! 
Krijgt u langzamerhand ook de kriebels om een Mstukje" te schrijven, beheers 
u dan niet langer en breng het ons voor 1 maart!
Veel plezier bij *t verder lezen.

De redactie.
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Dohan Brakema 
L# Broekema 
Sieneke van Dijk 
Ina van Eek
Janny Franken 
Ab Gies
Dohan Hoekstra 
Gepke Langeland 
Dirk Pier 
Dannes Russchen 
Adriaan Talens 
Hennie Tuinman 
3# Uoldring

REDACTIE:

— Hoofdstraat 63, Pieterburen, tel# 05952-381
— Westernielandsterweg 5, Westernieland, tel#05952-254
— Hoofdstraat 63, Pieterburen, tel# 05952-381
— Mattenesserlaan 20, Eenrum, tel* 05959-1722
— Hereweg 3, Eenrum, tel* 05959-1585
— Hoogstraat 25, Eenrum, tel* 05959-1673
— Mattenesserlaan 83, Eenrum, tel# 05959—1693
— Plantsoenstraat 3, Eenrum, tel# 05959-1556
— Zuiderstraat 14, Eenrum, tel# 05959-1221
— Plantsoenstraat 10, Eenrum, tel# 05959-1247
— Dirk Wieringastraat 79, Westernieland, tel# 05952—439
— Mattenesserlaan 26, Eenrum, tel# 05959-1216
— Havenstraat 7, Eenrum, tBl# 05959-1628

REDACTIE-ADRES: MATTENESSERLAAN 26, 9967 PL EENRUM
9
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Hoofden der scholen in de gemeente Eenrum
mevr. T. Nanninga-van der Veen - hoofdleidster openb. kleuterschool Eenrum -

Mattenesserlaan 91, Eenrum.
E. Hamminga - hoofd openbare lagere school Eenrum -

de Vennen 4, Eenrum.
3.3. Tuininga - adj. dir. Mavo-afdeling Scholengemeenschap -

Greeden 7, Eenrum.
mevr. C.E. de Vries - hoofdleidster bijz. kleuterschool Pieterburen-

Margrietlaan 81, Baflo.
3.F. 't Hart - hoofd openbare lagere school Pieterburen -

Hoofdstraat 94A, Pieterburen.
E.5. Uezeman - hoofd openbare lagere school UJes ternieland -

3. Heidemastraat 11, Westernieland.
UJ. Huisman - hoofd bijz. lagere school Uesternieland ~

D. Wieringastraat 26, Ulesternieland.

SCHOOLVAKANTIES
De schoolvakanties zijn voor 1981 tot en met de zomervakantie als volgt samen
gesteld (de eerste en laatste dag staan aangegeven)? *

openbare en bijz. kleuter
scholen en de openbare basis
scholen

voorjaarsvakantie 
paasvakantie 
vrije dag
hemelvaart 
pinkstervakantie 
zomervakantie

s 20-2-1981 t/m 4-3-1981 
: 11-4-1981 t/m 22-4-1981 
s 30-4-1981
: 28-5-1981 t/m 31-5-1931 
! 6-6-1931 t/m 10-6-1981 
S 18-7-1981 t/m 28-8-1981

bijzondere basisschool 
Uesternieland

27- 2-1981 t/m 2-3-1981 
11-4-1981 t/m 20-4-1981

30-4-1981
28- 5-1981 t/m 31-5-1981 
6-6-1981 t/m 9-6-1981

18-7-1981 t/m 28-8-1981

voorjaarsvakantie
paasvakantie
vrije dag
hemelvaart
pinkstorvakantie
zomervakantie

Mavo-afdeling scholengemeenschap 
28-2-1981 t/m 8-3-1981 
11-4-1981 t/m 26-4-1981 

30-4-1981
28-5-1981 t/m 31-5-1981 
6-6-1981 t/m 9-6-1981 
18-7-1981 t/m 28-8-1981
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Ratten
Hst gehele jaar ccor bedreigen 
o.a, ratten de volksgezondheid.
Ze zijn schadelijk, gevaarlijk en 
onhygiënisch.
Omdat in de winter ds landerijen er 
kaal bij liggen en er op de lande
rijen weinig of geen voedselvoorra
den zijn, trekt de rat naar de 
huizen.
Om te voorkomen dat ze ook U komen 
bezoeken, dient U er op bedacht te 
zijn, dat U de ratten met etensres
ten en al hetgeen van hun gading is, 
lokt.
Mocht U hst ongewenste bezoek van

ratten niet kunnen voorkomen, waar
schuwt U dan de gemeentelijke 
rattenbestrijder, de heer M.Werkman, 
Burg. Uiersumstraat 8a, te Eenrum, 
tel. 05959-1333 of 05959-1648(privé),

Bokkeband??
Bokkeband? Wat is dat nu weer?
De redactie heeft het idee om het Bokkeblad op de band te zetten.
Deze band zou dan geleend kunnen worden door .■'nuoners van onze gemeente, van 
uie het gezichtsvermogen niet is wat het zou moeten zijn.
Onze vraag is echter; "Hoe groot is de behoefte hieraan?".
Verder zouden wij graag willen weten wat voor soort banden we moeten maken 
(cassettebanden, bandrecorderbanden).
Om hier iets meer over te weten, vindt u hieronder een aanmeldingsstrookje.

N A A M ................................
Adres • • • • • • • • • • • . .  • » • •
Telefoon , ................

zou graag in aanmerking willen komen voor toezending van de Bokkeband,
Ik heb WEL./GEEN afspeelapparatuur.
Ik zou graag een CASSETTEBAND/ BANDRECORDERSAND ontvangen.
(Doorstrepen wat niet verlangd wordt.)

Deze strook kunt u toesturen aan een der redactieleden of afgeven op het 
gemeentehuis t.a.v. de heer 3. Russchen.
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MOLEN „EE LELIE”

De vorige keer hebben wij al iets 
geschrauen over de molen 
" De Lalia” in Eenrum.
Op 14 november 1980 om 8.00 uur is 
de ongeveer 14 ton zuare kap weer 
op de oorspronkelijke plaats op de 
molen geplaatst*

Het nauwelijks een kwartier durende 
karwei was erg spectaculair*
De kap staat los op de molen en 
wordt door zijn gewicht op de plaats 
gehouden.

De restauratie valt wat betreft de 
kosten tegen, want de raad heeft in 
haar vergadering van 27 november 1980 
f.80.000,—  boven de oorspronkelijk 
geraamde kosten van restauratie 
(f.180.000,— ) beschikbaar gesteld.
De wieken, die in een werkplaats 
worden gerestaureerd, worden in het 
voorjaar weer geplaatst, dan zal de 
oplevering ook plaatsvinden.

Voordat het werk wordt opgeleverd zal 
o.a. het metselwerk buitenom en in de 
molen nog het één en ander moeten 
worden opgeknapt.

Een molen vertegenwoordigt een on
schatbare waarde.
flolenrestaurateurs gaan echter uit 
v ;i een waarde van ongeveer f .750.000,—  
De gemeente heeft hem echter verzekerd 
voor brand en stormschade voor 
f.75.000,—  (premier risque).
Hetgeen inhoudt dat de eerste 
f.75.000,-- schade ten laste van de 
verzekeringsmaatschappij en de rest 
van de eventuele schade blijft 
ongedekt*

De gemeente verzekert de molen 
hoger vanwege de premiedruk*
Het is wel de bedoeling dat de 
draaiende wordt gehouden, want 
beste onderhoud voor de molen 
een regelmatig in werking zijn 
molen.

niet

molen
het
is
da
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K U N S T  I N  H E T  G E M E E N T E H U I S

Het vorig jaar is, zoals u weet, ons 
gemeentehuis verbouwd en vergroot.
Hal en trappenhuis nodigen nu als hot 
ware uit tot pogingen ds2o ruimte zin
vol en creatief te vullen. Daarom kwam 
de Culturele Commissie al gauw op het 
idee er regelmatig tentoonstellingen 
te organiseren. Dit plan juicht het 
gemeentebestuur van harte toe en met 
haar medewerking zal op zaterdag 17 
januari a.s. om 14.30 uur de eerste 
van een reeks exposities met enig 
feestelijk vertoon geopend worden 
door onze burgemeester, de heer Zuider- 
veen*
life nodigen alle belangstellenden uit 
om op zaterdag 17 januari a.s. deze 
opening bij te wonen.
Het betreft olieverfschilderijen van 
Kitty Hooft, menigeen niet geheel on
bekend. Na eon opleiding aan de Haag
se Academie heeft ze tekenles gegeven 
op verschillende scholen in den lande. 
Pas de laatste 4, 5 jaar is ze zich 
gaan bezighouden met olieverfschilde
rijen. Opvallend zijn de bijzondere, 
zoor persoonlijke kleuren en da op 
het eerste gezicht aan de werkelijk
heid ontleende beelden. In een enkel 
schilderij zult u Noord-Groningse ele
menten ontdekken.
Vanaf 17 januari is de expositie gedu
rende 4 weken te bekijken op werkda
gen tijdens de openingsuren van de 
secretarie en ook fs middags.

Ieder die werk wil exposeren in het 
gemeentehuis, kan contact opnemen met 
do Culturele Commissie, p/a mevrouw 
A.R.E. van Nimwegen-de Graan, Doden
gang 4, Cenrum, tel. 05959-1208.

De commissie hoopt, dat velen van dé
ze mogelijkheid gebruik zullen maken.

De Culturele Commissie*.

Wist U dat door gemeentewerken op 
het grasveld naast de basisschool te 
Eenrum reeds geruime tijd twee korf— 
balstaanders zijn geplaatst ?
Deze zijn aangekocht door ds Sport- 
cornmissie met de bedoeling dat de 
(school)jeugd daar in of buiten de 
schooluren kan korfballen; ook 
ouderen kunnen daarvan uiteraard 
gebruik maken.
Op donderdag 27 november j.1. zijn 
deze staanders door twee vertegen
woordigers van de sportcommissie, 
middels het overhandigen van twee 
ballen, officieel aangeboden aan de 
"beheerder”, de heer E.Hamminga, 
hoofd der school.
Dat korfbal, is gekozen komt voort 
uit het feit dat er op de basisschool 
vrij veel animo bestaat voor deze 
sport en omdat de school reeds jaren 
meedoet aan schoolkorfbaltournooien 
en daarin vrij succesvol is, ondanks 
bat gemis van een dergelijke veld— 
korfbalinstallatie.
Daarnaast was het de bedoeling om de 
bevolking kennis te laten nemen van 
andere sporten, dan de hier gebruike-i. 
lijke, als voetbal, tennis en gymnastiek 
Het is niet bij voorbaat uitgesloten 
dat er te zijner tijd een korfbal
vereniging zal worden opgericht, 
doch dit is niet direct de opzet van 
de sportcommissie.
Mocht het wel zo ver komen, dan is op 
voorhand reeds alle medewerking van 
de Nederlandse Korfbal Bond toege- 
zogd. 5



Het is ons een paar maai gebleken, 
dat de naam van dit blad "Bokkeblad” 
v/oor commigo inwoners van onze ge
meente, die niet uit het noorden af
komstig zijn, vraagtekens oproept:
Wat is nu een "bokkeblad"?
De wat humoristische zelfspot van de- 
zs naam wordt door hen niet helemaal 
aangevoeld.
Daarom wil ik even schrijven wat ik 
er zelf van dacht en hoop daarmee 
geen "bok te schieten • • , .
Ik ben zelf ook niet in 1 t noorden 
geboren, al had ik een Groningss 
grootvader en een Friese grootmoeder. 
Dok door m'n huwelijk met een rasechte 
11 Grunniger" sta ik minder vreemd tegen
over de typische Groningse eigenaardig- 
h eden.
Zo meen ik de herkomst van de naam 
"Bokkeblad" wel te begrijpen, nl. door 
het volgende voorvalletje uit de tijd 
toen ik voor *t eerst met mijn aan
staande man op Tt Groningss platteland 
kwam. We zaten toen in de ”jachtwaaide" 
van een dorpscafeetje, waar ook een 
paar dorpstypen bij hun "klokje" gezel
lig zaten te keuvelen. Hoewel ik bij 
m’n aanstaande schoonfamilie ook gro- 
nings hoorde spreken en dat vrij aar
dig kon volgen, kon ik van het binnens-

mondse gemompel van deze mannen niets 
• verstaan, behalve een woord, dat her
haaldelijk in het gesprek voorkwam en
dat ik niet begreep .... o

j Dat was het woord "bokkelöt*n". Het 
! bleek dat ze het hadden over loten, 
die door hun geitenvereniging uitge- 

j bracht werden,
Hu is in het hollands een groningse 

! bok een geit, de man van. de geit is 
| een bok, terwijl hier een geit een 
bok heet en een bok een bokkoram.

Ij Zoiets kan verwarring geven ....
| Een soort verenigingsnieuwsblaadje 
j van een geitenfokvereniging heet hier 
| dus een bokkeblad, In meer algemene 
! zin: een bokkeblad is een klein en be~ 
perkt plaatse lij!; krantje.

I Dit is dus mijn idee over de herkomst 
| van de naam, maar als iemand een ande- 
| re en misschien meer historisch gefun
deerde verklaring heeft - ik houd me 

| aanbevolen!
; Dit alles wil nog niet zeggen, dat ik
ons bokkeblad onbelangrijk zou vinden 
- integendeel - het is een aanwinst 
voor ds gemeente en ik hoop dat het 
een bloeiend bestaan tegemoet zal 
gaan.

3. lifoldring-Hazendonk.

G



Os jaarlijkss collsotas
Onlangs is deer burgemeester en wethouders vergunning verleend voor 
de navolgends landelijk georganiseerds collectes :

Stichting voor Leprabestrijding 25 januari tot :31 januari
Stichting *t Hoogeland 2 f e b r u a r i t/m 7 f ebruari
Leger des Heils 23 februari t/ m 8 imaart
Nationaal Rheumafonds 3 maart t/m 15 maart
Simavi 15 maart t/m 22 maart
SaKor 30 maart t/m 5 april
Ned. Hartstichting 6 april t/m 12 april
Ned.Astma Fonds 20 april t/m 26 april
Ned»Rode Krui9 25 mei t/m 6 juni
Kankerbestrijding 24 augustus t/m . 6 september
PIT 7 septembert/m 12 september
Nierstichting 14 septembert/m 20 september
Prinses Beatrix Fonds 21 september t/m 27 september
Provinciale Vrouwenraad 5 oktober t/m 10 oktober
Nat» Kollekte Geestelijk Gehandicapte^ oktober t/m .28 oktober
Nat# Deugd Fonds 19 oktober t/m 25 oktober
St. Nat# Fonds Sport Gehandicapten 9 november t/m 15 november

In periodes die nog openstaan kan eventueel nog vergunning verleend
worden voor plaatselijke verenigingen, stichtingen, enz#

Warmte-isolaiie voor bestaande woningen j

Os overheid heeft een regeling ge— 
troffen, waarbij een bijdrage ineens j 

kan worden toegekend voor het tref
fen van voorzieningen tot verbetering 1 
van da warmte-isolatie•
De vergoeding wordt gesteld op 15% 
van de isolerende-beglazing en op 25% 
van overige voorzieningen t*b»v# de 
warmte-isolatie.
Het maximale bedrag waarvoor subsidie 
kan worden gegeven is f.5000,—  per 
woning» En de bijdrage ineens 
bedraagt hoogstens f»1250,—  per 
woning#

De isolatie van begane grondvloeren 
komt ook voor subsidie in aanmerking#
De aanvragen om een vergoeding moeten
worden ingetiend bij de Inspecteur 
van de Volkshuisvesting,

Westerkade 10
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Twee weken nadat het nieuue jaar is 
ingeluid, uil ik graag esns een paar 
interessante zaken over de klok, die 
dat gedaan heeft, aan de grote klok 
hangen.
Allereerst do ouderdom.De Een runner 
toren heeft zoals bekend tuee klok
ken. De luid- en slagklok is gegoten 
in 1390; de kleine klok in de open 
lantaarn in 1752, De grote klok is 
met zijn 591 jaar één van de oudste 
klokkon in onze provincie.
Dan de plaats, De huidige toren is ge
bouwd van 1646-1652 en verving een la
ge toren, die iets van de kerk afstond. 
Dit type toren zien ue nu nog in b,v. 
Den Andel. De klok moest dus na 262 
jaar verhuizen van oud naar nieuw.
De grote klok zelf. Hij zal geboren 
(gegoten) zijn vlakbij zijn toekomsti
ge woonplaats. Het uas eertijds nl* ge
bruik een kink ter plaatse aan de voet 
van de toren te gieten. Men had dan 
geen transportproblemen. Wie de klok 
gegoten heeft is voor ons onbekend.
Het gieten van zo’n klok was voor een 
dorp een hele gebeurtenis! Klokgieters 
kwamen meestal van ver en "wie verre 
rsizsn boot, kan vesl verhalen0.
Het brons (80 delen koper + 20 delen 
tin) moest door de opdrachtgevers bij
eengebracht worden. Allerlei koperen 
voorwerpen werden dan opgekocht om voor 
de zgn. klokspijs te dienen.
Veel dorpelingen zullen ongetwijfeld 
de helpende hand hebben geboden; van 
het graven van de gietkuil tot het op
hangen in de toren. Ik zal u in dit ka
der een uitgebreide beschrijving van 
het hele gietproces besparen. Als de 
klok uiteindelijk aan de luidbalk in de

jl.toren hing, werd hij langdurig ge
luid om hem te “testen".In het hele 
dorp was er daarna groot feest. Als 
de mensen weer nuchter waren en de 
klok goed werd bevonden, vertrok de 
klokgieter (na eventueel andere giet-

' opdrachten te hebben vervuld) en werd 
hij door "zijn” klok uitgeluid.
Het randschrift van de klok luidt:
+ FUSA EST H CANPANA I 0N0RE FABEANI 
ET SEBASTIANI FIARTIRA SC ANNO DN I 
MCCCXC SUB DNO W0ULZB0 + K.B.E. Ver- 

: taald: Deze klok is gemaakt ter ere

3
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van Fabianus en Sebastianus, martela
ren heiligen, in het jaar des Heren 
1390 onder Dno, Uoulzbo K . B ,E •
Op het lichaam van de klok bevindt 
zich aan de voorzijde een Haria-mono- 
gram en aan de achterzijde een wereld
bol met een kruis, waarboven een af
beelding van Christus aan het kruis. 
Dat het aan een klok ook simpeler toe 
kan, bewijst de klok uit 1927 van de 
Nederlands Hervormde Kerk te Hussel- 
kanaal. Die klok heet gewoon Jan.
De kleine klok.(Zoepenbrijklokje) Dit 
klokje is in 1752 door de Groninger 
gieter Johannes Borchhardt gegoten.
Een oude klok werd er tegen ingeruild. 
Op het klokkelichaam bevindt zich het 
familiewapen van de Alberda's (van 
Dijksterhuis), die het in die tijd in 
Eenrumer kerk- en andere zaken voor 
het zeggen hadden.
Taak» Behalve het slaan bij heel en 
half uur heeft de grote klok veel ta
ken; roepstem voor de kerkgangers; 
uitluiden bij begrafenissen; noodklok 
bij brand en overstroming; "uitroep
teken" bij bijzondere gebeurtenissen 
en zoals enkele weken geleden het in
luiden van het nieuwe jaar.
In de Tweede Wereldoorlog is de klok 
gevorderd geweest, maar ontkwam de 
smeltkroes en keerde ongeschonden 
terug.
De kleine klok geeft het begin, mid
den en eind van de werkdag aan.
Het uurwerk, dat beide klokken "re
geert" is in 1895 gemaakt en geplaatst 
door Gobr, van Bergen uit Heiligerlee, 
Elke dinsdag en vrijdag wordt dit uur
werk nog met de hand opgewonden.
Het zoepenbrijklokje wordt sinds 1975 
elektrisch geluid, maar krijgt van 
het uurwerk een seintje wanneer!

Hopelijk staat u na het lezen van dit* 
artikel eens stil bij het feit, dat u 
ieder half uur een klok hoort, die al 
591 jaar lang, generatie op generatie, 
zijn onveranderde vasts stem laat ho
ren. De klok staat er in ieder geval 
niet bij stil, daar zorgt de heer 
3. Huizinga wel voor!

Aan de voet van de toren, maar dan in 
de kerk staat een jongere geluidsbron 
uit voorbije tijden: het Lohmanorgel 
uit 1817. Daarover graag esn volgende 
keer.
Rest mij te vermelden, dat veel gege
vens bovengenoemd ontleend zijn aan 
het boekje "De kerk en toren te Een- 
rum", geschreven door mevrouw R.A.
Luitjens-Dijkveld Stol. Zéér interes
sant om te lezen als u het nog niet 
kent. Het is verkrijgbaar bij de heer 
A. Duister, Raadhuisstraat 19 en bij 
ondergetekende, Kerkstraat 2.

Dirk Molenaar,

!ll!ll!!lll!llllll|{lin illlIIIIIIII!llllll!!lllllll!IIH!m iil!iI]|]]II!II!l!l!IJII|jillllll|l!llIllll!lll!llll

Een van de vreemdste dingen in deze 
wereld is, dat ofschoon we het alle
maal met elkaar oneens zijn, we het 
toch stuk voor stuk altijd bij het 
rechte eind hebben.

Wij brengen meer tijd door met 
kwaadspreken over onze vijanden, dan 
met goed te spreken over onze vrien
den .

.
’  — — *-----1-----
Gepast te spreken is een zware taak. 
Gepast te zwijgen een nog zwaarder 
zaak. f

i
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Dit jaar is hst mogalijk in ssn bs- 
voikingsonder2ook ds bloeddruk te la
ten oepalen.
Hoge bloeddruk is een van de belang
rijkste risicofactoren voor het krij
gen van hart- en vaatziekten» naast 
o*d» roken en te veel vet in het bloed. 
Door een vroegtijdige opsporing kan dit 
risico aanmerkelijk worden verminderd, 
De oorzaak van hoge bloeddruk blijft 
vaak onbekend.
Uel is bekend, dat de kans op hoge 
bloeddruk groter is, wanneer dit reeds 
in de naaste familie voorkomt.
Daarnaast wordt hoge bloeddruk in de 
hand gewerkt door overgewicht en te 
groot zoutgebruik.
Aangezien hoge bloeddruk in veel ge
vallen o een klachten geeft, zijn vpe.1 
mensen, die met dit euvel kampen, niet 
bij de huisarts bekend. Het aantal men
sen, dat rondloopt met een hoge bloed
druk is niet gering, gemiddeld één op 
de tien personen.
Actieve opsporing is daarom van groot 
belang!
Omdat dit alleen mogelijk is bij een 
massaal en daardoor zeer arbeidsinten
sief onderzoek, zullen hiervoor speci
aal opgeleide Rode Kruis-colonne-hel- 
pers en E.H.0.O.-leden onder leiding 
van een arts moeten worden ingescha
keld .
Gunstige ervaringen zijn hiermee opge
daan in Nieuwe Pekela, Eenrum en Vries. 
Gedurende het onderzoak in onderstaan
de gemeenten zal het mogelijk zijn om

in een 12-tal plaatsen uw bloeddruk te 
laten meten.
Dit gebeurt dus niet in de praktijk van
uw huisarts, maar wel met zijn medewer
king en instemming.
Voorts wordt medewerking verleend door
de Interne Kliniek van het Academisch
Ziekenhuis te Groningen.
Het onderzoek is: pijnloos

vergt slechts enkele 
minuten
gebeurt zonder uit
kleden .

Voor hst onderzoek, dat zal plaatsvin
den van 19 januari tot 3 februari a.s. 
zullen alle mannen en vrouwen vanaf 
25 tot 60 jaar (dus geboren tussen 
1 januari 1956 en 1 januari 1921) wor
den opgeroepen.
Uij rekenen - in uw eigen belang - op
uw medewerking!

De gemeentebesturen van EENRUM, LEENS, 
KLOOSTERBUREN en ULRUM.
De PLAATSELIJKE HUISARTSEN.
INTERNE KLINIEK ACAD. ZIEKENHUIS.
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Een stukje onland in het dorp
Nergens kan ik zo van genieten als 
van spelende kinderen. Nu ligt er 
voor mijn woning in de Greeden een 
prachtig stukje onland, waar ieder 
kind uit de buurt 2ijn gefantaseerde 
avonturen kan uitleven; rover zijn, 
indiaan op bisonjacht, een krijgs
raad houden op de heuvel.
Het stukje land waar ik op doel is 
een halvemaanvormig lapje grond, waar 
oorspronkelijk door onze gemeente een 
serie koopwoningen en een plantsoen 
gepland waren. Dat is tot nu toe niet 
doorgegaan en de natuur heeft kans ge
zien op deze nog onbenutte vlakte een 
uniek kinderparadijs te scheppen. 
Centraal ligt een berg grond. Deze is 
hier opgeworpen door een enthousiaste 
tuinbezitter, die na aankoop van "ge
kwalificeerde zwarte tuinaarde" toch 
ergens zijn vruchtbare Groninger zode 
kwijt moest. Tot geluk van het kinder- 
volk heeft de tuinliefhebber dit in 
het openbaar groen gestort en de hoop 
aarde vormt nu een ideale speelberg.
De hele dag is de speelse heuvel in 
gebruik, 's Ochtends zonnen zich er 
de poezen, maar nog niet is de kleu
terklas uit school of de kleuters 
verstoren de poezenrust.......
Uitgerust met schopjes, plankjes of 
alleen hun bemodderde knuistjes wordt 
hier een hoop gewichtig werk verzet. 
Een groene zode, waarvan het taaie 
gras bestand blijkt tegen het kleuter- 
gegraaf hult langzamerhand de hele 
heuvel in een zacht tapijt. Na het 
uitkomen van de lagere school is de2© 
geelgroene stoeimat het domein van de 
grotere kinderen. Wanneer tenslotte op 
lauwe zomeravonden de schemering valt, 
staan nog enkele pubers aan de voet

van het heuveltje intiem te praten, 
i Maar er is meer dan de speelberg. Al 
! vroeg in het voorjaar zoeken kleine
| meisjes madeliefjes, paardebloemen en
\kamille, welke ze aan de deur verkopen. 
Zo trots zijn ze op hun koopwaar, dat 
ze die aan "arme mensen" gratis verhan
delen.
Wanneer in de volle zomer de zuring 
manshoog groeit (voor kleine kinderen 
tenminste), wanen ze zich in hun ei- 

! genste oerwoud en banen zich kruipdoor- 
j sluipdoorwegen.
| Oudere kinderen zoeken plant na.plant 
| en hebben hun spontane kennismaking 
| met de levende natuur.
| In de nazomer is het veldje kaalge- 
maaid; de kinderen hebben verdriet en 
vertonen zich enkele dagen niet op de 
kale vlakte.
Éénmaal per jaar maaien is trouwens 
een juiste vorm van onderhoud voor een 
ruige speelwei. Bij vaker maaien ont
staat een saai gazon, leuk om te voet- 
ballen maar niet voor andere kinder- 
activiteiten. Wanneer er nooit gemaaid 
wordt, verdwijnen echter de bloemen 
uit het gras. Dan ontstaat een even 
saai beeld van dichte pollen struikge- 

; was en kweek.
i
Deze winter staan er plassen water op 
de lage delen van het veld. Hier ma
ken de peuters voor het eerst kennis 
met ijs. Na een nacht vorst banjeren 
de kleintjes trots op hun gele en ro
de laarsjes, als kleine ijsbrekertjes 
over de ijsvlakte.
Deze morgen, nu de kinderen naar 
school zijn, is het stil op het onland. 
In de verte sluipt een poes over haar 
jachtterrein en een torenvalk staat te 
bidden, duikt omlaag. Weg vliegt ze 
met haar buit.

G. Poortinga
11
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)PENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM

Oö Vennen 2A 
9967 PE Eenrum.

Openingstijden: maandag 14*30-17,30 uur;
donderdag 14*30-17,30 uur;

18*00-21,00 uur 
alleen voor vol
wassenen*

Keuze uit de nieuwe aanwinsten:

Romans *

Carré, John le.

Sniley's prooi.

De moord op een oude Russische ge
neraal brengt de Britse geheime 
dienst in actie.

Fabricius, Johan.

Uil Tze Hsi, keizerin van China. >

Levensverhaal van de laatste grote 
keizerin van China, (1835-1908) die 
zich met list en geweld wist te hand
haven .

Graaf, A. de

Uiie brengt, het geluk . . . *

Nadat twee jonge mensen zijn gaan 
samenwonen, ontstaan er bij de ge
boorte van een dochter moeilijkhe
den, die later voor het kind grote 
gevolgen hebben*

Hogstrand, 0.

De man, die zijn huis wilde afbeta
len.

Een journalist, die uit geldgebrek 
eenmaal geheime documenten heeft ver

kocht, wordt tot verdere spionage ge
dwongen en als hij een ernstige fout 
maakt, wordt zijn overlevingskans 
erg klein.

Konsalik, Heinz.

De jonge erfgename*

Een rijke redersfamilie raakt betrok
ken bij activiteiten van de Russische 
geheime dienst.

Robbins, Harold.

De duivel als leidsman.

Sleutelroman over de kluizenaar- 
miljonair Howard Hughes.

Vries, Ae de

De levensroman van Johannes Post0

Historisch gedocumenteerd verhaal 
over het leven van de leider van het 
Nederlandse verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Zwier, G.J.

Allemaal projectie.

Een antropoloog, een fijngevoelig man 
die niet geschikt is voor veldwerk,
moet tegen zijn zin onderzoek in Ma
rokko verrichten.

Studieboeken*

411

Kristal, L.

Wat is psychologie?

Inzicht in ons gedrag; een algemene 
inleiding.

644.1

Anders omgaan met energie; besparen
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door technisch vernuft en simpele ver
andering" van gewoonten,

665,51

Fellbaum, G, en U, Loos

Platenspelers en cassetterecorders.

Beschrijving van de bouw en werking, 
waarbij ook aandacht wordt besteed 
aan onderhoud en eenvoudige reparaties

899

Stamperius, H.

Zie je wel?

Verhalen over vrouwen door vrouwen.

Gron 938 

Brongers, G©AC

Dit land van terpen en torens,

Bij2onderheden van dorpen en land
schappen in de provincie Groningen.

V E IL IG  VERKEER
Het overkomt een automobilist regel
matig, dat hij in het donker plotse
ling vlak voor zich een voetganger 
ziet opdoemen en de2e nog precies op
het laatste nippertje kan ontwijken.
De voetganger denkt in zo'n geval 
misschien wel: "Wat een stomme auto
mobilist” .
Dit is niet altijd terecht. Is het de 
voetganger wel bekend, dat als hij in 
het donker op de weg loopt en donkere 
kleding draagt, tot op het laatste 
nippertje onzichtbaar is? Komt er van 
de andere kant ook nog een auto, dan 
is hij volledig onzichtbaar.
Loop daarom buiten de bebouwde kom 
links van de weg, zodat u het tege
moetkomende verkeer tijdig ziet aan-

954.2

Velde, F. van de

Eskimo1s; mensen zonder tijd.
Het een reisverslag van Margriet, 
prinses der Nederlanden en mr* P. 
van Vollenhoven.

j We zijn in de bibliotheek bezig om 
het aantal wisselkaarten te contro— 

i leren. Daarvoor is het nodig, dat u 
uw "Bewijs van inschrijving" en uw 
wisselkaarten en/of boeken meeneemt. 
Na de controle zal een andere kleur 
wisselkaarten worden gebruikt.
Ook als u geen lid meer wenst te blij 
ven, wilt u dit dan aan ons doorgeven 
dan kunnen wij deze controle afslui
ten.
Het is van belang, dat u ook daarna 
uw "Bewijs van inschrijving" blijft 

; meenemen.

komen en u tijdig de berm kunt op
zoeken.
Wist u dat in de dorpen Pieterburen 
en Westernieland de voetgangers, we
gens de slechte openbare verlichting, 
ook slecht of helemaal onzichtbaar 
zijn? Het gebeurt daar nog wei eens, 
dat er bijna een "onzichtbare" voet
ganger wordt aangereden.
Daarom: Automobilisten, rij niet te 

snel en kijk goed uit! 
Fietsers, zorg voor een qoe-
de reflector en een qoede■
verlichting!
Voetgangers, kijk goed uit 
en houd het verkeer in de 
gaten, want u kunt eens te 
laat worden opgemerkt!

3e Aikema
13



Premies t.b.v. woningverbetering
Dool v/an de regeling*
Op grond van de "Beschikking geldelijke steun verbetering particuliere 
woningen 1979/lï" kunnen de gemeenten geld van het Rijk krijgen om het 
verbeteren van woningen door particuliere eigenaars te bevorderen.
Onder woningverbetering wordt hier verstaan: verbetering van de indeling 
of van het woongerief en/of het opheffen van bouwtechnische gebreken 
(met name aan fundering, muren en dak).

Belangrijkste voorwaarden.
Subsidie kan alleen worden verkregen voor de verbetering van particuliere 
woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning. Subsidie wordt niet 
verstrekt als met een verbeteringsplan de volkshuisvesting niet of te wei
nig wordt gediend. Daarom wordt geen subsidie gegeven voor de verbetering 
van zomerhuizen, weekendwoningen, zogenaamde tweede woningen enz. Evenmin 
voor verbetering aan woningen, die de bewoners om persoonlijke wensen of 
behoeften (bijvoorbeeld door een gewijzigde gezinssamenstelling) willen 
aanbrengen.

l/erder zijn de belangrijkste voorwaarden:
- Verbeteringsplannen van méér dan ƒ 90.000,- komen niet voor subsidie in 

aanmerking. Voor een eigenaar-verhuurder geldt dat de kosten die uitgaan 
boven ƒ 65.000,- niet gesubsidieerd wordenc

- Ook wordt geen subsidie gegeven in verbeteringskosten, die minder dan
ƒ 1.500,- bedragen, behalve voor de aanleg van een toilet of een douche.

- Het bewoonbare vloeroppervlak van de woning mag na verbetering niet gro
ter zijn dan 125 m^. Hierbij tellen de gedeelten van ruimten met een 
hoogte van minder dan 1.50 m niet mee. Verder worden de bergingen op zol
ders en in kelders en verder garages en balkons niet meegerekend.

- De woning moet ouder zijn dan 25 jaar. Bovendien mag de woning de afgelo
pen 10 jaar niet met overheidssteun ingrijpend zijn verbeterd.

Subsidies voor op zichzelf staande voorzieningen.
Volgens de regeling komen eigenaar-bewoners uitsluitend in aanmerking voor 
vaste bedragen ineens. Deze bijdragen hebben betrekking op de verbetering 
van de indeling of van het woongerief van de woning en op het opheffen van 
bouwtechnische gebreken. Dit stelsel van bijdragen ineens is ook volledig 
V3n toepassing voor eigenaar-verhuurders.
Hieronder volgen de vaste subsidiebedragen, die zijn gekoppeld aan de ver
betering sk osten;
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Het aanbrengen van een closet met waterspoeling met bijkomende •

voorzieningen / 1.650
Het maken van een doucheruimte met inrichting / 1.650
Het maken van een douche'-inrichting in een bestaande ruimte / 1.150
Het uitbreiden van de elektrische insta11a tie als gevolg van de
noodzakelijke vervanging van de afgek eurde installa tie
- in een woning met een of twee kamer (s) / 500
- in een woning met meer dan twee kamers / 800
Het maken van een ruimte om te kunnen koken en het aanbrengen
daarin van een keukeninrichting

• Het vervangen van een primitieve keukeninrichting
• Het maken van een berging buiten de woning, als binnen de wo
ning te weinig bergruimte is

• Vergroten van een woonkamer, kleiner dan 18 m^, door het be
woonbaar maken van een inpandige ruimte (bijvoorbeeld het bij 
de woonkamer betrekken van een alkoof)

o Het verbeteren van bestaande of - indisn de woning minder dan 
drie slaapkamers heeft - het maken van slaapvertrekken binnen 
de woningen
- de hoofdslaapkamer
- elke volgende slaapkamer (maximaal drie)

• De aanleg van een centrale verwarming, mits dit gebeurt samen 
met drie andere van de hiervoor genoemde voorzieningen
Ook voor de aanleg van een centrale verwarming geldt uiteraard 
dat de voorziening scber moet worden uitgevoerd

De bedragen, die hier zijn genoemd, zijn de maximale vergoedingen 
worden ontvangen.

ƒ 3.500,- 
ƒ 1.650,-

ƒ 1.650,-

800,-

ƒ 900, 
ƒ 800,

ƒ 2.500,- 

die kunnen

Keuzemogelijkheid voor verhuurders.
Als een eigenaar-verhuurder geen gebruik maakt van het systeem van bijdragen 
ineens voor op zichzelf staande voorzieningen kan hij in aanmerking komen 
voor een bijdrage ineens van 40 % van de verbeteringskosten of - afhankelijk 
van de hoogte van de verbeteringskosten - voor aflopende jaarlijkse bijdragen 
gedurende 10 of 20 jaren.

fleer inlichtingen omtrent de uitvoering van deze regeling kunt u krijgen bij 
de Technische Dienst te Uinsum (tel. 05951-1888).
Voorlichtingsfolders liggen ter gemeente-secretariec De uitvoering van deze 
regeling berust bij de gemeente.



WAT IS ER TE DOEN?
15 januari 1981

17 januari 1981

17 januari 1981

17 januari 1981

24 januari 1981

11 februari 1981

14 februari 1981

14 februari 1981

17 februari 1981

21 februari 1981

21 februari 1981

Café Streekstra 
Pieterburen

Dorpshuis Eenrum

Hotel Bulthuis 
Eenrum

Jeugdsoos De Slikken 
bies ternieland

Hotel Bulthuis 
Eenrum

Café Streekstra 
Pieterburen

Hotel Bulthuis 
Eenrum

Jeugdsoos De Slikken 
biesternieland

Hotel Bulthuis 
Eenrum

Dorpshuis Eenrum

Café Streekstra 
Pieterburen

Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen:
Lezing over Energie; aan
vang 19.45 uur.

Vogelclub Eenrum e.o.: 
Vogelmarkt van 13.00 tot
17.00 uur.

Dansclub Pa en Ma:
Dansavond m.m.v. orkest 
Alma Loorbach; aanvang
20.00 uur.

Filmavond

Toneelvereniging “De Kome
dianten" :
Uitvoering. Aanvang 20.00 uur.

Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen:
Jaarvergadering. Aanvang 
19.30 uur.

Muziekvereniging "Orpheus": 
Uitvoering© Aanvang 20.00 uur.

Toneeluitvoering.

Nutsdepartement Eenrum:
Lezing over de bestrijding van 
het narfcoticamisbruik.
Aanvang 20.00 uur.

Vogelclub Eenrum e.o.: 
Vogelmarkt van 13.00 tot 17.00 
uur.

Dorpsaktiviteiten Pieterburen: 
Toneelavond. Gespeeld wordt 
het blijspel "Zwaarde hounder".
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23 februari 1981 Hotel Bulthuis
Eenrum

V.V.V. Eenrum: 
Jaarvergadering, Aanvang 
20*00 uur.

25 februari 1981 Dorpshuis Eenrum

7 maart 1981 Hotel Bulthuis 
Eenrum

Vereniging Dorpsbelangen 
Eenrum:
Jaarvergadering* Aanvang 
20 o 00 uur.

V.V0V. en Motorclub Eenrum: 
Gezamenlijke feestavond. 
Opgevoerd wordt het toneel
stuk "As hoan kraait", ge
speeld door de Grunneger 
Sproak* Na afloop dansen 

het Susan Trio* 
Aanvang 20.00 uur.

Voorlichtingsprojekt voor zwangeren

Het voorlichtingsteam, 
bestaande uit:

Paula Laurillard-Lampe, 
kraamverpleegkundige uit Eenrum.

Grietje Tamménga,
diëtiste uit Groningen.

Lo9e Molier,
gespreksleidster uit Eelde.

Trees Kieft,
advies en begeleiding uit Zuurdijk.

start op '20 janjjari 1981 in het 
kader van een voorlichtingsprojekt 
een zwangerschapscursus»
De cursus zal gehouden worden in 
Eenrum op 9 woensdagavonden vóór en

1 na de bevalling.
Kosten voor de gehele cursus zijn 
f.50,
In de cursus kan men veel voorlich
ting verwachten over zwangerschap, 
bevalling, kraamtijd en borstvoeding. 
Ook is er de mogelijkheid tot het 
lenen van een uitgebreide sortering 
boeken over deze onderwerpen.
Er is ruimte om veel t8 praten on
derling en er zal een diaserie over 
een bevalling worden vertoond, waarbij 
tevens de partners aanwezig kunnen 
zijn.
Opgave en informatie: Paula Laurillard- 
Lampe, Burg. Wiersumstr. 34,

Eenrum. tel. 05959-1545.
Een uitgebreide folder kan op dit 
adres worden afgehaald of wordt op 
verzoek toagestuurd.
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V/oor allerlei aktiviteiten is ener
gie noodzakelijk: in de industrie 
voor de produktie van goederen, in de 
gezinshuishoudingen voor de verwar
ming van water en ruimte en verder 
in winkels, kantoren en ziekenhuizen 
en tenslotte in het verkeer.
Tot nu toe gebruikten we hiervoor 
grotendeels fossiele brandstoffen 
(aardolie, aardgas en steenkool) 
waarvan aardolie en steenkool vrij
wel geheel geïmporteerd worden. 
Aardgas dekt ca. 50$ van de energie
vraag, aardolie 45$, steenkool 4$ en 
kernenergie minder dan 1$.
Een belangrijk gegeven is dat we 
slechts 55$) van de gebruikte primaire 
energie nuttig aanwenden; de rest, 
45$, gaat verloren in de vorm van af
valwarmte.
Vooral bij de opwekking van elektri
citeit zijn de verliezen erg groot
(60-65$).
Daarnaast treden er ook belangrijke 
verliezen op bij ruimteverwarming, in 
de industrie en in het verkeer.

Het energieverbruik is als volgt
vardaald over de verschillende sek
t o r e n ;
- industrie 40$
- gezinshuishoudingen 25$
- dienstensektor 20$
— verkeer 15$

De huishoudingen nemen dus maar 
liefst een kwart van het nationale 
energieverbruik voor hun rekening en 
in veel gevallen zijn het vooral 
vrouwen die hiermee dagelijks ge- 
konfronteerd worden(huismannen zijn 
nog even schaars als energie gaat 
worden).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat- 
bij vele gelegenheden is gebleken dat 
vrouwen grote belangstelling hebben 
voor milieu-en energievraagstukken. 
Volgens de laatste Margriet- enquête 
zijn 9 van de 100 vrouwen bang voor 
kernenergie, terwijl het stormloopt 
bij de kursussen M energiebesparing 
in het huishouden", die de Stichting 
Voorlichting ten Plattelands, regio 
Noord te Assen, heeft georganiseerd. 
Energiebesparing betekent niet dat 
we terug moeten naar de tijd dat 
het hele gezin *s avonds in een 
kring rond de enige gaslamp zat, dat 
we weer met kolen moeten gaan sjouwen 
of de was weer met de hand moeten 
gaan doen.
Het betekent’wel dat we in een periode 
waarin energie schaars gaat worden, 
moeten streven naar een doelmatig 
en kritisch energieverbruik.

Huishoudelijk energieverbruik

Een nederlands gezin geeft jaar
lijks gemiddeld 3000 gulden uit aan 
direkte energiekosten.
Dit is een tamelijk groot deel van 
het partikulier besteedbare inkomen. 
Een kritisch gebruik zou dan ook 
voor de hand liggen maar de realiteit 
is vaak anders.
Ui e doen zoveel mogelijk met de auto. 
Illustratief hiervoor is het feit 
dat de helft van het benzineverbruik 
in Nederland voor rekening komt 
van autoritten van minder dan 5 km 
waarbij de bus, de fiets en de benen 
toch een reëel alternatief vormen. 
Daarnaast gaan steeds meer mensen 
over tot aanschaf van diepvriezers, 
vaatuasmachines, droogtrommels etc. 
allemaal apparaten die het gemak van
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de mens dienen maar zeker niet nood- 
zakalijk zijn*
Als gevolg daarvan neemt het huis
houdelijk elektriciteitsverbruik elk 
jaar verder toe*
Er kan een onderscheid gemaakt wor
den tussen direkt en indirekt ener
gieverbruik «
In de gezinshuishoudingen wordt het 
direkte verbruik gevormd door aard

a. bereiden
Broodrooster 
Citruspers 
Fornuis komfoor

F rituurpan 
Grill
Heetwatertoestel
Koff iemolen
Koffiezettoestel
Sapcentrifuge
Snelkoker
Theelichtje
Warmhoudplaatje

Oven

b* bewaren 
Koelkast 
(huishoudmodel) 
Diepvriezer 
tot 150 liter
- 300 liter
- 500 liter

c* Diverse handige hulpen 
in de keuken 

Blikopener 
Handmixer 
Keukenmachine 
fles

Messenslijper
Snijmachine

Afwasmachine

Stof zuiger 
Vloerwrijver
Afzuigkap incl# verlichting

gas voor de verwarming van ruimte 
en water, elektriciteit voor allerlei 
apparaten en benzine voor de auto*
Het is belangrijk te weten hoe groot 
het verbruik van de apparaten gemid
deld genomen is; tabel 1 geeft hier
in enig inzicht*

TABEL 1: Energieverbruik voor enkele 
huishoudelijke apparaten*

Verbruik 1 kWh:
in 1 uur (+_ 100 boterhammen)
in 20 uur (jf 1500 sinaasappelen)
voor het bereiden van een eenvoudige
maaltijd ( 4 pers*)
in ruim een half uur
in ongeveer een half uur
10 liter water verwarmen tot + B5 C
in 4 jaar ( elke dag 100 g gemalen)
voor 40 kopjes
in 4 uur
10 liter water koken

in +_ 16 uur
Verbruik 1a 2 kWh:
voor het bakken van een boterkoek 
appeltaart of cake
Verbruik 1kWh:

per etmaal 
Verbruik
per etmaal (1a 1,5 kWh) 
per etmaal(2 kWh)
per etmaal(3 kWh)

Verbruik 1 kWh: 
in 1Ü uur(+ 1Ü00 blikjes) 
in 7 a 10 uur 
in 2 a 2,5 uur
in 10 uur (overeenkomende met 
allerlei snijwerk gedurende 1 jaar) 
in 50 uur 
in 6 a 7 uur
Verbruik 1,5 a 3 kWh : 
voor een volledig programma 
(spoelen, wassen, drogen)
Verbruik 1 kWh: 
in circa 1,5 uur 
in circa 4 uur 
in circa 5 uur
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Luchtbevochtiger m/verwarming 
idem z/veruarming

Ventilator (raam) 
idem (wasem)

C.V. pomp 
Klok

Centrif ugs 
Droogtrommel
2.5 kg
4.5 kg 
Vuistregel

Naaimachine
Strijkijzer m/ temp. regelaar 

Wasautomaat

Bandrecorder 
Cassette-deck 
Draagbare TV/
Platenspeler
Radio
TV Z^art/wit m/buislampen 
(oudere typen) 
m/transistoren 
TV Kleur m/ buislampen 

idem m/transistoren 
Tuner-versterker

TL buis 4Ö ld 
lampen 40 Ui 

,, 60 ld
,, 100 Ui
, , 150 Ui

Straalkachel 
1000 UJ
Ventilator of radiatorkachel
2000 Ui

in circa 5 uur 
in circa 70 uur 
in circa 50 uur 
in circa 16 uur
Verbruik:
per dag (+_ 1,5 kWh) 
per maand (_+ 1,5 kUih)
Verbruik 1kUih:
in 5 uur (_+ 300 kg wasgoed drogen)

in circa een half uur
in circa 18 minuten
0,7 kUih voor elke kg wasgoed
(mits vooraf goed gecentrifugeerd)
in circa 10 uur
in 1,5 a 2 uur
Verbruik 2,5 a 3 kUih: 
voor een bonte en witte was 
van circa 4 kg
Verbruik 1 kUih: 
in circa 16 uur 
in circa 150 uur 
in circa 16 uur 
in circa 100 uur 
in circa 25 uur

in circa 6 uur 
in circa 16 uur 
in circa 3 uur 
in circa 5 uur 
in circa 15 uur
Verbruik 1kUih: 
in 25 uur 
in 25 uur 
in 16 uur 
in 10 uur 
in 6 uur 
in 1 uur
(op hoogste stand)

in een half uur(ophoogste-' stand)

(voor gezondheid , etc.)

Deken

Föhn
Haardroogkap 
Hoogtezon 
Inf raroodlamp 
Krul tang 
Rollerset 
Scheerapparaat

T andenborstel

Verbruik 1 kUih:
in 25 a 50 uur 
(afhankelijk van stand) 
in 2,5 uur 
in 2,5 uur 
in 2 uur 
in 6 uur 
in 25 uur 
in 2,5 uur
in één jaar en drie maanden 
( 10 minuten per dag) 
in bijna 6 jaar
(gezin 4 personen, gezamenlijk 
gebruik 15 min. per dag)



Om hot energieverbruik van de appa
raten onderling te kunnen vergelijken

3is dit ook uitgedrukt in m aardgas- 
ekujivalenten(ae).
Ook hieruit blijkt het grote belang 
van de verwarming*
Bij de elektrische apparaten zijn de 
grootste verbruikers die apparaten die 
nog weinig voorkomen (diepvriezer, 
droogtrommel, vaatwasmachine)•
Deze apparaten zullen bij een toe
nemend bezit dan ook een belangrijk 
deel van de groei van het huishoude
lijk elektriciteitsverbruik veroor
zaken.

Besparingsmogelijkheden.

De vermindering van de vraag naar 
energie kan op twee, principieel ver
schillende manieren worden nagestreefd.
1 * Vermindering van de vraag naar energie 
bij ongewijzigde eindaktiviteiten•
De binnentemperatuur blijft dag en 
nacht 22°C, we maken veelvuldig ge
bruik van een diepvriezer die naast de 
cv-radiator in de keuken staat etc.
Toch kunnen we een vermindering van 
het eindverbruik bereiken door tech
nische verbeteringen (Verbeterde 
warmte—isolatie van huis, koelkast en 
diepvriezer en energetisch 
efficiëntere cv-ketel, etc.).
2. Vermindering van de vraag naar 
energie die voortvloeit uit veran
dering in gedrags—en behoeftepatro- 
nen.
We volgen het advies van dB TNO- 
doskundige Claus op en trekken een 
trui aan waardoor de binnentempera— 
tuur overdag omlaag kan, 's nachts 
zetten we de thermostaat op 15 C en 
de diepvriezer verhuist naar de on
verwarmde bijkeuken.

I In het verkeer houden we ons aan de 
snelheidslimiet, de koelkast wordt 
regelmatig ontdooid en de cv-ketel 
goed onderhouden.
Daarnaast kan energie worden be
spaard door een wijziging in levens
stijl door bewust af te zien van een 
stuk vermeend komfort dat ons wordt 
opgedrongen en aangepraat via geraf
fineerde advertentiekampagnes, 
Illustratief hiervoor is de wijze 
waarop een grote ondernemer uit het 
zuiden des lands z'n solarium aan
prijst: 'Zomerzon in de winter, on
misbaar voor uw gezondheid'.

Elektrische Apparaten.

Het gemiddeld elektriciteitsverbruik 
van een nederlands gezin bedragt 
ongeveer 3000 kWh per jaar.
Een belangrijke bijdrage hieraan leve 
ren verlichting, koelkast en wasma
chine.
Daarnaast worden het pompje van de 
c.v., de diepvriezer en de kleuren t. 
steeds belangrijker.
Enkele andere energieverslindende 
^huishoudelijke apparaten komen nog 
weinig voor maar zullen wanneer 
iedereen se gaat aanschaffen een ster 
ke toename van het verbruik veroor
zaken (vaatwasmachine,droogtrommel, 
solarium).
Een groot aantal kleinere keuken
apparaten komt veelvuldig voor 
maar deze gebruiken weinig energie. 
Hieraan moet direkt worden toege
voegd dat de produktie van deze 
apparaten natuurlijk wel energie en 
grondstoffen vergt.

WORDT VERVOLGD

De Brede Maatschappelijke .[lierkgrpep.
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Ingezonden door de Nederlandss hereniging van Huisvrouuran

De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in de gemeente Eenrum is 
opgericht in het jaar 1926 te Pieterburen*

Onze leden komen van Schouwerzijl, Mensingeweer, Saaxumhuizen, Uester- 
nieland, Pieterburen, Broek en Eenrum,
3ong9 en oudere mensen, bemiddeld of modaal, al dan niet gelovig en 
van welke politieke kleur dan ook, tellen onze leden.
Zo leren de vrouwen elkaar kennen# Onze kinderen, kleinkinderen, toe
komstige kinderen, gaan mat elkaar naar school en worden weer lid van 
onze vereniging.
De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen vaart een duidelijke koers#
Dit zijn haar doelstellingen:
1. Het bevorderen van de sociaal-culturele belangen en het verantwoorde

lijkheidsgevoel van de vrouw als lid van de samenleving#
2# Het geven van voorlichting en adviezen op huishoudtechnisch en eco

nomisch gebied aan haar 1eden-consumenten♦
3# De vereniging kiest geen partij in levensbeschouwing en politiek*

Leden van de NVvH ontvangen elke maand het blad "Denken en doen" en het 
maandbericht van de Noordelijke Afdeling van het gewest Groningen#
Het staat boordevol informatie over zaken die vrouwen bezighouden, nut
tige tips, produktonderzoeken, programmal voor bijeenkomsten, cursussen, 
excursies etc#

Ons programma voor de komende maanden is in deze krant vermeld in de ru
briek Wat is er te doen?

In de maanden september, oktober, november en december worden de avonden
in Eenrum gehouden.
In da maandan januari, februari, maart en april in Pieterburen#

Leeskring.
U leest eerst zelf het boek, daarna komt een bibliothecaresse om het 
samen in een groep te bespreken#

Cursussen.
a. Beesten maken van stof naar eigen fantasie#
b. Filet doorstoppen.
c. Reparaties in huis#
d. Milieuvriendelijk tuinieren#

Reisjes en excursies worden door een reiscommissie georganiseerd*

Verder wordt er door het gewest ook van alles georganiseerd#



-,rt - InstiTJUt voor Huishoudtechnisch -cviss - is opgericht in 1926 door
- ’.edsrlandse Vereniging ven Huis vrouwen •

*'3t IVH-. geeft sen keurmerk uit, het overbekende keurmerk van de Nederlandse 
Vsraniging van Huisvrouwen.
IH V A—c o n 13 c 11 i d is mevrouw 5# Medema—v#d•Baan, de Vennen 57, Eenrum, telefoon 
35359—1540.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij mevrouw N *3• Kloos terman-Steensma, 
mattenssserlaan 22, Eenrum, tel. 05959-1269 en bij mevrouw H# Torringe- 
Gterdoom, Oudedijksterweg 11, Pieterburen, tel# 05952-319 (ledenadministratie)#

Fenris
Kijk, daar loopt ean ijsbeer# Nee, 
kind, dat is een keesie#
Doar vlugt mevrouw Noordhoes mit 
heur widde hond.
Dat zijn en waren uitspraken, die we 
geregeld horen.
De hond is geen ijsbeer uiteraard,
maar hij is wel wit# Het is ook geen 
keesie oftewel keeshond, maar een 
Samojeed, een poolhonri, vandaar zijn 
enorme haardos. Het ras werd oorspron
kelijk gehouden door het mensenras de 
Samojeden, die de honden als trekdier 
gebruiken en daar is de rasnaam van af‘ 
geleid.
Tijdens het wandelen kom je kinderen 
tegen en dan is hst; "Mag ik hem wel 
aaien? Bijt hij ook?” Het haar is 
zacht en dat lokt wel aan. Verder is 
het een kindervriend. Bijten is er dan 
ook niet bij, tenzij hij geplaagd 
wordt•
"Hoe heet hij?” Fenris. "Hos komt u 
aan die naam?” Deze naam kont voor in 
een Noorse sage, waar Loki 3 afzichte
lijke kinderen kreeg# Eén ervan uas 
een hele sterke hond, genaamd Fenris# 
Onze Fenris is niet lelijk, maar wel 
sterk. Als hij zich met zijn 4 poten

schrap zet, krijg hem dan maar eens 
verder# En wat zijn bek betreft, kunst- 
botten en kartonnen dozen heeft hij in 
een wip verwerkt. Verder zijn schoenen 
zijn liefhebberij, het liefst nieuwe, 
die ruiken zo lekker. 3a, we hebben 
leergeld aan leer betaald#
"Hij wordt zeker vaak gewassen en u 
zult er wel veel werk aan hebben#
Wordt hij wel eens geknipt?”
Antwoord; hij wordt gekamd, normaal 
2 x per week, in voor- en najaar 3 x, 
duur der operatie 10 minuten#

Liefhebbers van spinnen krijgen die 
wol van ons.
Als u dus eans de bazin van Fenris 
ziet lopen net een witte muts op •# 
............  vult u zelf maar in!

H#K# Noordhuis



V E R E N I G I N G E N  - C L U B S  -

Bestemd voor alle verenigingen.

Heeft U iets belangrijks te melden, 
b.v. cornpetitie-eindstanden, een 
grappig voorval, een gepland evene
ment, dsn zullen wij dit graag in 
onze krant opnemen.
Ui91 graag tijdig doorgeven aan de 
redactie*

Bografenisvereniging:
Pieterburen-Westernieland

Voorzitter! L. Broekema
Westernielanaseweg 5
Westernieland (tel. 254) 

Secretaresse/Penningmeesteresse:
Mevr•Arkema-Klont 
Hoofdstraat 144
Pieterburen (tel. 225)

Leden;
H.3ulthuis, Marijkelaan 73, Baflo 
P.3. Wieringa,Hoofdstraat 58,

Pieterburen.
A.Prins, D. Wieringastraat 6,

Westernieland

Muziekveroniging nPiacorco?l
Pieterburen.

De vereniging zoekt nieuwe leden.
Ben ieder, die accordeon of banjo 
spelen kan en belangstelling heeft, 
kan zich opgeven bij de volgende 
personen: 
voorzitter:
3. van Calker, Oudedijk te Pieterbureni 
secretaresse:
Mevr.Doornbos,D.Uieringastraat 78, 

te Westernieland.

I

V E R E N I G I N G E N  ■ CLUBS
penningmeesteresse:
Mevr. Zijlstra, Groothofstraat 10 

te Warffum.

Iedere dinsdagavond wordt er van 
20.00-22.00 uur gerepeteerd in 
Pieterburen.
De contributie bedraagt f.2,50 per 
avond.(voor scholieren f.2,00 per
avond)

Gymnastiekvereniging Eenrum en
Omstreken

Voorzitter: 3.S. Kloosterman
Mattenesserlaan 22 
Eenrum tel. 1269 

Secretaresse:
G.M. Langeland-Medendorp 
Plantsoenstraat 3*
Eenrum tel. 1556

Penningmeester: R* Stiksma 
Spoorlaan 8 
Eenrum tel. 1417

Donderdagavond is de
volleybal-avond

zowel voor dames als voor heren.

Toneelvereniging :
" de Komedianten 11.

Voorzitter: 3. Hoekstra
Mattenesserlaan 83 
Eenrum

Secretaresse:
Mevr. 3. Huizenga—Zwaagman
Kerkbuurt 10
Eenrum
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V E R E N I G I N G E N  - CLUBS - VERENIGINGEN - CLUBS

s

V . V > V ♦ Li e s t e r n i e 1 e r, o ,
Voorzitter; E. Uezeman

3. Heidemastraat 11 
tel. 376

* Secretaresse;G.Uijma-Nekkers 
Addingalaan 4 
tel. 200 

Penningmeester;
M. Arkema
D. Uieringastraat 51» 
tel 283

Leden: H. v.Dijk-Arkema 
L# Broekema

Vrouwenraad Pieterburen/Westernieland

Voorzitster

Penn,mees te- 
resse

Secretaresse

s mevr. S. v.d.Zee- 
Hofstee, Hoofdstr.46 
Pieterburen, tel.257

s mevr. F. Pruis-van 
Dijk, D. Uieringastr. j
6 , Uesternieland, 
tel. 429

i mevr. A. de Jong-©** 
Blanken, Kaakhorn—  
sterpad 13, Uester-
nieland, tel. 330

2, tel o 365; 
mevr. S. Uiersma- 
Sligter, Uierhuister- 
weg 29, tel. 337.

Aktiviteiten:
1. Eens per 14 dagen, soos voor oude

ren van 2 tot half 5 's middags, 
in het Groene Kruisgebouw te Pie- 
terburen. In de so.os is er gelegen
heid om te handwerken, kaarten, 
sjoelen en andere gezelschapsspelen 
te doen.
Ook is er een mogelijkheid voor het 
uitlenen van puzzles.
Voor vervoer kunt u bellen met de 
heer Pieterman, 3.3. Willingestr. 8 
(Groene Kruisgebouw) te Eenrum, 
telefoon 05959-1881.

2. Het organiseren van film-, dia- of 
toneelavonden voor ouderen.

3. Het doen geven van huishoudelijke 
voorlichting.

4. Verder is het mogelijk om bij vol
doende deelname cursussen te orga
niseren zoals: VOS-cursus, naaien,• 
bloemschikken e.d.

f*1ocht# u over het bovenstaands neer
Leden: Ulesternieiand

mevr. T, Schriemer- 
Leegwater, Valgeueg 8 
tel. 253;

Pieterburen
mevr. E. Rijzinga- 
Kluin, Hoofdstr. 149, 
tel. 212;
mevr. A. de Vries- 
v.d. Haar, Frederiks- 
oordweg 8, tel. 414; 
mevr. L. 3oling- 
U/outers, Oude Zeedijk

i willen weten, dan kunt u contact op
nemen met mevrouw Van der Zee, tele- 
foon 05952-257.

P . P . R .-aktiecentrum de flarne en
Omstreken.

contactadres: Eppo Vroom
Tuinbouwstraat 14 
9967 RH Eenrum 
tel. 05959-1685

2T>



GINGEN -CLUBS-VEREMIGIN N
S2 :::u=:enic:ng 5.0,5, 
p/e =chaapws: 22 
Uestsmieland

Lb 2L'r3n Gymnastiek !

maandagmiddag:
ki euters:

jongens en meisjes 
6 - 8 jaar :

jongens en meisjes 
8-10 jaar :

dinsdagavond:
meisjes 10 jaar en 

ouder :
jongens 10 jaar en 

ouder :
dames :

Volleybal?
maandagavond:

jeugd ;
dames :
heren :

Badminton;

Uosr.sdagavond s
Bij badminton wordt

15.30- 16.'5 uur 

16.15-17.CO uur 

17•00-17# 45 uur

19.00- 19.45 uur

19.45- 20.30 uur
20.30- 21.15 uur

18.30- 19.45 uur
19.45- 21.00 uur
21.00- 22,05 uur

19.30- 20.30 uur 
een onderlinge

competitie gespeeld.
Er wordt met 2 damesteams,1 jeugd- 
tear en 1 herenteam in de N.V.C.-com-
petitia gespeeld.
Hat 33 3tuur van de sportvereniging
S. D.5. bestaat uit 7 leden, t • w ♦ : 
voorzitter:
B.Grceneveld te Pieterburen. 
penningmeesteresse:
M.Dijkman-Kooistra te Pieterburen.
secretaresse:
D.Ark$na te ’Jesternieland. 
de overige zijn:

&L . ArKema-Fei tsma te bies terniel and. 
F. 5ansene—Poppens te Pieterburen.
T. Vcgsl-v. Dijk te Uiesternieland.
Tj.v. Hoorn te Pieterburen.

Ijsvereniqino Zerrum.

De jaarvergadering van de Ijsver
eniging Eenrum werd gehouden op 
zaterdag 22 november 1980 in café 
Bulthuis.
Voorzitter R. F = yer stond in zijn 
openingswoord stil bij het overlij
den van de heer G. Medendorp, erelid 
van de vereniging.
De notulen en het jaarverslag van 
secretaris L.E. Evers werden onver
anderd goedgekeurd.
Uit het verslag van penningmeester 
G. Dijkstra bleek dat de vereniging 
financieel een goed jaar heeft gehad. 
De geluidsinstallatie, aangeschaft in 
het afgelopen jaar, was voor het 
grootste deel geschonken door de mid- 
denst anders.
besloten werd om de contributie toch 
iets (f.0,50) te verhogen, dit; vooral 
met hst oog op de mogelijke aan
schaf van een andere ijstent.
In de bestuurssamenstelling kwam 
geen verandering.
De aftredende heren G. Dijkstra en 
P . K1u i n werden h3rkozon.
Tot nieuw kasconmissialid werd be
noemd Us heer A. van der tiJoude.
Na het zakelijke gedeelte werd nog 
geruime tijd gezellig gekaart en 
geknobbeld om vleesprijzen.

2 f>

Om de mens te kennen moet men zich
zelf kennen; om de mensen te kennen 
moet men met hen omgaan.
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Adv v'vW" JL ̂ eren in het r.eblp d 4?<C‘i. 'Ai »

Dat kan! En als we dit blaadje nog tal van jaren wil
len laten verschijnen, dan graag zelfs! V/ant hoewel hot 
allemaal vrijwilligerswerk is, zijn alleen de papier- 
kosten al zo hoog, dat we adverteerders graag in de ge
legenheid stellen hun mededelingen te doen plaatsen.

En het is natuurlijk niet alleen in ons belang dat U adver
teert; welk blad kan het ons nazeggen dat het alle gezinnen 
in de gemeente Eenrum bereikt?

Het Bokkeblad verschijnt 6x per jaar en advertentie
ruimte is er beschikbaar op de drie pagina*s van het 
omslag. De grootte van de advertenties is plm. 7 x 9  
cm (liggend formaat) en de kosten van zo'n vak bedra
gen f 110,- per jaar.

Als U er wat voor voelt kunt U kon takt opnemen met ons redaktieadres*

' O O 0 O O O 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 3

R a d i o  N o o r d  in  d e  r e g i o

Rac';. . [■:
nale berichtgeving in bepaalde 
gebieden te versterken#
Om dit enigszins te bereiken zijn 
in diverse gemeenten correspondenten
aangaworvsn.
In c e 2 p. gemeente' is M evr.A.R.f. van 
Nimwsgen—de Graan bereid gevonden 
Ö32S taak op zich te nemen.

_ Heeft U berichten en tips waarvan 
U denkt dat het de moeite waard is 
om deze over de gemeentegrens te 
tillen, dan kunt U daarmee bij haar 
terecht.
Haar adres is Dodengang 4 te fenrum 
tel# 05959-1208.
L’ kunt haar ook vergaderstukken,

Ir is een liefde voor het leven, die
zich uit.spreekt in de moed, waarmee 
men het aanvaardt.

Niets leren wij zo laat en verleren
wij zo vroeg als toe te geven dat wij
on gelijk hebben.

Laster is de kracht van de lafaards.

üiie alleen voor zichzelf leeft , leeft
voor niemand +

Voor het kunnen is slech ts een bewijs:
het doen.

convocaties e.d. toezenden
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3r ie daar uitstekerd bij
helper hoor!3egir maar eers net de kruiswoordpuzzel, 
die Ragnar Oosterhof uit Pieterburen naakte
Horizontaal:
1 Een plaats Ir. Koord-Holland
5 Een ander woord voor quiz
7 Eer noodsein
8 Een doel aan het hoofd 
10Je woelt de aarde er mee fijn 
11De wielen van de auto zitten vast aan de ...
1?2er boom
14Je rijdt er op met de auto 
Verticaal;
1 Een rivier in Koord-Ho Hard
2 Een merk pat at, dat in V/arffum wordt gemaakt
3 Een biermerk 
j Een popgroep uit Amerika
6 Een deel aan het hoofd
9 Een ander woord voor sjaal 
1OEen soort boom 
1 pje woelt er de grond mee fi^r
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ee vat dit is?f^^irouvers, heb je enig i
y*
y/" Er waren eens twee narren aan 1 1 verven.

.ie zo snel?”
Ee een verfde héél snel.
Toen zei de ander:"Waarom vort 3

Waarop de ene antwoordde:"Jk wil klaar zijn voor de 
verf op is!”

&Tot hoever loopt een konijn het bos in?

^ t rIoe kun je jniSTERDMï met J  letters schrijver?

^j^Welke spreekwoorden worden in de hoeker, uitgebeeld?

gTls je hoofd alle bovenstaande problemen heeft opgelost, 
Ois het natuurlijk niet eerlijk je handen maar niets te 
laten doen.liet brooddeeg: kun je erg leuke dingen maken, 
poppen,versieringen,bloemen,eigenlijk alles wat je kunt 
bedenken.Het is moeilijk er mee te gaan spelen,wanneer

Het recept:
1 zout 

ili water
3 bloem

-Maken èn bakker op aluminiumfolie 
-Bakken:boven in de oven,150-180^C,- 1 uur
-Kleurer net viltstiften of verf,twee maal vernissen(lakken) 
anders wordt het brood vochtig er dus slap.

Tip  :J!arer kun je leuk naken met een kroflookpers !<
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Eeike Tatt~a uit Pietarburen schreef het volgende fantastische 
gedicht;

(̂ -Ktriclb iJ i.

'<$ O L ïOticLó cdL lJL Q/5~

Li\X > C ^  i J i  m 3 ~  * i ie £  c x X ^ £ & r< . 

oJl cLjC, 'cbl&r»j*n~ om. m e
. 0 L /UJOQJlvk* rJl£.

‘beiers teelten. be~cj/zovX£n̂
<£> <̂ t<S OCL.

L n  i l  n L e k  c J u C C r J  V  

ijl JjZOÔLb LnJkb LÜL* L ló *J:6u£ 
ixx*\ e&\ eê -6 rnai

in  g & n  n

J U x J L l c J .  e^v 4L&ZJ?. 
doem. J  Ji'j, r» hh> c2on d>£rx.

>Cs(L^yncL^ ckM> Lsk <$Jxn£*\ occ- 
tJi rujÜ ajÈl/ëXLfx*

öj~ ei-S- c f c t > r n  mZ-sfiejOrt. 
i l  cl>lCO**clc ueui rHp*t Q/l&ïz. \sb3Jy. 
die, umxa &jy~ cdiidzsJl ^

4  ÖLrcm-ch <a^ i l  0 %.
iLv Ji, «Lai afluA l V f

O.Li kaXXA #£rja
«Jh -Â VK̂ SsIt ö-TV £3̂
AcJtdoék ir,

M  CA J L é <

tzox.

G&n, <e£nc*%r rn J i &arx. irzgAë.

Menneer  ̂i <.; ook graag JOIJW gedicht, verha'al of tekening 
ir de krant wilt hebben,stop het dan in de fcus een de 
' ettereseerlear ?0 in 3e n run.



o

Jullie kenner vaareend 
(por coroput er )ve 1 # ha9 r

j k a 11 erna a 1 h e t spel zee
t je,dat je het ook heel

gemekkeliik zelf kur r.a .eer r
Je tekert op eer blad papier 
over zoals die hier staat.va:

A B D E F G H I J

vee keer de tekening 
■00 hok.;'es (op ruit jespepier)

1
o SLAGSCHIP
3
U KRUISERS
5 i
6 TORPEDO BOOTJ AG ERS
7

DUIKBOTEN

□  □ □ □ □
Ook krip je de vloot uit zoals hij hier bover staat.
Je tegenstander doet het zelfde.Aan het begin van het spel 
stellen jij er je tegenstander de vloot op,zo,dat je het 
van elkaar niet ziet.Den ga je om de beurt raden waar de 
ander zijn vloot heeft opgesteld. d)n als je dat hebt geraden, 
kruis je dat op het nog lege vierkant aan.Je mag per keer 
3 hokjes rader (schoten lossen),Je zegt dan bijv.s"Schot 
op B8,D3,05.A.ls je wat hebt geraakt,moet je tegenstander 
zeggen wat je hebt geraakt,dus bijv. een kruiser.
Degene die het eerst de vloot van de "egenstanöer heeft 
geraden,is de winnaar.
0,ja bij het opstellen vsn de vloot moet je ervoor zorgen, 
dat de schepen allemaal door water zijn omringd,dus geer.
schepen tegen elkaar lengen of tegen de rand var het papier.

Veel plezier!
* lj_UC O. p S .. l J.c l 4 p 4 p iJL ó  _• 0  p  U L [_ O A u £ c  ^ 8  Ij. c  .' ~
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Burgerlijke stand van de gemeente Eenrum
november er. december 1980.

Geboren: Biemond, Klaas Hendrik, zv Biemond, Johannes en Oudman, Ebelina 
Klazina te Groningen
Remijn, Jacobus Johannes Maria, zv Remijn, Nicolas Jean Maria 
en Persoon, Wilhelmina Geertruida Maria
Dijkstra, Hendrikje Antje, dv Dijkstra, Klaas Jan en Huizenga, 
Anje Hendriktje
Frieling, Jan Derk en Frieling, Klaas Pieter, zv Frieling, Derk 
en Hoek, Hendrika Christina Maria te Groningen
Staal. Patrick, zv Staal, Hendrik en Verschragen, Marjan 
PetroneXla te Groningen

Overleden: van Bolhuis, Margaretha, ev van der Meulen, Jetze, oud 75 jaar 
Toonder, Anje, wv Dijkmans, Antjo, oud 78 jaar te Groningen 
Vink, Martha, wv Holthuis, Jan, oud 75 jaar, te Groningen

Huwelijksaangiften: Gene.

Huwelijken: Galama, Jan Sebastianus en van Oosten, Elisabeth Catharina 
Maria

Bevolkingsverloop 1980 van de gemeente.

Bevolking op 1 januari 1980
M

1262
V

1212
Aantal geborenen, behorende tot de bevolking 17 19
Aantal wegens vestiging in het persoonsregister 

opgenomen personen 65 49
Aantal overledenen, behoord hebbende tot de 

bevolking 11 11
Aantal wegens vertrek van het persoonsregister 

afgevoerde personen 84 87
Bevolking op 31 december 1980 1249 1182
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