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Een stuk inkomen a
de kant leggen voor
straks als dat inkomen
er met meer is
Pensioen, prachtig. Maar hoe regel je dat zo goed
mogelijk? Dat hangt er van af. Is het voor uzelf, of
ook voor personeel? Bent u zelfstandig ondernemer,
of grootaandeelhouder/directeur van een BV? Kent
u het verschil tussen een lijfrente en een
kapitaalsconstructie? En hoe maakt u bij de opbouw
van het pensioen het volle gebruik van de fiscale
tegemoetkomingen? Alleen al hierom is het gewoon
zakelijk om voor een prettige oude dag te zorgen.
Wat dacht u bij elkaar komen voor een praatje
over pensioenen? Havinga is erin doorkneed.
Jongelui denken tegenwoordig dat
geld alles is in het leven; als
ze ouder worden weten ze het
zeker.
O sc a r W ilde (1856-1900)

Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
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"IESPRET" 1985
As de winter in 11 laand komm'n is,
Komm'n de scheuvels weer oet 't vet.
Om den toertochten te moak'n.
0, wat heb'm wie den reuze pret!
En hardriederij op scheuvels,
Dat 't om geld-priezen gait.
Doar doun óók gounnt aan met.
Om 'n prieske te boaln of...nait!
En den moar roup'n langs boan
"Rie hom der oaf, Fait of Jan!"
Want dat zal in aalle wedstrieden wel zo wezen
Der is altied 'n man boven man!
En as den hardriederij oafloop'n is,
Den nog even gezellig priezen oetdailn.
Met 'n hartig hapke en 'n zeupke der bie.
Want dat is ook ja nait veur ganzen brouwen, dunkt mie!
En den gait het 's oavonds weer op hoes aan.
En is dei gezellige middag ook weer veurbie
Sn den moar weer in kraant kiek'n noar 'aandere wedstried.
Sn doar 't. ook moar weer perbairn, wat ducht tie!
En zo kinn summigen 'n mooi centje aanhoaln.
As de winter 'n zetje aanhóln wil.
En veur zulke mensen is 1t den dubbel pret.
Scheuveln vanzulf en *n nuver centje tn 1t kabinet!
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WAT If SR Te DOEN?
do. 29 febr.

De Pool Eenriim

Jenny Arean:'een vrnli jk
proqrarnrna over 1oed 1
2.0.3 0 u<ïr, entree *
.f 17,C irke 1v rien den :f.12 ,5u

Zei. 2 mrt.

De Pool Eenrum

Habare t Thedo

Y ei•
’er,

M i.randa va n K rn 1inqen en
J en ny ■ py k . 70, 30 uur
en tree :
za. 2 mrt

Hotel Bulthuis

f 7,5 0

c>f f6

Feestavond 7.v ./.-m . .e .
toneelspel en dansen
70.00 uur

vr.8 mrt

Hotel

Bulthuis

Gezamenlijke avond hUTNed.ver v . Huisvr.;
De Waddenznngers met liet
zangspel: 't Ligt al in
smeet! ■0.00 uur

za. 9 mrt

De Pool
met een toneelstuk voor
kinde ren v an «--1 jna r
14 .00 uur; ent ree f 7,0•
voor kinderen en f 4 volw.

za. 16 mrt

Café Centraal

Feestavond W .;',7. ' a aoo1'
voor led en. i'0.00 uur

za.16 mrt

De Pool

Senakter avond qeorqa nir ard
door at arnj>ijn . Ion ■u J <1
ver-. en Reo<a r ijko rs k uth 1rs
zullen do avond v - »rzc rqon.
20.70 uur; fó of f4

zo.2 4 mrt

De Pool

F 1amenco-oita r is t
Tei je wi jnterp? Ic 0 .) uur
f6 of ƒ4 (Cirkelvr.)

za.10 mrt

De Pool

F.inal is tenavond A rat y u -‘er tival 1ó4_s Méér rui r
v< or
K 1aas Landman, Th om a , :>k
Spaan, Leonore van Ham, >’h >.o.c
Fred Adam, Dokter Hari '• 'n
Marmot.

za. 6 april

De Pool

Marionettentheater
PAUL JANSEN; voor kinderen
van 8-12 jaar; 14.00 uur;
Entree: kind f2,50
volw.ƒ4,De Kleine Prins

za. 6 april

Hotel 't Gemeente
huis Eenrum

'Het geheim van Paridilio'
door de KOMEDIANTEN!
voor kinderen tot plm 12 -j •

za.13 april

De Pool

Kabaret Bert Visscher;
20.30 uur; ƒ7,50 of ƒ5,-

zo. 21 april

De Pool

Zuid-Amerikaanse Proza,
Poëzie en muziek; 16.00 uur
ƒ6 of ƒ4.

za, 27 april

De Pool

Springt 1de. met 1.ianne Abeln
20.30 uur; ƒ15 of ƒ12,50

DATABANK
zo.5 mei

Sportpark Eenrum; Grasbaanraces E.K.kamp.schap

zo.5 mei

kwart finale; 13.30 uur
De Pool; Koffie concert door 'De rosé canapé';

16.00 uur; ƒ6 en voor Cirkelvrienden ƒ4,za.11 mei De Pool; Eenakteravond door toneelver. 'De Poolster'
70.30 uur; ƒ6 of

ƒ4

za.18 mei Open podium 'DAT KAN IK OOK!'
ZIN OM MEE TE DOEN? Je kunt je opgeven bij het sekretariaat van de Cirkel, Molenstraat 1 in Eenrum.
14.00 uur; van 6-12 jaar; entree kinderen ƒ2,50
volw.ƒ4,-.
za.25 mei De Pool; Rosie 0'Gradies European Jazzband; 20.30 uur;
ƒ15,- of ƒ12,50
za. 1 juni De Pool
SPEKTAKULAIRE BENEFIT-AVOND! !!!!!!!!

Hoe het RODE KRUIS ontstaan is en wat het Rode Kruis
in uw gemeente doet.
In 1854 gaf Florence Nightingale liefdevolle hulp aan gewonde
soldaten in de Krimoorlog.
Haar optreden maakte diepe indruk op o.a. Henri Dunant.
Hij maakte de slag bij Solferino in Noord Italië in 1859 mee,
waar 40.000 slachtoffers op één dag vielen en waar deze vol
komen aan hun lot werden overgelaten.
Henri greep in en improviseerde hulpverlening. Zo ontstond
onparti jdiqe hulpverlening (dus zowel voor vriend als vijand!)
Hij zette zich in voor het oprichten van een organisatie van
vrijwilligers. Zo werd de kiem van het Rode Kruis gelegd!
In 1863 werd het Rode Kruis opgericht. Men nam een neutrale
vlag aan, een rood kruis op een wit veld, die alles en ieder
een zou beschermen.
Het Rode Kruis helpt waar hulp nodig is. In binnen- en buiten
land. Over de gehele wereld. Bij oorlogsgeweld, natuurrampen
en in allerlei andere noodsituaties. Aan zieken, bejaarden en
gehandicapten. Zonder onderscheid des persoons. Zonder poli
tieke kleur of voorkeur.
Het Nederlandse Rode Kruis afdeling Eenrum ( waaronder Senrum,
Pieterbnren, Broek en Western ieland telt - 400 leden.
Onze afdeling voert een aantal Rode Kruistaken uit:
1. het Welfare werk
°. de üonorzittingen (bload geven)
3. de Vakantieweken voor gehandicapten en chronisch zieken

4. het mede-Paraat houden van het Rode Kruis Korps 'Marne-colonne
5. de afdrachten aan het hoofdbestuur die bestemd zijn voor
nationale en internationale taken.1
1. Het welfarewerk heeft tot doel aan chronisch (langdurig) zie
ken, gehandicapten, tijdelijk gehandicapten en eenzame bejaar
den, thuis of in groepsverband, een zinvolle Mjdshosteding
aan te bieden door verantwoorde handva .•«rdighei Ist -ohnieken
of andere vormen van (creatief) bezig zijn.
Om het welfarewerk te kunnen uitoefenen moe* do vrijwillig(st)er een basis opleiding volgen, gegeven door een districtsc irru; leidster en een aantal deskundig*'in. Momenteel zi jn in
de afdeling Eenrum 6 welfarewerksters die regelmatig bezoek-

jes afleggen bij 14 deelnemers aan huis.
De donorzittingen.
Teder jaar organiseert het Ned. Rode Kruis afdeling «>nrum
in samenwerking met de Bloedbank Groningen-Drente enkele
donorzittingen. Iedere gezonde man of vrouw in de leeftijd
van 18 tot 65 jaar kan donor worden. Alle donoren worden
twee maal per jaar opgeroepen voor keuring en bloedafname.
Het afgestane bloed is van levensbelang voor de zieke mede
mens in het verzorgingsgebied van de bloedbank.
De donorkeuring en bloedafname worden verzorgd door speciaal
hiervoor opgeleide donorteams van de Rode Kruis Bloedbank
Groningen-Drente.
Dat er veel bloed nodig is, blijkt duidelijk uit het daar
over beschikbare cijfermateriaal. Door de aanhoudende stroom
van ernstige verkeersongevallen moeten er alleen

al tussen

en 400 zakken bloed per weekend worden gegeven en v o e r
patiënten die aan bloederziekte lijden zijn per week per
2 00

patiënt
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donoren nodig.

Moge deze uiteenzetting ook u die niet eerder kwam, aanr
ten in 19R5 onze donorzittingen te bezoeken, of zo maar
eens binnen te lopen om een kijkje te nemen.
Let u daarvoor op de raambiljetten die t.z.t. op diverse
plaatsen in de gemeente Eenrum hangen.
Voor gehandicapten en chronisch zieken worden elk jaar
vakantieweken georganiseerd door het Ned. Rode Kruis.
Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen/ kan zich zelf
opgeven op onderstaand adres (zo spoedig mogelijk!) bij het
plaatselijk bestuur, waarna medische selectie plaats vindt.
Men heeft de keuse uit vakantie op het Rode Kruisschip
'de Honr.i Dunant.' of een verblijf in Huize 11jsselvl.Jedt1
(bij Zwolle). Bijna elk jaar maken enkele bewoners uit de
gemeente Eenrum hiervan gebruik.

4. Het Rode Kruiskorps 'Marne Colonne'.
Dit Rode Kruiskorps bestaat uit een groep vrijwi11iqers,
die reeds in het bezit zijn van een geldig ïï.H .B .0.diplo
ma . Zij krijgen in de Colonne kosteloos een bar-isopleidlng
tot Helper Rode Kruis, duur 1 jaar, met een examen air
afsluiting, waarna in het

jaar een opleiding voor het

G.0.R .diploma, gewondenhulp onder rampomrtandigheden, volgt.
Bovendien wordt er een reanimatiecursus gegeven door twee
deskundigen van het Academisch Ziekenhuis Groningen.
Wekelijks komen ze in een eigen les-oefenruimte bit elkaar
voor het volgen van de theoretische en praktische lessen,
gegeven door de Colonnecommandant, een verpleegkundige
en een kaderinstructeur.
Jaarlijks worden oefeningen gehouden in samenwerking met
Brandweer, Politie en Z.T.M.
De voornaamste taken van colonneleden zijn:
1

Verpleging, d.w.z. het vrijwillig helpen van gasten in
de vakantiehuizen van het Rode Kruis 'de Valkenburg' en
*TJsselvliedt', tevens zijn ze behulpzaam op het. Rode
Kruis Hospitaalschip 'J.Henri Dunant'.
Cm ervaring op te doen in de verpleging lopen de colonne
leden stage in de 'Twaalf Hoven' en helpen soms als
vrijwil!iger.

/G Rampenbestrijding.
De Colonne geeft aanvullende hulpverlening bij grote cala
miteiten, waar de aangewezen diensten als brandweer, poli
tie en ambulancevervoer, de omvang niet kunnen verwerken,
voor deze rampenbestrijding beschikt de Colonne over o.a.:
1. Eerste Hulpmateriaalwagen (2.H.M.)
?. Verzamelplaats gewonden MateriaaIwagen (V.ü.M.)
3. Personeel, Ambulance, MateriaaIwagen (P.A.M.)
Door een puzzelaktie van een damesblad is de Marne Colonne
in het bezit gekomen van een Rolstoelbus, voor het vervoer
van gehandicapten. Om van dit busje gebruik te kunnen maken,
moet contact worden opgenomen met de heer Westelink te
Leens tel.: o5957-?292, die als coördinator optreedt.

De Karnecolonne is negen jaar geleden opgericht door
4 Rode Kruis afdelingen Ulrum, Leens, Kloosterburen en
Eenrum.
Het Rode Kruis Kende deze vorm van samenwerking niet; nu zijn
er inmiddels verscheidene colonnes naar voorbeeld van de
karnecolonne gevormd,
De provincie Groningen beschikt over 12 inzetbare colonnes.
Al enige tijd wordt gesproken over opheffing van ds B.B. in
1986. In de nieuwe hulpverleningsorganisatie is aan het Rode
Kruis een belangrijke taak toegewezen1
Om al deze taken goed te kunnen blijven uitoefenen is erg veel
geld nodig.
Het Rode Kruis ontvangt geld uit de jaarlijkse collecte/ van
contributies van leden, uit loterijen, vele andere fondsen
wervende aktiviteiten en uit nalatenschappen.
Mocht door het bovenstaande uw belangstelling voor het Ned.
Rode Kruis gewekt zijn, of heeft u vragen of wilt u op de
één of andere manier het Rode Kruis werk steunen, dan is men
op onderstaande adressen graag bereid u de nodige informatie
te geven:
-Welfarewerk en vakantieweken; mevr. Straat (tel. : 05959- 1462 )
-Donorzittingen
: mevr.Stoffel (tel. : 05952- 315 )
-nieuwe leden
-Collecte en secretariaat
-Marnecolonne

: mevr.Faber
(tel. : 05959- 145" ')
: mevr.Tuininga(tel.^ 05959 - 1 9 7 )
mevr.Luitjens(tel. : 05959- 1231)

Op zaterdagavond 2 maart a.s. aanvang 20,00 uur wordt wederom
onze feestavond gehouden in zaal Bulthuis te Eenrum.
Door de f,Grunninger Sproak1* zal het toneelstuk ''Spinoazie en
Röddekruud*1 worden opgevoerd.
Een blijspel in drie bedrijven,geschreven door:Erhard Asmus en
uit het plat Duits vertaald en bewerkt door Gr! Doornbusch.
Dit stuk,dat zich op de boederij Kampenheerd afspeelt,heeft
vele komische voorvallen en hoewel de titel anders zou doen
vermoeden,speelt geld een belangrijke rol.
Zoals meestal brengt het ook hier zorgen.De één heeft geld doch
mist een deel hiervan,terwijl de géne die dit geld heeft, niet
weet waar het te verbergen en tot slot brengt het ook nog ge
luk wanneer het komt uaar het nodig is.
Op de te houden verloting kunt U, naast vele andere prijzen,
weer een prachtige heren of damesfiets met trommelrem en drieversnellingsnaaf winnen.
Na afloop van het toneelspel,kunt U met muziek van oen stemminqsorkest nog gezellig dansen.
Gok niet leden zijn van harte welkom!!!
Fntréé F 8,= p.p. en leden F 5,= p.p,

Graag tot ziens!

ö

EN OMSTREKEN

Het ligt in de bedoeling van het Oranjecomite om KONINGINNEDAG weer met de
Eenrumer bevolking op feestelijke wijze door te brengen.
Het is ieder jaar weer een hele klus om een goed programma op te zetten. Er moet
met zo ontzettend veel faktoren rekening worden gehouden.
30 April valt dit jaar op een dinsdag. De volgende dag moet iedereen weer aan het
werk en de kinderen weer naar school. Rekening houdend met dit alles, is het
Oranjecomite tot het vol erende programma gekomen:
Plm. 9.00 uur
Plm.10.00 uur
tot 12.00 uur
16.00 uur :

Verkleedoptocht met alle kinderen van de Peuterspeelzaal,
de kleuterschool en de Basisschool. Start vanaf de turnhal met Orpheus.
in de Turnhal: spelen met en voor kinderen die aan de optocht hebben
deelgenomen. M.m.v. een Eenrumer Discotheek.
In de turnhal treedt op het Jeugdcircus AKIVO uit Veendam, met vele
artiesten. Oud en jong zijn daar van harte welkom!

AKIVO verzorgt een twee uur durende circus-show vol spanning en sensatie voor
jong en oud, met een eigen ge luids en
lichtinstallatie. Een niet te evenaren licht
AKIVO is europa's meest moderne jeugdshow. Uniek in de jeugdcircussenwereld!!
circus met urenlange ervaring dat door
En niet te vergeten onze downs, die met
gemiddeld 60 voorstellingen per jaar in bin
j hun grappen en grollen jong en oud steeds
nen- en buitenland internationaal bekend
j doen schateren.
ben aantal acts zijn meerdere maten in
in tern a t'.-'ra a i verband voo r de te le v is ie g e -

t,

•

A K IV O ’s t e c h n is c h e d ie n s t v e r z o r g -

disco middagen en avonden.

■■■■ons

AKIVO geeft voorstellingen in zalen, feest
tenten, sporthallen en z., en tevens open
luchtvoorstellingen. Het verzorgt tournees
en treedt op bij alle feestelijke gelegenhe
den zoals Koninginne en St Nicolaasfeesten,
schoolfeesten voor kleuter en basisonder
wijs. dorps en stadsfeesten, licht- en win
kelweken en in buurthuizen, bejaardente
huizen en niet te vergeten campings, re
creatiecentra enz.

Bovenstaand programma staat nog helemaal in de kinderschoenen en zal dus nog
nader uitgewerkt moeten worden.
U hoort nog wel van ons, in 't begin van de maand april.
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Wat betreft de 5 mei viering moeten we U helaas mededelen dat er
door
ons als comité niets georganiseerd kan worden i.v.m. met de grasbaanrace,
die dan gehouden zal worden.
Voor zover ons bekend zal er wel op zondagmorgen 5 mei een speciale herdenkings
dienst worden gehouden, uitgaande van Doopsgezinden, de Hervormde en de Gerefor
meerde kerk. Plaats van samenkomst: Hervormde kerk te Eenrum.
Het Oranjecomité hoopt U zo weer wat op de hoogte te hebben gebracht van de
plannen die zij in petto heeft en waar U alvast rekening mee kunt/mag houden.
Wilt U nu alvast meer weten dan kunt U daarover bellen de voorzitster van
comité; Mevr. J. Miske, Jodengang 14, Eenrum. Telefoon 1646. b.g.g. 1357.
>

HET ORANJECOMITE EENRUM;

*

Ik heb de eer het volgende ter Uwer kennis te brengen.
In het jaar 1929 zijn geen schokkende gebeurtenissen van invloed geweest op
de algemeene gezondheidstoestand in deze gemeente. Wel bestond hiervoor gevaar
toen in de zomermaanden zich vanuit Rotterdam een epidemie van eenige honderden
alastrim gevallen over 't centrum van ons land verspreidde.
Doordat vooral in de omgeving der ziektehaard een zeer groot aantal vaccina
ties plaats vond, werd dit gevaar afgewend en kwamen in 't uiterste Noorden van
het land

geen alastrim gevallen voor. Op mijn verzoek werd in September door

het gemeentebestuur een extra gelegenheid gegeven voor (re)vaccinatie, waarvan
een zeer druk gebruik werd gemaakt.
Ook dezen zomer was weer opvallend groot het aantal gevallen van besmettelijke
kinderziekten, achtereenvolgens waterpokken, roode hond, mazelen en kinkhoest.
Tengevolge hiervan kon de uitzending van de door de gemeentegesubsidieerde afdeeling Eenrum van het Centraal Genootschap tot Uitzending naar Vacantiekolonies
en Herstellingsoorden pas in de maand December geschieden.
Dit hooge ziektecijfer aan besmettelijke kinderziekten is te verklaren, door
dat tijdens het landwerk door huisvrouwen talrijke kinderen een zeer slechte
verzorging genieten, zelfs vaak verwaarloosd worden. Vooral in wierdedorpen,
waar de huizen dichter op elkaar staan en de bodem minder doorlaatbaar is, heeft
dat slechte gevolgen.
De actie op 't oogenblik van particuliere zijde op touw gezet tot oprichting
van een zoo hygiënisch mogelijke kinderbewaarplaats verdient zoodoende allen
steun.
De snelle uitbreiding van het aantal gevallen van Poliomyelitis anterior
acuta (kinderverlamming) in een naburige gemeente bracht ook voor ons zorg met
zich mede. Gelukkig is het in onze gemeente echter bij een geval gebleven.
Voor de armenpraktijk werden ruim 850 recepten afgeleverd voor patiënten,
welke thuis of op spreekuur werden behandeld.
Van de gelegenheid tot kostelooze vaccinatie werd in Maart door 41 en in
september door ongeveer 350 personen gebruik gemaakt. Gevallen van encephalitis
postvaccinales kwamen niet voor.
Op de scholen werden de gewone afwijkingen geconstateerd. Met genoegen werd
waargenomen, dat de localen op het Oosten van de Openbare Lagere school te Een
rum voorzien zijn van dubbele ramen, volgens mijn advies, van het vorig jaar.
Wel was er geen gelegenheid met strenge vorst het resultaat te beoordelen, maar

bij navraag bleek men toch bij gewoon vorstig winterweer het resultaat op prijs
te stellen.
Het uitblijven van strenge vorst was reden, dat klachten aangaande het noorde
lijke locaal der O.L.S. te Pieterburen (niet warm te stoken en tochten) niet
kon worden gecontroleerd.

w.q. J. Posthumus.
Voormeld stuk is overgenomen uit het gemeenteverslag
over het jaar 1929.

/ AMD3 0 i/U /P l/IS T/CS.
Het gemeentebestuur heeft besloten, in samenwerking met IBA Containers b.v.,
het landbouwplastic in het aankomend voorjaar apart te laten inzamelen.
Dit landbouwplastic wordt veel toegepast voor het afdekken van veevoederkuilen
en na gebruik geeft het veel problemen om het op een verantwoorde wijze af te
voeren. Het verbranden van dit plastic is uit een oogpunt van milieubescherming
onaanvaardbaar.
Ook plastic veevoederzakken en kunstmestzakken worden tegelijk met het land
bouwplastic opgehaald.
Op woensdag, 6 maart a.s. zal het landbouwplastic in de gemeente worden opge-
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naald. Met hen opnalen wordt 's morgens om 7.30 uur begonnen en het plastic zal
derhalve vóór dit tijdstip moeten worden aangeboden aan

de openbare weg, waar

normaal ook de huisvuilauto komt.
Omdat het plastic gerecycled wordt, moet het zo schoon mogelijk zijn. Het is
dan ook noodzakelijk dat zoveel mogelijk grondresten worden verwijderd en geen
ander afval er bij wordt gedaan.
Het plastic dient in handzame hoeveelheden te worden gebundeld en samengebonden,
zodat het door één man te dragen is.
In de maand mei zal de plastic-route nogmaals door IBA-Containers b.v. worden
gereden.
Over de inzameling en afvoer van het plastic zijn voor de bedrijven die aan de
aktie mee doen, geen kosten verbonden.

's avonds.
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In de bijeenkomst zullen nadere afspra

Op

dinsdag, 19 maart 1985 is door ons

een bijeenkomst van alle straat- en

week van september te houden Evenementen-

buurtvertegenwoordigers en besturen van

week. De aanwezigheid van allen wordt

verenigingen belegd in het Dorps huis

dringend gewenst.

in Eenrum, de aanvana _is_om_Ö-00 uur

i

ken worden gemaakt voor de in de laatste

- 10 _

bestuur Vereniging Ilprpsbelangen.

Openbare bibliotheek Eenrum
De Vennen 2a, 9967 PE
Tel.; 05959-1467
Controle wisseikaarten *
Eind .1anuari z.1. ;i-

begonnen

met de controle van het aantal
wisseikaarten.
Daarvoor is het nodig dat ieder
een die dat nog niet gedaan heeft,
bij z'n eerstvolgende bibliotheek
bezoek z'n lidmaatschapskaart en
wisseikaarten en/of boeken mee
neemt.
We controleren het aantal wissei
kaarten (volwassenen moeten er 5
hebben, kinderen 3) en we kijken
of de gegevens op de lidmaatschaps
kaart nog kloppen.
Na de controle zal een andere kleur
kaarten worden gebruikt. Het is van
belang, dat iedereen ook daarna z'n
lidmaatschapskaart blijft meenemen.
Leden vanaf 13 jaar die nog geen 5
wisseikaarten hebben krijgen er 2
bij.

iQ /-•

Leger o*-?c Hei is
Nationaal Reumafonds

18 fob r/ 2 uii irt
L1/ 17 sin rt

Limavi
S akor

18/24 man rt
25/31 ma i rt.
15/'' 1 -8>r :'
2 2/28 ipr i.1
6/ 12 me i

Neder la.ndse Harts11chI1nq
Stichting Nat.Fonds .Sport Gehandicapten
Nederlands Astma Fonds
Ned. Rode kruis afd. Eenrum
An je rfon dr G rcn inge n
Vc:nkr "u« ~tr 11d in g
PIT

Prinses Beatrix Fonds
Mat. Kol lekte Geestelijk Gehandicapten
Nat. Jeugdfonds
Ned.Diabetes Stichting

98 5

2 7 me i / 9 ;uni
24 |un;/ 7 lil:
’:e 1u'I. H ‘opt
V 14 et t .
12/ 2< S t - ’ T f’.
7/ 12 oktob er
4/ 10 november
10/ 17 november 1985

Enige wetenswaardigheden betreffende de gemeente Genrum
tussen 1300-1900.
(Overgenomen uit "Stads- en dorpskroniek van Groningen", door
J. Vinhu izen)
1800- 28 Februari
Gedrukt bij J.Oomkens te Groningen:" De kennis van den Schepper
uit zijn schepselen of korte schets der natuurkennis voor dejeugd tot een grond slag van alle Gods d ienst ig onderw ti r", donr
J.H.Uilkens A .L.M.Phi11.Doet. en predikant te Eenrun.
1801- 24 Juli
Gedrukt bij J.Oomkens te Groningen en mede te bekomen bi i ier
schoolmeester E.Reenders te Eenrum:"De volmaaktheden van dén
Schepper en zijne schepselen, beschouwd tot verheerlijking
van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis in de re
devoeringen" , door J.A.Uilkens Art. 1ib. Mag. Doet. en predikant
te Eenrum. Opgedragen aan het departement Groningen en de
Marno, der Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't algemeen,

in

3 V.0. met uitslaande plaat a 2 gld.
1802- 15 Mei
De ger ichten van Leens, Wehe, Cenrurn en Warfhuizen, verbieden
op allé aldaar te houden kermissen, alle bedelarij, hazardspele
om geld of geldswaarde, uitgezonderd de bakkers met gebak, mits
hiervan geen misbruik worde gemaakt. Get. H.Cleveringa
Richter
1820-16 Getober
Over1eden Dr.R .L.MulIer. Med.Dr. te Eenrum oud 30 iaren.
Get. A.Hackebroek, wedu.Muller.
1823-10 December
Ter vervulling der vacature te Ulrum is door col latoren de
nominatie van predikanten opgernaakt, waarin o.a. Dr.Cramer van
Baumgarten te Senrum.
1825-12 Mei
Plechtige uitreiking van een gouden medaille aan J.r.A.Hint'er
te Senrum hem bij Kon.bes luit van den 9 en Augustus j.1.
toegekend wegens belangeloozen ijver in de uitoefening van koe
pokinenting gedurende het jaar 1821.

1826-11 Mei
overleden Jannes Hazekamp burgemeester der gemeente Eenrum
oud 59 juren. Get. H.R.Zuidema, wedu Hazekamp.
1834-7 April
Gevonden te Eenrum een wervelbeen lang 20- en in diameter 16 Ned.
duimen.(Is deze wervel nog in bezit van Eenrum? Graag zo mogelijk
.inlichtingen hierover. Red.)
1834-18 Aug.
Overleden A .H .Doesburg, heelmeester te Eenrum oud 43 jaren.
Get. M.Braam, wedu.Doesburg.
1849-18 Nov.
De Brandwaarborg Maatschappij opgericht te Eenrum.
1855-21 Dec.
Verkoop van de boerenplaats "de Luit" genaamd.
Met p.n. 40 ^4. bunder land, huur 205,- gld. staande en gelegen
nabij Broek onder Eenrum, toebehoorende aan erven wijlen
Tjaard Elles Marringa.
1858-22 Juli
Overleden Fokke Reiding Frima Med.Dr. te Eenrum, oud 33 jaren
1866-30 Jan.
Overleden Hermannes Blauwpot, burgemeester der gem.Eenrum, oud
75 jaren.
1869—5 Jan.
De gezamenlijke kleermakers van Eenrum hebben besloten hun dag
loon met 10 cent te verhogen en te brengen op 50 ct.
(Zou dit niet uurloon moeten zijn? Red.)
1869-11 Ö)ct.
De Grindweg Eenrum-Pieterburen-Westernieland voltooid.
1873-24 Mei
De bliksem sloeg in de toren van Eenrum.
Na eenige schade te hebben berokkend werd de brand evenwel spoe
dig geblust.

Openbare bibliotheek Eenrum
De Vennen 2a, 9967 PE
Tel.: 05959-1467

L ID -

fwiAftTi

SCH AP5

«AAPU*
Controle wisseikaarten •
Eind januari zi ;'r we begonnen
met de controle van het aantal
wisseikaarten.
Daarvoor is het nodig dat ieder
een die dat nog niet gedaan heeft,
bij z'n eerstvolgende bibliotheek
bezoek z'n lidmaatschapskaart en
wisseikaarten en/of boeken mee
neemt.
We controleren het aantal wissei
kaarten (volwassenen moeten er 5
hebben, kinderen 3) en we kijken
of de gegevens op de lidmaatschaps
kaart nog kloppen.
Na de controle zal een andere kleur
kaarten worden gebruikt. Het is van
belang, dat iedereen ook daarna z'n
lidmaatschapskaart blijft meenomen.
Leden vanaf 13 ja^r die nog geen 5
wisseikaarten hebben krijgen er 2
bil.
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Brief aan de
belasting-inspekteur
Geachte heer,
Heden ontving ik het aanslagbiljet voor dc inkomstenbelasting
over het afgelopen jaar. Helaas moet ik u echter meedelen dat
ik daar niet meer aan kan voldoen en wel om de volgende rede
nen.

Sinds jaar en dag betaal ik reeds loonbelasting, inkomstenbe
lasting. onroerendgoedbelasting, weeldebelasting, straatbeiasting. huurbelasting, omlastingbelasting, personelebelasting,
motorrijtuigenbelasting, grondbelasting, hondebelasting, alcoholaccijns, benzincaccijns. invoerrechten, B .T .W ., gemeente
lijke leges, overdrachtskosten, schrijfkosten etc. eic.

Daarnaast wordt van mij regelmatig een bijdrage verlangd ten
behoeve van het leprafonds, het astmafonds, het anjerfonds,
het bedrijfsfonds, het pensioenfonds, het ziekenhuis, alsmede
vakverenigingen, sportvereniging, kruisverenigingen

Van mijn bescheiden loontje draag ik tevens bij aan dc WW
A O W . W A O en nog veel meer weeen. Ook komt men regel
matig kollekteren voor het Rode Kruis. W itte Kruis en allerlei
andere kruizen.

Ik heb mij altijd zorgvuldig gehouden aan de wettelijke rege
lingen inzake dc grondwet, vreemdelingenwet, bedrijfspensi
oen wet, ziektewet, hinderwet, invaliditeitswet, belastingwet,
weduween wezenwet,
verkeerswet,
kinderbijslagwet,
bijstandswet en de werkloosheidswet. Door dit alles weet ik niet
meer waar ik leef, hoe ik leef en of ik überhaupt nog leef.

Gedurende mijn hele leven ben ik beboet, bestraft, bediend, bc
geleid, beoordeeld, behandeld, bekeurd, belast, beroofd, be
recht, berispt, alsmede uitgekozen, uitgemolken, uitgekeerd,
uitgcbccnd, uitgezonderd, uitgeloot, uitgebuit, uitgezocht, uit
gemergeld, uitgezogen, uitgemaakt, uitgeschoiden en uitgekaf
ferd.
Het is nu zelfs zover gekomen, dat ik zoveel schulden heb. dat
ik m#t meer we*» »»'•*«« eigendom ik ben.
M ijn hele leven heb ik doorgebracht met het invullen van for
mulieren. Ik heb ontelbare malen verklaard, dat ik geboren ben
en zo ja. waarom niet. Ik heb al meer dan honderd maal ingcvuld, dat ik getrouwd ben en wel met dezelfde vrouw , maar dat
wil men blijkbaar niet geloven.

Al met al zie ik het momenteel niet meer zo zitten. Ik ben volle
dig uitgeput en zoals ik reeds in dc aanhef van deze brief ver
klaarde kan ik dat aanslagbiljet echt niet meer invullen.
Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor mijn situatie.

Hoogachtend,
Jan met dc Pet

fi.Jm van Een rum.
Aan alle Eenrumers.
Door ons is besloten tot het maken van een film van het dorp Eenrum.
Gedurende het gehele jaar zullen van tijd tot tijd her en der opnames
worden gemaakt. De eerste opnames zijn reeds gemaakt.
In de film proberen wij aan alle facetten van het maatschappelijk leven
in Eenrum aandacht te besteden.
In de loop van het jaar zullen verenigingen, bedrijven en particulieren
worden benaderd om aan de totstandkoming van deze film hun medewerking
te willen verlenen.
Wij zouden het erg op prijs stellen, indien daarom wordt gevraagd, mee
te werken aan deze opnames.

bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.

VERENIGING

DORPSBELANGEN

EENRUM

In overleg met de Marktcommissie is besloten dat onze vereniging jaarlijks een
standplaats krijgt toegewezen op de Hemelvaartsmarkt.
Dit houdt in dat alle verenigingen, stichtingen of commissies jaarlijks aan
ons kenbaar dienen te maken of ze in aanmerking willen komen voor een aktie.
Deze aktie kan bijvoorbeeld bestaan uit het houden van een verloting, koffiestand of iets dergelijks. Wel moet een aktie ten goede komen aan het algemeen
belang binnen de gemeente. Dus men hoeft geen aktie te houden om de kas te
spekken.
De vereniging, stichting of commissie die een aktie op de Hemelvaartsmarkt wil
houden, wordt verzocht onderstaande strook in te vullen en vóór 11 maart 1985
op te sturen naar de secretaris van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum, de
heer J. Russchen, Plantsoenstraat 10 te Eenrum.
Verenigingen die al eens eerder hebben ingeschreven dienen dit nu weer te doen.

Naam vereniging;
Secretaris:

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

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

Aktie t.b.v.; .............................
Wat voor aktie wordt gewenst: ............

Aangepast wonen
Wanneer u als gehandicapte in een gewone woning woont, zult u vaak op
grote moeilijkheden stuiten. Veel van die woonproblemen zouden kunnen
opgelost met extra voorzieningen of kleine verbouwingen. Een aan uw be
aangepast huis kan uw ongemak verlichten en er in bepaalde gevallen toe b'j
gen, dat uw zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden blijft of wordt v

g

De gemeente kan u geldelijke steun geven om de nodige aanpassingen te
aanbrengen.
Mogelijke oplossingen
Afhankelijk van de woning en uw handicap zijn er verschillende oplossing
gelijk. Gedacht kan worden aan:
- aanpassen van de huidige woning aan uw handicap door het treffen van
sche / bouwkundige voorzieningen.
- verhuizen naar een woning die, gezien uw handicap, geschikt voor u
- verhuizen naar een woning die aangepast wordt aan uw handicap.
Voor het aanpassen van de woning kunt u subsidie aanvragen op grond v
Beschikking Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten.
Voor deze subsidieregeling maakt het niet uit of u als gehandicapte
woont of bijvoorbeeld deel uit maakt van een gezin. Evenmin is van belang of
aan te passen woning een eigen of een huur-woning is.
Wanneer u denkt voor subsidie in aanmerking te komen, dient u een

9

mulier op te halen bij de gemeente van inwoning en dit ingevulde formulie
te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeen
de aan te passen woning zich bevindt.
Elke gemeente in de provincie Groningen heeft één ambtenaar aangewezen die
last is met de uitvoering van deze regeling. In deze gemeente is dat d
W.L.J. Toonder, ambtenaar ter secretarie te Eenrum, telefoon 05959 1333.
Deze ambtenaar:
x

kan u helpen bij het invullen van het meldingsformulier,

x

kan u meer informatie geven over deze regeling;

x

is uw contactpersoon tijdens de onderzoeksperiode, het aanvrage
subsidie en de aanpassing van de woning.

p

Tijdens onze jaarvergadering van 19 februari j.1. is besloten om dit jaar
een evenementenweek te organiseren in de week van 21 t/m 28 september a.s.
Ondanks alle negatieve geluiden willen we het nog één keer proberen. We
hopen dat u deze uitdaging wilt aannemen en samen met ons van de evenementenweek een mooi feest wilt en te laten zien dat de hele gemeenschap achter
.een evenement en week kan staan.
De eerste bespreking willen we organiseren op dinsdag, 19 maart a.s. We no
digen hiervoor iedereen uit die een positieve bijdrage wil en kan leveren
om iets op touw te zetten. We denken hierbij vooral aan de vele verenigingen
die Eenrum telt, maar ook particulieren zijn van harte welkom.
DUS: Komt allen op dinsdag 19 maart a.s. om 20.00 uur in het DORPSHUIS.

e
bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.

VERSTORING
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HERTEKAMP

Door leden van de Commissie Hertekamp is tijdens de Algemene Vergadering
van de Vereniging Dorpsbelangen geklaagd over de onrust die in het hertekamp en in het bos wordt veroorzaakt door honden die niet zijn aangelijnd
of loslopen. Het zou erg op prijs worden gesteld dat de bezoekers van het
hertekamp liefst helemaal maar met name in april-mei (het broedseizoen)
hun hond(en) thuislieten). Het is namelijk zo -dat het gevogelte in het
bosplan niet alleen binnen de afrastering van het hertekamp broedt, maar
ook elders in het bos. Als er loslopende honden verschijnen wordt er ech
ter grote onrust veroorzaakt onder het gevogelte zodat er een grote kans
is dat deze dieren voor langere of kortere tijd uit het bos zijn verdwenen.
Ei zijn ook mensen die in de veronderstelling verkeren dat ook binnen de
afrastering toegang is en dat wordt dan bereikt door een kleine klimpartij
of zo.

Hierdoor worden ook vernielingen veroorzaakt en de beesten worden

door zoiets erg onrustig.
Het is voor de verzorgers van het hertekamp, die elke dag vrijwillig bezig
zijn, sneu om te zien dat hun werk op deze wijze te niet wordt gedaan.
Mocht door u worden geconstateerd dat er schade aan het hertekamp wordt aan;geprricht; wilt u dat dan melden hij een van de verzorgers van het hertekamp.
bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.
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Een stuk inkomen aan
de kant leggen voor
straks als dat inkomen
er met meer is
Pensioen, prachtig. Maar hoe regel je dat zo goed
mogelijk? Dat hangt er van af. Is het voor uzelf, of
ook voor personeel? Bent u zelfstandig ondernemer,
of grootaandeelhouder/directeur van een BV? Kent
u het verschil tussen een lijfrente en een
kapitaalsconstructie? En hoe maakt u bij de opbouw
van het pensioen het volle gebruik van de fiscale
tegemoetkomingen? Alleen al hierom is het gewoon
zakelijk om voor een prettige oude dag te zorgen.
Wat dacht u bij elkaar komen voor een praatje
over pensioenen? Havinga is erin doorkneed.
Jongelui denken tegenwoordig dat
geld alles is in het leven: als
ze ouder worden weten ze het
zeker.
O sc a r W ilde (1856-1900)

Assurantie- en Adviesbureau H
Hereweg 15 9967 PP
Postbus 5
9967 ZG
Telefoon (05959)71351

Eenrum
Eenrum

