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Jan en lalt dat wazzen vrunden.
Konden hail goud met mekoar.
Moar ze mog*n óók groag ains oetgoan.
En deden den ook wel ains roar!

Veuraal as er feest op 1t dörp was.
Den wazzen ze der baide bie.
En den ‘n nuver klokje achterover druk'n.
Nog ain en nog moar ain, wat ducht tie»

En den natuurlijk ook even in 1 n draai-meuln. 
Ar er kermis op 1t dörp war.
Of sums ook even in 'n luchtschoamel.
En den gaven ze hom goud gas»
En air er danren in ' n tent was.
Doar ook baide hen, en wazzen den in heur sas. 
En doar ook baiden 'n nuver glaske bier.
0, wat hadden ze den baide plezier!

F.oar der is 'n tied van komm'n en van qoan.
Dat des nachts ging 11 weer op hoes aan. 
Draaien en zwaaien en braid over de weg.
En zag 'n den gain heg of rteg!

Totdat Pait zee; "ik goa der bie liggen*'.



W A  ROM DOM IE VAN 't Nei land 

TE LOAT IEN‘KERK KWAM TEN 

VATERHOEZN.

01 domie van 1t Neiland mos noar 
Vaierhoezn te preekn. Om haalf
tion gong kerk den aan. *t Was 
noq aal *n hall end voara en 
doarom mos Jan Koadiek den vot 
teegn acht uur mit zien woagn 
bie pasterei weezn. Domie was 
v . . u lm s den ook op tied kloar, 
mor wel of der kwam, Jan Koadiek 
aait. Domie wer aal wat onrustig, 
laip 'n poar keer deur koamer hen, 
ging er eum op stoup stoan, mor, 
nee heur niks te zain, eum noa 
8 uur zee hai doarom den ook aan
2 5 en ma i d ; “ Jant j e , g oa doe ops lag 
ais noar Jan Koadiek tou en vroaa 
hom, v/oar hai b.1 Ift. Wie moutn ja 
dpadelk vct,V Hai zei 't toch nait 
vergeetn hemm?” ,vroagt 't wicht. 
Maid ar de weerlicht op run.
Dou ze den dicht bie Koadiek zien 
hoer kwam, dou zaag ze wel dat der 
wat bizunder? aan haand waar.
Vrouw Koadiek rton achter ien toen 
on raip toun ze Jantje zaag:
"Godies dantje, wat g n boude1, 
wat, 5n boude 1. Koadiek ken olie 
zwaa'rde mor nait kriegn. Hai lopt 
moar aal mit steert ien hoogte 
deur 1t la&nd hen, net of e gek is” 
Janr j q ging ook noar 11 gruin1aand 
en jou dour draafde en sprong *t 
>1 peerd mor aai hen en weer over 
*t gruinlaend, den weer op zien 
veurpootn en den air weer op 
achterpootn. En achter hom aan
Jan Koadiek, rood om kop en zwaitn,
wat waas dei man waarm, duvels in

botn en vluikn. Joa zeker heur 
dat dee hai, hai vlukte op zunöag- 
mörn, hai hai. Vrouw Koadiek wer 
doodschoon verleegn. Zal schudde 
heur olie kop hen en weer en zucht
te: "Ach heerent, wat mout dat wörn, 
wat mout dat wörn. Jan komt ia 
veul te loat vot." Koadiek zien 
buurn zoln van zulm 5 n handje, 
helpn. Kiener ook. joa dei krgegn 
heur buurdoukn te buur out en 
zwabberden der mit deur lucht hen. 
"Ho, ho rtoa den toch bliksem," 
raip Koadiek, moar niks hulp heur. 
“Ik ken dei verd.. knol moar nait 
kriegn," breide Koadiek, M,t Is
ja net of hai kolder ien kop het. 
Tou j on ge s. a 11 emoa 1 * n ha and je
helpn."
Jonges achter ol zwaarde aan.
Moar 1t waas of ’t ol daler nou 
juust plezaier ien *t geval kreeg. 
En hai sprong met zien valer
pootn ien hoogte en sloug mit zien



Domie kcn't nait laanger oetholn 
■j ien hoes, was ook noar 11 gruin- 

laand touloopn. Hai mos wel eum 
laagn, zwaarde stoof hom proesnd 
en snoevmd veurbie. Dou domie 
gauw zien baide aarms opstak, 
schoot ’t ol peerd goddorie net 
weer anner kant aan. Dat peerd is 
ja hailemoal gek, docht hai.
Moar onnertussn, hou kom ik ien 
Vaierhoezn.'Wie mosn dokter zien 
peerd moar eum hoaln,1 raip vrouw 
Koadiek.
"Och slaif, hol die stil, dokter 
is ja aal laang'k vot."
Moar wat wol 't geval? Een poar 
leujongis, dei dicht bie sloot

rtonn, moukn ien ains 't haile 
bult lewaai en keboal.
Olie zwaarde wer schienboar bot
kei, sprong op zied en plomp.....
midn ien sloot.
En wat slootwoater al nait doun 
ken, dat peerd, dat veur 'n lut 
oggnblikje nog stoabel gek waas, 
kwam hail kaalm weer op waal, net 
zo gedwee as 'n laam, goug noar 
zien boas tou, dei hom zunner 
muite toom aan dee. Jonges begonn 
mit boskes gras hom wat schoon te 
moakn, zodat 't aller slimste 
kreus en modder der zoowat weer 
of waas. Dou moar gauw noar hoes 
tou, veur woagn spann en doar 
ging 't hen, moar haard loopn, 
dat dee e nait meer.
Domie kwam 5 ketaier te loat ien 
Vaierhoezn aan. Mensn pröddelden 
wel beetje, veuraal vrouwluu dei 
eerabbels kookn mosn van zulms.
't Laip den allemoal goud oaf.
Wer nait weer over proat natuurlik, 
moar Jan Koadiek wer roazend, dou 
hai lodder gewoar wer, dat Pait 
Koeper en Geert Bulthoes 'n poar 
echte bandietn ol zwaarde wat peper 
onner steert opbloazn haarn. Dou 
begreep hai ook wel, woarom dat 
zien al zwaarde weer zo kaalm 
worn waas, dou hai hailemoal aan 
' t lief tou ien sloot ston.

geschreven door
J.J.Willinge -vroeger gem.secr. 
te Eenrum

bewerkt door 
W.Westra -Hoarn
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KANOCAMPING
en verdere uatersportvoorzieningen.

Op 31 augustus j.l.is de gemeentelijke kanocamping geopend.
\/elen van U,zowel groot als klein waren van dit gebeuren getuige. 
Het zal U niet ontgaan zijn,dat de uatersportvereniging *DE P00L! 
de edele moed heeft weten op te brengen in nauw overleg met het 
gemeentebestuur zouel de kanocamping alsmede de steigers,dus kort
om alle uatersportvoorzieningen in het dorp Eenrum in beheer te 
nemen.
Dat dit voor een zo’n jonge vereniging als 4De Pool1(ruim 6jaar) 
geen eenvoudige taak zal zijn,zal U ongetwijfelt begrijpen.
Dit vergt van onze leden zeker de nodige inspanningen.
Zaken als klein onderhoud,havenmees ter,organisatie van uatersport- 
evenementen,opvang van kampeerders en passanten enz.enz. zullen 
allemaal door de u.s.v.leden gerealiseerd moeten worden.
Ook uordt er gratis een map met informatie over ons dorp en naas
te omgeving verstrekt.Dit is in samenwerking met dorpsbelangen, 
de handelsvereniging en de verenigde spaarbank tot stand gekomen.
Uij als u#s.v. menen er goed aan te doen,om on3 recreatief goed 
liggend gebied(dorp en omgeving)te moeten promoten in en door de 
watersport#Dit kunnen ue doen,door een goede service te verlenen 
aan onze gasten en er tevens zorg voor te dragen dat onze unieke 
accomodatie er goed bij ligt.
De reactie’s van de gasten zijn erg lovend.Zoals;1 wat is het hier 
prachtig mooi,we komen vast terug’j’uat hebben jullie een schoon 
en vriendelijk d o r p ^ ’we komen hier al voor de derde keer en vin
den het nog steeds mooi’j’die informatie map,dat is een prima idee 
kunnen we ten minste zien waar we voor het e.e.a. terecht kunnen1; 
fis die map écht gratis’f ’Da hoor,hoezof?1 Nou dat maak je toch ze
ker nergens meer mee!
U leest het,de recreant vindt het hier prachtig en heeft het nog 
naar z’n zin ook.
Uij,het gemeentebestuur en de watersportvereniging *DE POOL’ willen 
het graag zo houden,zomogelijk verbeteren..Maar.... dat kunnen we 
niet aléénfdaar hebben we Uw hulp ook voor nodig en zeker die van 
Uw kinderen.
Uij willen U dan ook het volgende voorleggen;
Uat mag er zoal op de kanocamping? Ue kunnen gemakkelijker zeggen, 
wat er niet mag.
Er mogen uiteraard géén vernielingen plaats vinden en er mag niet 
op het grasveld gefietst worden.
Er mag niet met een vaartuig voortgestuwd door een motor in de vij
ver gevaren worden.
Er mogen géén honden worden uitgelaten op zouel het toegangspad als 
mede de camping.
Zwemmen in de vijver raden wij ten sterkste af,omdat het water daar
voor niet geschikt mag worden geacht.

EENRUM

Uw hulp in deze stellen wij zeer op prijs



f M A R T L I E F H Ë B8ERS opgelst^!
Op vrijdag 22_ eaptambar 1985 s t a r t  da k l a v e r
ja s c T u b  "mSt de niauw» c o m p a t i t i a *
Opgave b i j  *'Cafetaria U,VITTERS** op
27 september *8 avonds om 19*30 uur*
Da kaartavonden zijn vanaf 20*00 uur op;
2? september 
10 o k to b e r  
15 november
20 december ( t e v e n s  p r i j s k a a r t e n )
17 januari
7 februari 

28 februari
14 ijs aart 
4 april 

«*-18 april
I E L M G R I 5 K .

(tevens prijskaarten)

^_y

De prijsuitreiking vindt plaat» op d® 
avond walk» op 25 april 1986 wordt gehouden*
D@ contributie voor dit seizoen bedraagt f 30, = 
Betaling op dag van opgave (27 sspt* 1985)*

‘j£r wordt vier keer gespe&ld en d® «eventuele
Jfstaande nummers kunnen dan nog «en partij na-spslsn.

-1 V  l'“
De achte kaartliefhebber komt 
dus***«*y ook U*
Tot ziens op 27 september.

s »
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WAT IS ER TE DOEN?

I do. 3 okt

2a. 2 nov

Hotel Bulthuis

za.26 okt. Café de Pool

Café de Pool

do*14 nov* Hotel Bulthui;

\za»15 
*

nov. café de pool
2a.13 dec. Café de Pool

N a t s d e pa r t e ra en t Ben mrr ; algemene 
1 edenve r g a de r I n g (ia a rv6 rge d e r i ng) , 
Mevr. W i jk-j$ stensen presentc rt 
een diaserie over Mutnact i v id *»iten 
in de afge3open jaren* Intron 'ees 
toegestaan! 20.00 uur.

eAmateurfes11 va 1 1 " voorronde.
D.it mag u niet missen!
Inlichtingen:05959-1274 
02 voorronde Amateurfestiva1 m.m.v 

de Harrelzulkers.
DIALBZXNG over het aanleggen van 
grote oliepijpleiding door Alaska. 
(dhr. R.Newell uit Ezinge)
20.00 uur; toegang vrij.

FINALE AMATEUR F ES TIVAI. 
Solo-optreden van
BRAM VERMEULEN in zi jn nva7. iekti >. c t
prog ramma ' HE^tóVEK s•c ; t *•* ’-g-



Is fcr nou écht zov^gl verandert in 100 jaar*.*.?

885 V ISSCSX&IJ , BINNEN- «N  BUITENGAATS. 1885

Visscherij op de Zuiderzee en buitenmat* (de lauwerzee, de Wadden, de Eetm en den Dollard).

De gevangen hoeveelheid bot, garnaal, spiering, panharing, aal, ansjovis, mossels en 
oesters m  hunne waarde.
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GLASBAK

Glas, hup in de glasbak



13e vervolg

Jeugdherinneringen van Noach Ëenninga

Ik was op de lagere school maar een matige leerling. Op vrijdagmiddag, de laatste 
schooldag van de week las de juffrouw ons een vei'haal voor. Dat vond ik prachtig, 
ik hunkerde de hele week naar de vrijdagmiddag. Van lezen heb ik al heel vroeg 
gehouden. In mijn jeugd was er in "de oude school" (thans dorpshuis) een Nutsbli- 
bliotheek, waar je op zondagmorgen boeken kon lenen, gratis. Daar werd ontzettend 
veel gebruik van gemaakt. Ik geloof dat de dorpelingen een grote behoefte hadden 
cm uit de dagelijkse sleur weg te komen. In die tijd was er voor mensen van onze 
stand maar één middel: wegdromen met de auteur in zijn wereld.
Mijn eerste aanraking met een levend Jodendom was via die bibliotheek. Natuurlijk 
las ik alles waar ik maar mijn hand op kon leggen. Ver voor myn, barmitswa kwam ik 
thuis met Israël Zangwill*s:"Kinderen van het Ghetto". Wat een hartverwarmend boek. 
Tot dusver was Jood zijn in Eenrura voor een groot aeelsDoe dat en doe dat niet.
Een heel stel regels die je als kind aannam en opvolgde maar die eigenlijk niets 
zeiden. Maar nu kwam ik in aanraking met een rijke cultuur daar in het Londense Kast 
End. Gevarieerd met arme zwoegers en zij die het gemaakt hadden, met socialisten en 
bijna heilagen, met Zionisten en wijzen en vriendelijke dwazen. Zangwill opende mijn 
ogen voor een rijke Joodsewereld; ik ben hem daar tot vandaag de dag dankbaar voor.
Ik voelde dat ik daar bij hoorde, dat was een stuk van myzelf. En zo ontvluchtte 
ik dan Eenrum.
Alles was niet zo gezellig. Als jongen, ik enk in de derde klas moest ik naar dans
les. fat werd een middag in de week gegeven in de zaal van 'i'ivoli. 'e leraar was 
Leviet uit Uithuizen, die zijn viool meebracht. Een tamelijk lange magere man met een 
diep treurig gezicht. Tussen haakjes, aanslernar was een typisch Joods oeroep. Deze 
dorpsdaxisleraar was goedkoper dan zijn duurdere broex' uit Groningen of de nog sjxeke- 
re van Stratum. Ik hield er niet van en was er niet goed in ook. Het was vrij ingewik
keld, we leerden de duitse polka op de wijs: Ken, twee, drie, vier, vijf, zes, meneer 
Leviet geeft dansles. Verder de Valeta en de wals. Aan het einde van de cursus was 
er een bal, wa nr de ouders ook kwamen. Ik had zwarte kniekousen en schoenen, een 
donker fluwelen broekje en een wit flanellen overhemdje dat opbLoesde over de broek, 
"-en grote strik om de hals versierde de blouse. Je moest de meisjes vragen en dat 
vond ik niet leuk, ik was bang dat ze nee zouden zeggen.
Mijn tantes zaten me erg achter de broek om goede cijfers op school te aaien, ik . as 
niet hogelijk geïnteresseerd. In de hogere klassen vond de hoofaonc /wijzer het teke
nen vim landkaarten hooi belangrijk. De bergen kleurde je bruin, hoe neger de toppen 
hoe donkerder het bruin werd. Het lage land was groen. V/ij leerlinge^ ve ;eleken onze 
kaarten, wie zou oen tien krijgen en wie als het extra mooi was eer tien plus. ; 
zusiers Lienhuis deden het prachtig* Ook mijn k arten waren in de negens en tienen, 
mear ik durfde toch niet al te goed meespreken. Want ik tekende nooit oon kaart, 
dat deed Jet altijd voor mij, maar dat mocht natuurlijk aan niemand worden verteld.
Ook met i'rano, wat we al in de 4e klas kregen hielp Jet me. Ze overhoorde woordjes,

-  q -



keek thema's na en zat me zo achter de broek dat ik erop alle mogelijke manieren 
trachtte er onderuit te komen. iAaar dat lukte niet zo gemakkelijk. Ze moet vaak 
gefrusteerd zijn geweest met zo*n domme en ongeïnteresseerde zoon.
De prettijjste tijd van de week was in de winter de zondagmiddag. Dan ging de hele 
familie een middagdutje doen* Ik kroop in pa's grote stoel achter de kachel met 
één van de nieuwe boeken die ik dea morgens van de leeszaal had gehaald en met een 
grote doos met ongepelde aardnootjes. Het was dan heerlijk rustig in huis en ik was 
lekker warm bij de kachel* En al snoepende van de sausemangels las ik en dwaalde 
door heel nieuwe werelden en avonturen.
Gymnastiek hadden we niet op de lagere school. Ik was geen groot sportman, zo dacht 
ik. ik had vast en zeker een minderwaardigheidscomplex? ik was er van overtuigd dat 
anderen toch heter konden dan ik. Mijn eerste "boost" kreeg ik achter in het dorp. 
Ons dorp was op een wier gebouwd, een kunstmatig opgeworpen heuveltje om de bewoners 
te beschermen tegen hoge vloeden van de zee in de tijd dat er nog geen dijken waren 
om het zeewater tegen te houden. Midden op de wier stond de kerk en vandaar, van a 
het centrum van het dorp helden natuurlijk alle straten naar beneden. Op een van die 
straten hielden we hardloopwedstrijden. Het ging vaak om prijzen. nam bijv. een 
gebruikte tol of een bal mee. Na afloop van de wedstrijd mocht dan de winnaar het 
eerst uitkiezen en zovoort. En daar ontdekte ik dat ik met mijn korte beentjes echt 
heel hard kon lopen, veel vlugger dan die grote en sterke Hendrik Dijkstra, een van 
de "bullies" in de klas. Ik weet niet of het mijn standing in de klas verhoogde, 
maar het gaf mij zeker vrij wat meer zelfvertrouwen.
Ik heb al een beetje eerder over het socialisme gepraat, maar ik kom er nog even 
op terug. Deze beweging deed enorm veel goed. Toen ik in de eerste of tweede klas 
zat, dus zo omstreeks 1915 zag je tamelijk veel dronken mensen op straatf Wij liepen 
vaak achter deze dronken meneren aan als ze slingerend en schreeuwend naar huis wag
gelden. Wij plaagden hen dan en dan keerden zij zich om en begonnen tegen ons te 
schreeuwen en te schelden,
Harm Rot, ik d&nk niet dat dat zijn echte naam was, kwam met zijn hondekar uit 
Usquert om zo nu en dan bij ons verse schol te verkopen. Hij kocht de vis in het 
havenplaatsje Zoutkamp. Als h\j zijn waar had verkocht voor hij aan Eenrum toekwam, 
had hij een deel van zijn geld als in jenever omgezet. Gelukkig wisten de honden de 
weg naar huis. Vaak kwam hij het dorp in languit op zijn kar,in een diepe dronkenmarls 
slaap^getrokken door twee grote zwarte honden.
Het socialisme dat omstreeks deze tijd doordrong tot het noorden veranderde dat sterk 
Het was niet langer sociaal in goede stijl om te drinken. De hele houding veranderde. 
Langzamerhand werd de nadruk op sport gelegd. Overal werden voetbal—, gymnastiek- 
en korfbalclubs opgericht. Er was haast geen dorpje waar niet tenminste een van die 
verenigingen was. En als je daar lid van was, dan betekende dat bijna automatisch 
dat je neer keek op het drinken van sterke drank. 0, een biertje werd er zo nu en 
dan nog wel gedronken. En deze houding van de jongeren kreeg invloed op de ouderen 
die ook meer sportminded werden.
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In september bestaat het Project Mensen Zonder Werk Noord- 
Groningen vijf jaar. Toch is 4'. voor'P.M.Z.W. geen reden tot 
feestvieren. Het aantal werklozen in het werkgebied bedraagt 
nog altijd zo’n 2500 personen. Hierdoor voor ziet het P.M.Z. W . 
nog altijd in een behoefte. Dit blijkt ook wel uit het feit dat 
er sinds het ontstaan irr 1980, de laatste jaren z o ’n 500 mensen 
per jaar aan de aktiviteiten deelnemen, De aktiviteiten vallen 
uiteen in cursussen, voorlichting en / of informatie, vrij
wil ligers vacature bank , een wëkplaats en een videotcam. Ook 
beschikt tiet P.M.Z.W, over een kant-en-klaar schoolverlaters- 
projekt, dat door personeelsgebrek niet tot uitvoer kan worden 
gebracht. Het grootste deel van de aktiviteiten bestaat uit 
cursussen. Voor dit najaar biedt het Projekt Mensen Zonder Werk 
17 cursussen aan, variërend van computer en lassen tot gitaar 
en snort overdag.

Nieuwe cursussen zijn:

lassen: in samenwerking met de scholen
gemeenschap Noord-West-Groningen wordt 
deze cursus gegeven in de LTS te Wehe 
Den Hoorn.
video (onder voorbehoud): in deze cur
sus leert men een videofilm te maken 
aan de hand van o.a . cameragebruik, 
relatie beeld en gelfuid, montageprin
cipes,script schrijven, e.d.. 
boetseren en pottenbakken: in Uithuizen 
i.s.m. de School voor Handenarbeid en 
in Bedum i.s.m. Stojeb. 
toneel: verschillende onderdelen van 
toneelspelen kernen aan de orde en in de 
laatste lessen wordt een zelfgemaakt 
toneelstukje uitgewerkt.

Op veler verzoek zijn opnieuw in het cursuspakket de cursussen 
biologische land- en tuinbouw en engels opgenomen:

* b i o 1 o g i .? ene_land- en tuinbouw ; t i j d e n s
deze cursus leert, men door zo
dicht mogelijk bij de natuur te blijven 
land- en tuinbcuvprodukten ver
bouwen ,

* fngels:deze cursus kan men, behalve om~ -»—■»» cyr>engels te leren, ook gebruikten de 
kennis van deze taal op te halen. *

0eb3 ei en zijn de cursussen;
* inleidende computercursus: hierin maakt 

men kennis met de computer en al z !n 
mogelijkheden.
programmeren in ba sic: hiermee kan men 
de computer zelfgemaakte opdrachten 
laten uitvoeren. Na afloop van deze 
cursus kan men een officieel examen af
leggen, Gezien de zwaarte van deze cur
sus is het noodzakelijk dat men over 
voldoende basiskennis beschikt.



autotechniek voor beginners: hier leert 
men zelfstandig onderhoud en kleine repa
raties aan de motor uit te voeren. 
gitaar; in deze cursus leert men de 
basisaccoorden om allerlei liedjes een
voudig te begeleiden. Ook wordt er aan
dacht besteed aan verschillende manieren 
van aanslaan en de algemene muziekleer. 
sport overdag: voor iedereen die overdag
tijd over heeft.
typen; hierbij wordt men opgeleid voor 
een erkend diploma. Zowel toegankelijk 
voor beginnners als voor gevorderden. 
tekenen, schilderen en grafiek: men leert 
in deze cursus omgaan met diverse teken* 
en schildertechnieken. Wilt men zich 
op één van deze technieken toeleggen is 
dat ook mogelijk. 
textiele werkvormen stoffen___________ __ o . a . weven
bedrukken en poppen leren maken.
hout_en metaalbewerking: hier leert men

allerlei technieken en kan men zelf 
wat men wilt gaan doen.

zowel voor beginners als voor 
die tijdens deze cursus

in het ontwikkelen en 
een goede foto

ook
bepalen 
fotografie: 
gevorderden, 
onderricht krijgen
afdrukken, en hoe men 
maakt.
tekstverwerken: dit is een moderne be
roepsgerichte cursus waar u opgeleidt 
wordt voor het officiële diploma Data- 
typist(e). Voor deze cursus is een goede 
typvaardigheid een vereiste.

De Vrijwilligers Vekature Bank helpt mensen die zoeken naar 
vrijwilligerswerk, in kontak t': komen met organisaties of verenig
ingen die vrijwilligers zoeken» Iedereen kan in principe vrij
willigerswerk doen, zowel met als zonder uitkering. Voordat 
een vakature bij ons in het best:and terechtkomt, wordt het eerst 
getoetst of het wel echt vrijwilligerswerk betreft. Alleen goed
gekeurd evakatures worden door de V .V .B . ter inzage gelegd.
Iemand met een uitkering hoeft dus niet bang te zijn deze te 
ver lei zen. Mensen die vragen hebben over vrijwilligerswerk kunnen 
hiervoor altijd bij de V.V.B. terecht. De V.V.B. zit in 
dezelfde ruimte als het P r o j e k t Mensen Zonder Werk Noord- 
Groningen,
In Winsum beschikt het P.M.Z.W. over een eigen werkplaats.
In de werkplaats kan men, behalve voor klusjes voor zichzelf 
aller lei-klussen voor derden verrichten. Hiervoor heeft de 
werkplaats alllerlei gereedschappen op het gebied van hout- en 
metaalbewerking en electrotechniek. Door de aanwezigheid van 
eer, werk plaats meester is men verzekerd van deskundige bege
leiding» De werkplaats is iedere werkdag van 8 tot 5 geopend.



Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting 
is een andere taak van het P.M.Z.V.. Het projekt beschikt over 
een info-hoek op het kantoor en uitgebreide informatie over 
alles wat met werkloosheid te maken heeft.
Daarnaast organiseert het P.M.Z.W. voorlichtingsbijeenkomsten 
op verschillende plaatsen in de regio.

Voor meer informatie over of deelname aan de verschillende 
aktiviteiten zie de aktiviteitenkrant, die op vele plaatsen 
Noord-Groningen gratis te krijgen is. Ook kunt u altijd 
langskomen op het kantoor van het Projekt Mensen Zonder Werk
aan Polderstraat 16 te Warffum. Bellen is natuurlijk ook mogelijk.* 05950-2626.

in

VERKOOP VAN PROTESTKAARTEN

Door Neptune Cards b.v. te Amsterdam is  onlangs aan de gemeente verzocht 

om eventueel de benodigde medewerking te verlenen voor de verkoop van 

protestkaarten in deze gemeente. De protestkaarten zijn gericht tegen 

het afslachten van zeehonden. De kaarten zijn voorzien van een afbeelding 

van een zeehond of walvis en voorzien van o.a. de navolgende tekst "Laat 

ze leven". De vastgestelde p r ijs  van de kaarten zal ƒ 4,95 zijn.

De betreffende onderneming heeft ons voorts meegedeeld dat z ij  u it een 

commercieel oogmerk een dergelijke aktie organiseert.

Wij maken u er op opmerkzaam dat deze aktie geen enkele binding heeft 

met o.a. de Zeehondencrêche te Pieterburen of iets van dien aard.

Het Gemeentebestuur van Eenrum.



Herinneringen uit Eenrum opgetekend door Luit Willinge.
XII

In deze aflevering gaat het verder over de wederwaardigheden met en rondom Orpheus.

Ik ben al klaar#

Eén van de leden van Orpheus, Werkema, beurt- en turfschipper, had veel moeite 
met het lezen van de muzieknoten op het blad en de voor hem moeilijk te begrijpen 
tekens.
Toen het muziekgezelschap eens een pittige mars instudeerde, hield Werkema plotse
ling op met blazen, ging staan, keek verwonderd om zich heen naar zijn nog zwoegen
de kunstbroeders en zei:"Verrek.••.ik.•• ben... al...kloar en....*k heb ale noten 
...speuld heurl* Inderdaad hij had de dubbele punt, het herhalingsteken niet gezien 
en ging dus rustig verder, zonder op te merken dat hij een andere partij blies dan 
de anderen.

Kermis.
De kermisdagen op de eerste zaterdag en zondag in augustus waren ook belangrijke 
dagen voor ©rpheus, die alle feestelijkheden op die dagen opluisterde met haar mu
ziek. Hat betekende voor de zaterdag wel niet zoveel, die dag was meer een dorps
feest voor de bewoners onder elkaar, waarbij geen of weinig vreemden betrokken waren, 
Als er dan kinder- of fietswedstraden georganiseerd werden verhoogde Orpheus de 
feestelijke sfeer ^et het blazen van enkele nummers.
He grote dag was de zondag, wanneer om 3 uur ' s middags een rondgang door het dorp 
werd gemaakt, als opening van de kemis, waarbij Orpheusleden, alle met mooie, ge
lijke petten op het hoofd en blinkend gepoetste instrumenten de stoet opende.Kruize, 
de baardige veldwachter in vol ornaat ernaast; daar achter volgde dan op drie 
"open bakjes1' het gehele bestuur van de vereniging voor volksvermaken.
He tocht eindigde bij de kortebaandraverijen, een traject van ongeveer l£ kilometer 
lengte, dat op de rechte weg was af gezet. Op het stuk land ernaast was het vlas ge
trokken en de grond met een zware rol iets geëgaliseerd, zodat de mooiste dames- 
schoentjes niet vuil werden. Door middel van een aantal in de grond geslagen paal
tjes en daartussen gespannen touwen was, terwille van het voor ieder goed uitzicht 
op de baan, een gebogen lijn gevormd. Tussen deze gebogen toeschouwersruimte en de 
consumptie tent was een verhoging van planken gemaakt, waarop Orpheus gedurende de 
draverijen zijn muziek liet horen.
Voor de vijf adspiranten was dat optreden nauwelijks een hoogtepunt. Ze waren wel 
een beetje trots als enige mensen uit het publiek na een nummertje applaudiseerden, 
maar dat zij tussen de nummers werden aangegaapt door publiek en dorpsgenoten vonden 
ze maar zo-zo. Veel liever hadden zij zich van het podium verwijderd en de aanwezige 
meisjes nagelopen en schattend gewaardeerd op de mogelijkheid om er 's avonds mee 
uit te gaan.
Pop had een zeer afwijkende tactiek om een meisje te benaderen:"Zeg Jans;wils mit mie 
vrijen?" En als ^ans niet direct tot een besluit kin komen en - om tijd te winnen - 
maar nee zei, had Pop zfn veroordeling over zo'n weifelende houding al klaar en 
gooide er -al naar een ander meisje kijkende- uit: "Nou stik den moar veur mien party



Boter op het hoofd

Ir; 1 si 1 opzicht mochter de Orjtoeusleden cr-m wel gr >d samenworken, doch buiten 
ue notebalken viel er wel eens een hartig woordje en kon men elkaar ongezouten de 
waarheid ertellen. Bit gebeurde dan dikwijls in het café. wanneer men 1 s winters 
gezellig om de gloeiende hete "godin” in de jachtweide zat onder ' t genot van een 
nogr stevige borrel*
’/erl ' : „de turfschipper, verweet de caféhouder dat de jenever wel erg dun was* By 
die v ... ’ruldigiug viel een diepe stilte; iedereen begreep dat de caféhouder erover 
naciaeh;, zijn 7 9 ™woer zo scherp mogelijk te stellen, maar toe hij eindelijk zijn mond 
opendeodf ging zijn verdediging toch in een andere richting dan men vermoerides"Als 
ilr jeu was, zou ik in\] maar stil houden Piet Werkema. lemend, die boter op ?,yn kop 
beeft* moot niet in de zon gaan staan”* ”ik boter op m'n kop? Mru, waar het je het 
over?1.1 ”Jy hebt rcy vorig# winter 3 wagens turf geleverdl Klopt dat?”

"Ja dat is zo, maar wat is daar dan mee?" "Bat zal ik jou eens precies vertellen", 
al duo de caféhouder* Toe de tweede wagen voor de deur stond werd tegelijker tijd mijn 
kat door ear bond achterna gezeten. Lelijk in het nauw gebracht spreng de kat op de 
achterkant ven de wagen en verdween door het pontergat in het achterhek* Ba een 
ogenblikje kwam die kat aan de voorkant van dewagen weer te voorschijn. Hoe kon dat?
Ik heb betaald voor een volle wagen turf.... wat zeg je daarop Piet Werkema?" Deze
hield zijn mond en verdween na een ogenblikje om zogenaamd een plasje te doen, maar 
hij kwam niet weer.

Orpheua iia de pas tor ie tuin.

De goede relatie tussen domie^ volk en Orpheus bestond al zeer vroeg (+ I870). 
Domie's juwer had veel met ziekte te kampen en lag daardoor veel te bed. Toen haar 
toestand verergerde werd zij -omdat de benen hun dienst weigerden- in  een rolstoel 
gezet* zodat zij zich nog een weinig kon verplaatsen.
De voorzitter van Orpheus -Tiomen Kruizinga- Tiem*m Oom kwam aan domie vragen of 
Orpheus bij mooi weer op de volgende zondagmiddag in oe voortuin van de pastorie 
een "concert" mocht geven. Juwer kon daar dan naar toe worden gereden en zij zou 
dan volgens Tiem*n Oom "der ook neg * n scheet plezaier aan hemmen", idzo geschied
de meerdere malen op zondagmiddag bij mooi weer.

VERENIGING DORPSBELANGEN EENRUM

Langs deze weg bedankenwij a lle bestuurders van verenigingen en staatver- 

tegenwoordigers u it,  die de Evenementenweek 1985 tot een geslaagd evene

ment hebben gemaakt. Er zullen zonder meer tekortkomingen en gebreken zijn 

geweest; daarover zouden wij graag met u van gedachten wisselen op woensdag, 

9 oktober a.s. om 8.00 uur 's-avonds in het Dorpshuis in Eenrum.

Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Eenrum.



OPENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM 
De Vennen , 9967 PE Eenrum
•tol. ; 1467
Lidmaatschap voor volwassenen: ƒ25,- 

voor bejaarden met PAS 65 : ƒ10,- 
voor kinderen tot 18 jaar : gratis

KEUZE UIT DE NIEUWS AANWINSTEN:
ROMANS;
Bourgonje,Fleur 
Spoorloos
Sen Gelderse jonge vrouw raakt 
betrokken bij politieke ver
wikkelingen in Latijns-Amerika.
J ame
Treurspel voor een moordenaar.
Detective Cordelia Gray beleeft 
een angstwekkend avontuur op het 
Courcyeiland aan de kust van 
Dorset.
Landell, Olaf J. de 
Het devies.
Familieroman/ spelend in de jaren 
tussen 1920 en 1930 in Noord- 
Brabant.
Maclean# Alistair 
San Andreas.
Een Engels hospitaalschip, tijdens 
de Tweede Wereldoorlog op weg 
van Moermansk naar Aberdeen, krijgt 
met sabotage te kampen en dreigt ten 
onder te gaan.
Philipe, Anne 
Weerklank van de liefde.
In de milde rust van het Middel
landse Zeegebied beleven drie mensen 
een beslissende fase in hun leven.



Onlangs heeft u ontvangen het aanslagbiljet gecombineerde belastingen 1985. 
Vanwege het feit dat de gemeentelijke administratie m.i.v. 1985 grotendeels 
geautomatiseerd is heeft het aanslagbiljet een andere vorm en indeling dan 
dat u de laatste jaren van de gemeente Eenrum gewend was.
Op het aanslagbiljet kunnen de volgende belastingen voorkomen:

Naam: kode: j aarbedrag
Rioolrechten 047 R 1 ƒ 96,—
Hondenbelasting:
1 hond 097 H 1 - 36,—
2 honden 097 H 2 - 77,50
3 honden 097 H 3 - 125,50
1 hond Vz jaar 097 H A - 18,—
2 honden V2 jaar 097 H B - 38,75
Reinigingsrechten 097 R 10 - 99,—
Reinigingsrechten 1 container 097 R 11 - 486,—
Reinigingsrechten 2 containers 097 R 12 — 972,—

Tevens wordt door middel van dit aanslagbiljet de verschuldigde grond- 
akkerhuur in rekening gebracht. Als u van de gemeente grond in gebru'ik heeft 
dan vindt u dit vermeld op het aanslagbiljet door middel van kode 50£3 met 
onder grondslag het aantal ares grond wat u in rekening wordt gebracht’.
Een aantal grondgebruikers zal door middel van een. afzonderlijke nota c1e 
verschuldigde huur in rekening worden gebracht.
Indien u niet het gehele jaar woonachtig bent geweest in de gemeente Eeni^um 
dan staat op het aanslagbiljet vermeld voor hoeveel maanden u belasting ver
schuldigd bent met daarachter het bedrag.

Indien u van mening bent dat u niet anders dan met buitengewoon bezwaar de 
verschuldigde belasting kunt betalen, dan bestaat er de mogelijkheid om kwijt
schelding aan te vragen.
De normen die hiervoor gelden zijn gelijk gebleven aan de normen die het 
vorig jaar zijn gehanteerd en zijn ge.lijk aan de voorwaarden die de Rijks
belastingdienst gebruikt. Een uitzondering hierop is het vrij te laten ver
mogen. De gemeente Eenrum hanteert hiei^voor als norm: echtparen/sam-enwonen- 
den ƒ 15.200,—  en alleenstaanden ƒ 7.6 00, — . Aanvraagformulieren en een 
brochure over kwijtschelding zijn verkr. ijgbaar bij het gemeentehuis.

/s



Een verzoek om kwijtschelding moet binnen 2 maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet bij het college van B. en W. worden ingediend.

STICHTING VLUCHTELING
HULP AAN VLUCHTELINGEN BUITEN NEDERLAND -  GIRO 999

In de week van 14 tot 20 oktober 1985 wordt de Vluchtelingenweek 1985 

gehouden. Het is de bedoeling dat middels de media (kranten, radio en 

te lev is ie ) nog veel aandacht wordt geschonken aan deze inzamelingsaktie. 

Door de provincie Groningen is een project geadopteerd in Angebi (Zuid- 

Soedan). Op woensdag, 16 oktober a.s. zu llen.bij iedereen in deze ge

meente informatie-enveloppen worden bezorgd, waarin de actuele s ituatie  

daar, door middel van tekeningen, toto';s e.d. nader u it  de doeken wordt 

gedaan.

Op donderdag, 17 oktober en vrijdag, 18 oktober zullen de giften-envel- 

oppen weer worden opgehaald.

Ik beveel deze inzamelingsaktie ten behoeve van onze medemens in nood 

van harte bij u aan.

De burgemeester van Eenrum, 

mr. I.M.W. Maks-van Veen.
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Een stuk inkomen aan 
de kant leggen voor 
straks, als dat inkomen 
er niet 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
ZQkGr

Oscar Wilde (1856-1900)

‘ . ' *... j
Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
Hercweg 15 9967 PP Eenrurri
Postbus 5 9967 ZG Eenrum
Telefoon (05959) / 1351


