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We hebben het voornemen in '86 in de maanden februari, april, 
juni, augustus, oktober en december het Bokkeblad te laten 
verschijnen.
Met de bijdrage van verenigingen en van u die 1t leuk vindt 
eens een gedachte, gedicht, verhaal, oproep o.i.d. te publi
ceren, hopen we er weer een aantal informatieve en gezellige 
Bokkebladen van te maken.
Hebt u suggestie?, laat het ons weten! Griet en Henk uit 
Westemieland alvast bedankt!
Ir er misschien iemand in Pieterburen die de redaktie zou

A

willen versterken? Hij/zij is van harte welkom.
Tot slot willen we u behalve fijne feestdagen een gezond 
en vredig 1986 toewensen!
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Midwinter zunder snij... al hoagel, regen en störm. Vrouw en kiender 
*3 oaven8 noar kerk; lichtjesboom, aal moois en lekkers.
- "Dei 't dut mout 't weten mit zuks weer.'" zegt Steven.
- " 't Is midwinter man en wie binn 1 naitvan sukker. Knecht aal vot?"
- "Mit Jan weggoan. Achter ien odder? Het e dronken scheepsjoager en zien 
olie knol noakeken ien voagenschuur?"
- "Zal wel. Is 'den nait te kold veur dei man? Was e doen of zaik?"
- Mie 'n zCrg; nait mooi genog dat ze onner dak binnen... T'

..... Steven allennig; bainen op stoul bie kaggel, piep ien de braand,
krant wiedoet veur hom. Hè midwinter, ken hom wat schelen.1 Hoagel slagt 
tegen roeten.

Negen uur, rekt hom oet. Hè hè, nou even ien schuur Kieken. Baisten 
kauwen stil. Peerstaal; Bles en Grauwe aan reep. En doar... ien dichte 
staal... het dei schobbert van knecht den toch 't olie karkas van scheeps- 
joagersknol hier hèn zet...? Zo 'n vent.' 't Ribbepeerd ligt ’r bie as 'n 
hoaverzak, grode ogen kieken mui. Ken va6t nait ien ft ènd kommen, ken 't 
hooi nait oet reep trekken... Nou gait mie 't aan? Peerdeogen wied en

ti kwoazeg kieken hom vroagend aan...Zo'n oald daier... nou, hier den.* Steven 
schopt 'n bos hooi deur deur... "hier'.’.. 't is toch ook 'n daier...

Nou even mit schienvat noar woagenschuur of kerel ook kwoad ken.’ 
Brrrr wat 'n weer.. .hoagel slagt joe ’t vel kapot.' Ien woagenschuur stoan 
wipkoaren, aaiden, plougen, lege sikhok, voel stro..., 't het t 'r aan, 
dat 't hier dreug is. Ain kaant is ook ja open.

Ien 't hok doar ligt vent, slept zeker. Jazes, störra giert deur 
planken.. .gauw weer op hoes aan.' Kerel op noakte stro... koald hier... 
Steven noar boeten tou. Nee... keert om. Hier vent.' Smit wat stro van 
deel over schobbert hen...hier.' Doar liggen nog twei peerdedekens bie ’t 
hok, dik, haard en stief. Pakt ze ien haand, haalf tegen zien zin... 
gooit... spreidt ze over gammele vent hen. "Doar den

Steven slept as 'n roos '9 nachts...het ook zien Midwinter had.'



BESTRIJDING VAN ONGEDIERTE.

Hinder door plaagdieren melden.

Om te voorkomen dat plaagdieren in steeds grotere aantallen vóórkomen, is  een 

systematische aanpak van de bestrijding nodig. Omdat dergelijke problemen vaak 

niet doof een individuele inwoner alléén kunnen worden opgelost, maar succes 

uitslu itend kan worden verkregen als omwonenden ook hun medewerking verlenen, 

moet in zulke gevallen een coördinator de bestrijding begeleiden. Bij z.g. "ge

sloten bestrijding" zullen a lle  gemeenten er zorg voor dragen dat naar aanlei

ding van optredende dierplagen op vakbek/wame wijze werings- en bestrijd ings

maatregelen worden getroffen.

Jaarlijks  terugkerende hinder van ratten.

Omdat elk jaar opnieuw in de wintermaanden bruine ratten naar gebouwen trekken, 

heeft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeentelijke ongedierte- 

bestrijder opdragen in die periode voor een verscherpte bestr ijd ingsac t iv ite it  

zorg te dragen.

Om aan die actie uitvoering te kunnen geven wordt aan a lle  inwoners verzocht om 

hinder door ratten te willen melden bij de genoemde afdeling, telefoonnummer 

05959-1333, de heer Werkman.

De bruine rat is  een alleseter en veroorzaakt veel schade door het opvreten, be

vuilen en wegslepen van voedselvoorraden en veevoer en door het knagen aan te le 

foonkabels en lichtleidingen (korts lu it ing).  Bruine ratten kunnen dragers zijn 

van ziektekiemen, waarvoor ook de mens en zijn huisdieren vatbaar zijn, zoals de 

ziekte van Wei 1 en paratyphus (voedselvergiftiging).

Kakkerlakken en faraomieren.

Alhoewel het aantal meldingen van hinder door faraomieren bij de Afdeling Be

str ijd ing  van Dierplagen te Wageningen een afname te zien geeft, blijven deze 

en andere tropische mierensoorten nog steeds hinder veroorzaken. Met name in 

centraal verwarmde gebouwen kunnen mieren overleven en zich v ia  openingen en 

buizen van de ene naar de andere woning of bedrijfsruimte verplaatsen. 

Kakkerlakken komen veel vaker voor en in ca. 80 % van de gevallen heeft men te 

maken met de Duitse kakkerlak. Ook deze diersoort kan dankzij de centraal ver

warmde huizen overleven en zich binnen gebouwen vermenigvuldigen en verspreiden. 

Hinder door faraomieren en kakkerlakken hoeft echter geen blijvend probleem te 

zijn, want met een goed georganiseerde en deskundig uitgevoerde bestrijdingsactie  

kan een 100 % resultaat worden bereikt.

Als een kakkerlakkenbestrijding goed wordt uitgevoerd en door a lle  betrokkenen 

medewerking wordt gegeven aan de voorbereiding van de actie, is in de meeste ge

vallen een éénmalige behandeling voldoende. Bij uitzondering moet op een enkele 

plaats nog een nabehandeling worden uitgevoerd.

Het devies luidt dus: "Houdt plaagdieren buiten de deur. Informeer

3
bij de gemeente"





Horizontaal: 1 innerlijk besef van goed en kwaad; 7 lekkernij; 13 god van de handel; ^boer
tige nabootsing; 25 scheidingslijn; 26 vertrek v.e. woonhuis; 27 plaaggeest; 29 doorgang

*
in een muur; 30 reptiel; 31 eminentie (afk.); 33 zot; 35 cilinder; 36 opkoper van gesto
len goed; 38 bladgroente; 40 moerasplant; 41 lidwoord; 42 bovenhoek v.e. zeil; 44 vloei
stof voor hydraulische remmen; 47 leer der gevechtsvoering; 49 trekvis; 52 moerasvogel;
53 bijbelse naam; 55 bloem; 56 deel v.e. boom; 57 rond en dik; 59 vreemde taal; 60 zacht, 
week; 61 schermbloemige plant; 63 keurig; 64 zuigbuisje; 65 donkere opening in het regen
boogvlies van het oog; 67 moed, durf; 68 middendeel v.e. circus; 69 boom; 70 langspeel
plaat (afk. Engels); 72 kleurlinge; 75 lid van zeker bestuurslichaam; 77 muzieknoot;
78 uitgestrekte vlakte; 79 namelijk (afk.); 80 betrekking; 82 schroef v .e. helikopter;
83 ijzeren mondstuk; 85 geheel der kerkelijke ceremoniën; 86 kledingstuk; 88 briefaanhef 
(afk. Latijn); 89 roofdier; 91 stuwende kracht (fig.); 93 voortreffelijk; 95 huisdier;
96 vereniging van vakgenoten in vroegere jaren; 98 onmiddellijk; 99 vergissing; 101 vreem
de titel; 103 verdriet; 105 hoofddeksel; 108 mondrand; 110 Europeaan; 112 telwoord;
113 tuinhaag; 115 de gezamenlijke ministers v.e. land; 117 gereedschap om een zeis te 
scherpen; 119 vaste regel; 121 afgemat; 122 deel van de dag (afk.); 123 roofdiertje;
125 soort papegaai; 126 zot; 127 muziekinstrument uit India; 129 voorzetsel; 130 soort 
pompoen; 132 1000 meter (afk.); 133 loofboom; 134 plant; 136 buitendijks land; 137 aan
hangend postzegelstrookje; 139 waterblaasje; 140 onderricht; 142 tak van sport; 143 stof; 
144 tienpotige inktvis; 145 toverkunst; 146 tovergodin; 148 niet grof; 149 ijzerhoudende 
aarde; 151 raadgeving; 153 zeer grote menigte (fig.); 156 bijvoorbeeld (afk.); 157 senior 
(afk.); 159 lange, eentonige opsomming (fig.); 163 Amsterdams peil (afk.);- 165 afvoer
kanaal voor water; 166 wijfjesschaap; 167 gesloten; 169 lipbloemige plant; 170 persoon
lijk vnw.; 171 bloeiwijze; 173 insekt; 174 schuifbout; 176 onderscheidingsteken; 179spore- 
plant; 180 metalen staaf; 181 soort dolk; 183 kortbuikig bierflesje; 185 vordering;
187 deel v.e. geweer; 188 afstammeling (fig.); 190 historisch strafvaartuig; 191 orkest 
der Javanen; 194 uitbouw; 196 beroepsspeler (verkort); 198 zedenleer; 201 kleurling;
203 zoogdier uit de familie der langstaartapen; 206 eerstkomende (afk.); 208 zonder 
hoofdhaar; 209 onregelmatig, grillig; 212 mager; 213 roofvogel; 216 opening in een visnet; 
217 dieregeluid; 218 geslacht van mensen; 220 verbrandingsrest; 221 strookvorraig litur
gisch kledingstuk; 223 ellendig; 225 nummer (afk.); 226 soort paard; 227 roofvogel;
229 scheepsvloer; 230 naam v.e. boek; 231 voormuur; 232 gelofte; 234 planteziekte;
236 vierhandig zoogdier; 237 geneesmiddel; 239 telwoord; 241 belemmering (fig.); 242 vast
staand; 244 spijskaart; 245 Japanse munt; 246 stof uit de kamwol van gelijknamige schapen; 
248 land in Afrika; 251 schoolvak; 253 snelle loop; 254 karaat (afk.); 255 voertuig;
256 kunstprodukt; 258 fraai grasperk; 259 onsierlijk van vorm; 260 daaraanvolgend (afk.); 
262 sportevenement (afk.); 263 land in Afrika; 265 vette zelfstandigheid; 267 klopje;
268 uitspansel; 270 orgaan; 272 vistuig; 273 kaartfiguur; 274 bekende luchtvaartmij. (afk.); 
275 sterk gekromde lijn.



Verticaal: 1 drank; 2 was getekend (afk.); 3 zeer; 4 zwak; 5 gewricht; 6 Nederlandse 
Spoorwegen (afk.); 7 klein kind; 8 onzin; 9 soort struisvogel; 10 blad papier; 11 bijwoord; 
12 stopplaats; 14 schaakafkorting;* 15 roodachtig; 16 bederf in graan; 17 aan iets vast
zittend; 18 sint (afk.); 19 naschrift (afk. Latijn); 20 niets uitgezonderd; 21 I-vormige 
gordijnroede; 22 gewicht; 23 0.1 gram (afk.); 24 Alpenplantje; 27 wijnsoort; 28 verouderde 
toneeldans; 32 marsvaardig; 34 land in Europa; 36 handwerkzaamheid; 37 figuurraadsel;
39 familielid; 4 1 geneigd tot spelen; 43 op rotsige kusten groeiend zeewier; 45 onbepaald 
vnw.; 46 inhoudsmaat; 47 dier met een slurfachtige snuit; 48 metaal; 50 gevaarte; 5 1 bij een 
boerderij gelegen grond; 52 plotselinge snelle loop; 54 laatstleden (afk.); 56 deel van Oos
tenrijk; 58 evenaar; 60 muzieknoot; 62 grootste soort hert; 64 hoofddeksel; 66 lang, dun en smal 
stuk hout; 68 kostbaar voorwerp; 71 schaakterm; 73 lobbes; 74 muziekinstrument; 76 groot 
bekerglas zonder voet; 77 energie; 80 binnenrand v.e. biljart; 81 zelfkant van linnen;
83 geboden bedrag; 84 doortochtgeld; 86 kledingstuk; 87 oorsieraad; 89 groot rond zit
kussen; 90 koraalbank; 91 tijding; 92 graansoort; 93 kippenziekte; 94 slaginstrument;
95 duinplant; 97 water doorlatende; 100 nachtroofvogel; 102 smelting van sneeuw en ijs;
103 deel van het oog; 104 zwaarlijvig; 106 vogel; 107 telwoord; 109 voorstelling van een 
hoeveelheid door cijfers; 111 soort kabeljauw; 113 onverduisterd schijnende; 1 14 geboren 
(afk.); 116 afvloeipijpje v.e. goot; 118 oogholte; 119 speeltuintoestel; 120 ten aanzien 
van (afk.); 123 Amerikaans roofdier; 124 verouderd bergmeubel; 127 loon; 128 betrekking 
v.e. persoon tot een andere; 130 flesvormig hout; 131 stof; 134 water waarin zout opge
lost is; 135 spelleiding; 136 ingebeeld meisje; 138 bewijs van betaling; 139 vogel;
14 1 beteuterd; 147 strijkinstrument; 150 grote ontvangkamer; 152 beendergestel dat de mond
holte omsluit; 154 zwarte delfstof; 155 ringvormig handvat; 156 uitroep; 158 zeevis;
160 mak; 161 muurholte; 162 familielid; 164 deel; 166 verfstof; 168 geestkracht (van 
personen); 170 roofdier; 172 roeispaan; 174 vrijgevig; 175 bezieldheid; 177 vervelend;
178 boom; 180 hooistapel; 182 teug; 183 onwrikbaar; 184 schermwapen; 186 bijbelse naam;
187 flink (van oude personen); 189 onderdeel van schaalverdelingen van thermometers;
190 bittere vloeistof; 192 bloeimaand; 193 deel van het oor; 195 teken van de dierenriem; 
196 kleur; 197 onzinnig gepraat; 199 lokspijs; 200 afschrift; 202 vrouwenverblijf;
204 vaatwerk; 205 onhandig gedoe; 207 vloerkleed; 209 het vaarwater aangevend merkteken; 
210 tocht; 211 ketting; 213 rubber opleverende boom; 214 geheel gevuld; 215 smal stil
staand water; 217 hoofddeksel van R.-K. geestelijken; 2 19 teken; 22 1 meelachtig; 222 buig
zaam; 223 vrouwelijk dier; 224 geestelijke; 226 telwoord; 228 de onbekende (afk. Latijn);
229 mannet jesbij; 233 naaldboom; 235 per maand (afk.); 237 tuinkamer; 238 roofdier;
240 eigendom; 242 groot visnet; 243 beroep; 246 rivier in Duitsland; 247 hemellichaam;
249 opening; 250 kledingstuk; 251 Europese hoofdstad; 252 bekende organisatie (afk.);
255 hulzen van gedorste korenaren; 257 onderdeel v.e. tennispartij; 259 middel om melk te
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stremmen; 261 heidemeertje; 263 persoonlijk vnw.; 264 etage (afk.); 265 shilling (afk.); 
266 muzieknoot; 268 uitroep; 269 ^chuifbak; 270 maangestalte (afk.); 271 godsdienst (afk.).

Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 117 74 13 194 145 107 250 106 166 
59 152 24 251 en 39 142 99 162 98 150 188 22 105 34 155 16 65 ?

OPLOSSINGEN vóór maandag 30 december in de bus aan de 
Mattenesserlaan 20, 9967 PL Eenrum.
Onder de goede oplossingen verloten we drie prijzen. 
Heeft u een prijs gewonnen, dan krijgt u die maandag 30, 
of dinsdag 31 december thuis bezorgd!

IJSVERENIGING EENRUM
De jaarvergadering van de ijsvereniging Eenrum, is gehouden op 
zaterdag 23 november j.1.
Er waren 1 dame en 2.1 heren aanwezig.
Het bestuur kon melding maken van een goed verenigingsjaar, 
met veel ijs.

.« Ook financieel is de vereniging gezond.
M.Werkman en L.S.Evers werden herkozen in het bestuur.
Na afloop van de vergadering werd er met veel animo gekaart en 
geknobbeld om vleesprijzen.
Het bestuur van de ijsvereniging is blij met de groep vaste 
bezoekers van de jaarvergadering. Daaronder zijn echter weinig, 
nog actieve schaatsers.
Het zou erg plezierig zijn als ook de jongere leden en ouders 
van schaatsende kinderen eens blijk gaven van hun belangstelling 
voor het reilen en zeilen van de ijsvereniging.
Op zaterdag 25 januari 1986 kunnen de leden van de ijsvereniging, 
op vertoon van hun lidmaatschapskaart, gratis schaatsen op de

SUCCES en VEEL PLEZIER bij 't oplossen van
onze KERSTPUZZEL!!!!!!!!!!!!!!!»»» i

I I

van 20.00-22.00 uur!



Kinder4.Paoind
Wat je nodig hebt:
-stevig papier 
-schaar 
-lijm
-frutself. om 't engeltje te versieren

in ^Teken het voorbeeld H / 1  |groter ban ook ns- 
w  tuurlijk ’f  oo stevig papier en knip het uit

langs de lijnen.
Vouw het engeltje in elkaar en versier het.

Heb je een 
leuke mop, 
verhaal, ge
dicht of iets 
anders : *

e = a

OPLOSSINGEN VOOR \  FEBRUARI IN DE BUS BIJ ESN 
VAN DE REDACTIELEDEN. ONDER DE JUISTE OPLOS
SINGEN WORDT EEN CADEAUBON VERLOOT I

3oek de 6 verschillen!
(Uit: Speel je mee? E .Glonneqqer)



OPROSP 1
Misschien weten de meeste inwoners van onze gemeente wel wat de Cultu

rele Commissie Eenrum is en doet, maar er zullen toch ook nog wejj mensen zijn, 
die daar nog nooit bij hebben stil gestaan. Welnu, deCulturele Commissie orga
niseert bepaalde culturele aktiviteiten binnen de gemeente, zoals concerten 
(koorzang^N.F.O,), toneelvoorstellingen (de Voorziening), exposities (B.K.R.), 
enz. Ook is er een speciaal programma voor de jeugd, voor wie op de scholen 
elk jaar diverse aktiviteiten worden georganiseerd. Dit jaar b.v. waren dat: 
volksdansen, een muziekprogramma, een algemeen dansprogramma (voortgezet onder
wijs, samen met andere betrokken gemeenten), jazzdansen en een excursie naar 
de molen "de Lelie".

Al deze aktiviteiten zijn mogelijk door een gemeentesubsidie. Daarnaast 
moet in bepaalde gevallen een toegangsprijs worden gevraagd.

Het is natuurlijk zaak steeds weer iets anders te bedenken en zoveel 
mogelijk aan de wensen van de bevolking zelf tegemoet te komen. Vandaar deze 
oproep aan U allen; hebt U een idee, laat het ons weten. Wij zijn graag bereid 
deze te bespreken en, indien geschikt, uit te werken.

Eenrum ligt, zoals alle oude dorpen buiten de Wolddijk, op een wierde, 
dus op oude grond, die opgehoogd is. Daarom is het niet uitgesloten, dat er

bewoners, zoals pijpekoppen en -stelen, zalfpotjes, oude flessen en kruiken 
of ander gebruiksaardewerk en scherven daarvan, gereedschappen en muntstukjes.

Mochten er mensen zijn, die zulke dingen bij het werk in de tuin gevonden 
hebben en die deze hebben bewaard, dan zouden wij dat graag willen weten.
Het zou aardig zijn hiervan een kleine tentoonstelling te organiseren, even
tueel tesamen met andere min of meer historische gebruiksvoorwerpen en gereed
schappen uit Uw bezit.

U kunt een en ander melden bij de volgende adressen:

OPROEP 2

in die oude grond nog restanten zitten van gebruiksvoorwerpen van vroegere

D. M.J.Molenaar, Kerkstraat 2 
tel. 1872

C.J. Woldring-Hazendonk, Havenstr. 7
tel. 1628

T. di Graan, Jodengang 4 
tel. 1208

N. Bakker, Pieterburen, tel o 5952-316
C.v.Stuyvenberg, Westernieland,*



LEER JE DORPSGENOTEN KENNENJ

Wist je dat er een graficus in Eenrum woont en weet je wat hij doet? 
wist je dat er een harpbouwer in Pieterburen woont?
Wist je dat onze gemeente rijk is aan kunstenaars?
Wat weten we eigenlijk van onze dorpsgenoten?
Het is het bestuur van het 'Nut' opgevallen dat dit heel weinig is. 
Daar willen we graag iets aan doen en daarom organiseren we een 
tentoonstelling, waar ajle kunstenaars aan deel kunnen nemen, zowel 
de beroepskunstenaars als de hobbyisten.
We hopen dat op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart het Dorpshuis in Eenrum 
ingericht kan worden met de meest uiteenlopende objecten. Er is 
bovendien gelegenheid om demonstraties te geven.
De tentoonstelling zal niet alleen in Eenrum te zien zijn, maar ook 
Westernieland heeft een goede accomodatie. We stellen ons voor om 
daar een week later, ook op vrijdag en zaterdag, met de hele tentoon
stelling te komen.
Bewoners van de gemeente Eenrum: laat eens zien wat voor moois u
maakt1
Leden van het 'Nut' zullen proberen om kunstenaars en hobbyisten 
zoveel mogelijk persoonlijk te benaderen. Natuurlijk kennen zij niet 
ieders verborgen talent. Er zullen mensen zijn, die niet worden 
benaderd en toch van deze gelegenheid gebruik willen maken om hun 
‘kunstwerk* te tonen.
We doen een beroep op deze mensen om zich in verbinding te stellen 
met:

G . A . Wiersum-Homan, Greeden 10, Eenrum, tel.: 05959-1554
Aarzel niet, want u doet er misschien veel mensen een plezier mee.
We krijgen steeds meer vrije tijd en weten soms niet hoe we die moe
ten besteden. Door uw hobby te laten zien, brengt u misschien iemand 
anders op een idee en wordt die ook een enthousiast beoefenaar.
Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Daarom hopen we op veel deelname en veel publiek!

Het bestuur van Nutsdepartement Eenrum.

/ o



VUURWERK.

In ons land mag vuurwerk alleen maar worden verkocht in de laatste paar 
dagen voor de jaarwisseling. En het mag alleen maar worden af gestoken 
op Oudejaarsavond en in de nacht van Oud op Nieuw.
In die paar uren gebeuren er nog elk jaar zoveel ongelukken met vuurwerk, 
dat we maar blij moeten zijn dat we niet het hele jaar onze gang kunnen 
gaan. Tijdens de afgelopen jaarwisseling en de uren daarna moesten weer 
honderden mensen na een ernstig ongeval met vuurwerk in een ziekenhuis 
en door een huisarts worden behandeld. De meest voorkomende verwondingen 
waren verbrandingen, oogletsels en open wonden.
Het is dus bepaald niet overbodig om in dit artikel nog eens te wijzen 
op de risico's van vuurwerk. En hoe we die risico's zo klein mogelijk 
kunnen houden.

WAAR DE PROBLEMEN ZITTEN.
Ongelukken met vuurwerk worden veroorzaakt doordat de lading op de ver
keerde plaats of op het verkeerde moment explodeert. Dat kan gebeuren 
omdat er aan het vuurwerk zelf iets mankeert. Maar in verreweg de meeste 
gevallen gebeuren ongelukken met vuurwerk doordat men er zelf mee gaat 
experimenteren of er onverstandig mee omgaat. Hoe ontstaan die ongeluk
ken, waar zit het probleem ? Vuurwerk wordt vaak in de hand aangestoken 
en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid 
te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen, en waar het pre
cies terecht zal komen. Ook is het een slechte gewoonte om "weigeraars" 
opnieuw aan te steken. De lont kan al zover zijn opgebrand, dat de zaak 
bij de hernieuwde poging onmiddellijk explodeert.
Vuurwerk dat de lucht in schiet veroorzaakt vaak ongelukken omdat het 
een andere koers volgt dan de bedoeling was. Vuurwerk dat zichzelf voort
beweegt en daarbij met opzet een grillige baan volgt (voetzoekers, gil
lende keukenmeiden, luchthuilers) is dit jaar voor het eerst officieel 
verboden.
Veel vuurwerk veroorzaakt een knal. De wet schrijft voor, dat die knal 
nooit harder mag zijn dan 150 decibel. De fabrikanten gaan wat dat be
treft vrijwel tot de grens. Op geringe afstand van het oor veroorzaakt 
zo'n knal gegarandeerd een gehoorbeschadiging.
En je zou het beslist niet geloven: er zijn nog steeds mensen die zelf 
met vuurwerk experimenteren. Wat levensgevaarlijk is, want meestal ex
plodeert zelfgemaakt vuurwerk onverwacht en op het verkeerde moment. Laat 
het maken van vuurwerk daarom aan experts over.



Als we ons aan de volgende punten houden, blijven de risico's van vuur
werk redelijk binnen de perken:
- Koop alleen vuurwerk van een goede kwaliteit waar een Nederlandse ge

bruiksaanwijzing bij zit. De winkelier met een vergunning kunt u her
kennen aan een biljet met de tekst:"Verkoop Vuurwerk, Roken en Open 
Vuur Verboden".

- Vuurwerk mag alleen verkocht worden aan personen die ouder zijn dan 
14 jaar.

- Koop geen pakket Kindervuurwerk voor de kleintjes. Koud vuur bestaat 
niet, vuurwerk voor kinderen evenmin.

- Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren. Op het moment dat u het vuur
werk mag afsteken is het donker en dan is de instructie niet te lezen.

- Steek vuurwerk alleen af op het moment dat het officieel toegestaan 
is. Tijdens de jaarwisseling en in de eerste uren van het Nieuwe Jaar.

-Steek vuurwerk alleen aan met iets dat gloeit, zoals een brandende si
gaar of sigaret. Een vlam van een aansteker of lucifer kan de lont er
gens in het midden aansteken en dat verkort de tijd tot de explosie.

- Steek geen vuurwerk aan dat een beschadigde of gebroken lont heeft. 
Vaak zijn dat aanstaande weigeraars, of leveren ze andere ontstekings- 
problemen.

- Steek weigeraars nooit opnieuw aan.
De kans dat er geen tijd is om op een veilige afstand te komen, is 
veel te groot.

- Steek elk vuurwerk apart aan. Vuurwerk bundelen is levensgevaarlijk.
- Steek vuurwerk nooit in de hand af. Zet vuurpijlen voor het afsteken 

in een fles. Die fles moet stevig staan, in de grond of gevuld met 
zand.

- Denk aan de huisdieren. Hun oren zijn veel gevoeliger voor knallen dan 
de onze. Houd ze binnen en zelfs daar hebben ze het al moeilijk ge
noeg.

- Ruim na het afsteken zo veel mogelijk op straat de rommel op. Daarmee 
voorkomt u dat kinderen de volgende dag allerlei "weigeraars" gaan ver
zamelen en opnieuw afsteken.

ADVIES- EN KLACHTENLIJN
Wilt u meer weten over vuurwerk of heeft u vragen of klachten over 
(on)veilige produkten, dan kunt u gratis bellen naar de Advies- en Klach
tenlijn van Stichting Consument en Veiligheid, 
telefoon 06 - 0220 220.
Ook kunt u een briefje sturen in een envelop zonder postzegel naar: 
Stichting Consument en Veiligheid 
Antwoordnummer 17035 
1000 SL Amsterdam.



Ee nrum b e d a n k t  !
Dnige tijd geleden werd het dorp opgeschrikt door het drama, 
dat in het hertenkamp had plaatsgevonden- De hertebok afge
slacht en een aantal drachtige hinden gestolen!
De slag kwam voor het hertenkamp hard aan- Het dorp voelde 
dit goed aan en spontaan werden er akties op touw gezet om 
deze klap te verzachten.
Veel mensen en instellingen, ook van buiten het dorp, hebben 
deze akties ondersteund.
De Kommissie Hertenkamp wil daarom van deze gelegenheid 
gebruik maken om alle gulle gevers te bedanken.
Ondanks uw gulheid betekent deze diefstal toch een grote 
financiële aderlating voor het hertenkamp. De verkoop van 
jonge herten is een belangrijke post op de begroting.
U zult zich nog herinneren, dat er in 1984 minder dieren 
geboren zijn, dan we gehoopt hadden. Ook dit jaar blijft de 
aanwas beneden de verwachtingen.
Uw jaarlijkse donaties blijven daarom noodzakelijk.

Iedereen hartelijk bedankt!

N.3. De nieuwe hertebok heet ;Max.
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wapen v.Hunsingo 
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Impressie van buitenlandse reizen

Nutsleden vertellen. Het is  de 
bedoeling iets geze lligs van deze 
avond te maken.
Introducees van harte welkom!

Jaarlijkse uitvoering van de 

'KOMEDIANTEN'.

Prof. P.Valkenburg uit Vries:

De Oost - West verhouding. 
Toegang v r i j .

Jaarlijkse uitvoering van 

' ORPHEUS'

Algemene ledenvergadering

V. v. V. Eenrum 
aanv. 20.00 uur.

Dr. J. de Vries te Schouwerzijl

vertelt over oude meesters in de 
schilderskunst. Toegang vrij

Algemene ledenvergadering

M.C.E. Eenrum. 
aanv. 20.00 uur

Feestavond V.v.V. - M.C.E.

Toneel en Muziek 
aanv. 20.00 uur

Kunst en creativ ite itsexposit ie  

voor beroeps en amateurs.

Gezamenlijke avond 'NUT'- Ned. 
ver. v. Huisvrouwen.
Majoor Eva den Hartog zal ver
tellen over haar werkzaamheden 
binnen het Leger des Hei Is .

/f



r O p g e l e t  !

Het dak van de openbare basisschool aan de Frederiksoordweg te Pieterburen 
is tot op heden een geliefd klimobject gebleken voor de jeugd.
Deze klimpartijen hebben als nadeel, dat het dak door het belopen herhaaldelijk 
lek raakt.
Om dit in de toekomst te voorkomen zullen door de dienst gemeentewerken 
de regenpijpen en de dakranden van dit gebouw worden ingesmeerd met een 
produkt dat hoofdzakelijk bestaat uit plantaardige oliën.

Dit produkt heeft echter een groot nadeel: ■ • • • J
Kleding dat eenmaal hiermee in aanraking komt is niet meer te reinigen 
In de toekomst kunnen de klimpartijen van de jeugd op dit gebouw voor de 
ouders een flinke schadepost gaan betekenen.
U wordt verzocht uw kinderen hierop te wijzen.

✓

ff



P . v . d . A  heef t  ni euw b e s t u u r ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Op dinsdag 8 oktober j.1. is het gehele bestuur van de Partij van 
de Arbeid, afdeling Eenrum, afgetreden, vanwege gerezen problemen 
tussen bestuur en fraktie. Met ingang van 23 oktober j.1. heeft de 
Partij een nieuw bestuur gekozen, te weten:
- mevrouw G.M. van Dijk, voorzitter;
- mevrouw J.B. Schwerzel, secretaris;
- mevrouw G.Staal-Zijlstra, penningmeester;
- de heer M. Werkman, lid.
Er is nog één vacature.

ADVOCAATTAART
2 pakken lange vingers
koffielikeur
1/2 ltr. slagroom
2 eetlepels suiker
3 pakjes vanillesuiker 
6 eetlepels advokaat 
amandelsnippers of 
chocoladevlokken 
springvorm doorsnee 26 cm
Slagroom met de suiker en 
vanillesuiker stijf kloppen, 
voeg er dan de advocaat bij 
en roer alles goed door elkaar, 
dan de bodem van de vorm be
dekken met de lange vingers, 
deze besprenkelen met koffie
likeur. Daarna de helft van 
het slagroom-advocaat mengsel 
erop doen, daar bovenop weer 
de lange vingers met likeur.
Tot slot de andere helft van 
het mengsel met ‘strooisel*.
In de koelkast ruim 5 uur
laten opstijven.

OPENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM 
De Vennen 2a 
9967 PE Eenrum 
Tel.: 1467
In de naand december zal er weer 
een tentoonstelling zijn met als 
onderwerp: KERST.
Verschillende boeken die hierop 
betrekking hebben, zijn niet al
leen te zien, maar worden ook 
uitgeleend b.v. kerstverhalen, 
gedichten, liederen en boeken om 
zelf kerstversieringen te maken. 
We hebben ook grammofoonplaten met kerstmuziek.
U kunt deze lenen voor ƒ1,25 p.pl.

Mede in verband met roostervrije 
dagen is de bibliotheek gesloten:
woensdag 25, donderdag 26, 
maandag 30 december en woensdag 1 januari.
Donderdag 2 januari is de biblio
theek weer open.
Alle medewerkers van de bibliotheek 
wensen U Prettige Feestdagen en 
een Gelukkig Nieuwjaar!



BIJSTAND EN BIJZONDERE UITGAVEN.

In de loop van de jaren zijn een aantal bezuinigingsmaatregelen door het Rijk ge

nomen, die er toe hebben geleid dat er geen mogelijkheid aanwezig is  om een beroep 

te doen op een tegemoetkoming via de Algemene Bijstandswet, bijvoorbeeld:

- de eigen bijdrage-regeling voor bejaardenverzorging;

- de eigen bijdrage-regeling van taxivervoer, de z.g. ƒ 100,-- regeling e.d.

Nu is  het niet a lt i jd  zo dat men in het geheel niet in aanmerking kan komen voor 

een vergoeding wegens bijzondere kosten.

Allereerst moet worden opgemerkt dat de kosten die men maakt, vanuit de bijstands

wet bezien, noodzakelijke kosten moeten zijn geweest en en wordt bezien of die 

kosten in een kalenderjaar zijn gemaakt. Wanneer dit het geval is dan zal men voor 

de z.g, kleine voorzieningen een bedrag van ƒ 171,05 a lt i jd  ze lf moeten betalen.

Dit wordt in de wet- en regelgeving dan het drempelbedrag genoemd.

Voorbeeld I

Iemand heeft de navolgende kosten in een jaar gemaakt:

- ƒ 100,-- is  betaald voor de taxi, i.v.m. ziekenhuisbezoek;

- ƒ 125,-- is  betaald voor de medicijnen.

In dit voorbeeld kan men dan al een vergoeding via de Algemene Bijstandswet 

ontvangen van:

ƒ 2 2 5 , -  minus ƒ 171,05 is  ƒ 53,95.

Heeft men dan naast andere bijzondere kosten b.v. hulp van de gezins- of bejaarden

verzorging, dan hoeft die niet zelf te worden betaald, maar hiervoor kan men dan 

een vergoeding via de bijstandswet ontvangen.

Voorbeelden

Men heeft in een jaar een nieuwe bril moeten kopen, kosten ƒ 275,--, een paar 

steunzolen van ƒ 125,-- en men heeft reiskosten moeten maken van ƒ 25,--.

Men heeft dan recht op de navolgende vergoedingskosten: 

kosteni ƒ 2 7 5 , -  * f  1 2 5 , -  + ƒ 2 5 , -  is ƒ 4 2 5 , -

af: drempelbedrag - 171,05

vergoeding ƒ 253,95

Uiteraard geldt deze regeling alleen wanneer het inkomen bestaat uit een minimum 

uitkering. Wanneer men meer inkomen heeft dan het z.g. minimum, dan moet d it  ge

deelte lijk  worden benut om de kosten zelf te betalen. Ook wordt rekening gehouden 

met spaargelden vanaf ƒ 7800,—  voor een alleenstaande of ƒ 15000,-- voor een 

echtpaar. Voor personen in een inrichting zijn deze kosten resp. ƒ 4700,-- en 

ƒ 9400 ,- i

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de sociale dienst (de heer Meulen- 

kamp) die hier iedere dinsdag- en woensdagochtend op het gemeentehuis z itt ing  

heeft.





14e vervolg*

Jeugdherinneringen van Noach Benninga.

Noach Benninga verhaalt hierover het volgende*
In Kenrum waren een voetbal—» gymnastiek- en een korfbalclub. Jacob en ik waren 
er enthousiaste leden van.In de winter oefenden we aan de brug, het hoge rek of 
het paard in de zaal, onder leiding van een leraar uit Groningen. Ik was een 
middelmatig gymnastieker, maar in voetballen en nog meer in korfballen was ik 
een hele kraan. Als middenvoor van het voetbalteam kon ik met mijn korte benen

Klaas ^ekker, een timmerman, een jongen die een jaar of vijf ouder was dan ik*
Hij speelde enorm goed en hij gaf mij het eerste directe snuifje van anti-semitis
me door me altijd Sam te noemen. Xiet hinderde me erg; kennelijk een te dunne huid 
en te gevoelig. Ik stppte met voetballen.
Korfballen deed ik met groot plezier. Dat werd en wordt nog steeds gedaan door een 
gemengd team van 6 meisjes en 6 jongens. net is in Holland een zomersport en wordt 
in de buitenlucht gespeeld. Jacob en ik speelden altijd samen in het a nvalsvak 
en wij waren er byzonder goed in. De naam van onze club, het was in 1926, was 
Swastika. Niemand in het hele dorp of in de hele omtrek wist dat dit iets te maken 
kon hebben met een nationalistische beweging in Duitsland. Dat leerden we eerst 
jaren later. Op de fiets trokken we er met de club op uit om in een competitie 
tegen clubs uit andere dorpen te spelen. V/e fietsten er uren voor en het was voor 
mij het hoogtepunt van de week. Owee, als het 1 s morgens naar regen leek, dan 
was je hele zondag bedorven.
In Eenrum ging ik acht jaar naar de lagere school. overleg met de hoofdonder
wijzer werd or besloten dat ik naar de HBS zou gaan. meester Wieringa was niet 
erg enthousiast. Hij vond me maar een hele matige leerling. Tenslotte zei hij:
Bij mij heeft hij een goede ondergrond gekregen, misschien houdt hij h t de eerste 
jaren wel vol, maar hij is eigenlijk geen HBS materiaal. Natuurlijk hebben we 
daar jaren later vaak om gelachen . ^aar ik geloof nu dat de man volkomen gelijk 
had. Ik was in die jaren weinig geïnteresseerd en ik had in de 2e klas moeite mot 
algebra. Maar ik deed toelat‘ngüexamen voor de HBS in Warffum en slaagde. We 
gingen op de fiets ns r school, een afstand van o: ge veer 10 km. Halverwege, in 
Baflo pikte ik een paar klasgenoten op, Piet Viersma ue zoon van een huisschilder 
en de kleine roodharige Alexander Hulst, die later hoogleraar in de theologie in 
Utrecht zou worden. Wij hadden allen een "huis”• Ik was met een stuk of vijf ande-r 
re jongens bij postbode van der Bank. Daar bracht ik in de morgen mijn boterhammen 
hoon en tussen de middag at ik het daar samen met de anderen in de voorkamer op. 
Vrouw van der Bank zorgde voor warme melk en in de winter voor de kachel. En dat 
kostte ƒ 1,— per week.
* s maandags kreeg ik geen oud brood mee van zaterdag maar dan kocht ik een heel 
10 cents brood bij de bakker in Warffum. Dat was een tractatie. Je bestelde het 
voor je na r school ging en om 12 uur haalde je het warm van de bakker.

** enorm snel lopen en hard schieten . &)en van de redenen dat ik er mee ophield was



en dan de heerlijke korst* Ik denk niet dat het een goed gebalanceerd dieet was * 
naar de hoeveelheid, een halve kg brood was genoeg om niet direct van de honger 
te sterven*
In de tweede klas begon ik stiekum te roken* Dicht bij van der Bank had Geertruud 
een snoepwinkel waar wij zo nu en dan wat kochten. Een oude grijze vrouw die met 
ehige tegenzin aan ons jongens verkocht. Daar kon je sigaretten per stuk kopen, 
ik geloof zelfs drie voor 2 cent. Ik kon er niet goed tegen en werd er vaak misse
lijk van, soms na uren. Soms werd ik 's nachts vreselijk benauwd wakker en moest 
overgeven, -daarna viel ik direct in een diepe slaap en was des morgens weer hele
maal fit. Waarom ik het roken toen niet direct heb gestaakt begrijp ik achteraf 
helemaal niet.
Ik geloof niet dat ik de enige Joodse leerling op de HBS was. Ook de directeur 
van der Zijl was een Jood. Hij was met een niet-Joodse vrouw getrouwd. Hij woonde 
met zijn gezin, hij had een zoon Wim die een jaar jonger was dan ik, boven de 
school. Hij was een gevreesd man. Hij had een gezicht zoals je dat jaren later, 
iets gechargeerd in der Sturmer zou zien. Iedereen was bang voor hem en de hemel 
zou je bewaren als je bij hem op kantoor werd geroepen. Hij was een ingenieur en 
gaf scheikundeles, een vak dat we eerst in de 4e klas kregen.
De eerste drie jaren waren vrij vervelend. Ik had moeite met wiskunde en daar heb 
ik eigenlijk mijn hele studietijd moeite mee gehouden. Stereometrie, Wciar je 
dingen in de ruimte moest zien gaven me geen moeilijkheden, integraal rekenen 
ging me boven mijn petje.
Ik haalde de drie eerste drie klassen. In die tijd was dat vaak een soort eindpunt 
Je had toen ook nog driejarige KBS-en en na 3 jaar ging je dan de practijk van hei 
leven in. Ik had schoon genoeg van de HBS en wilde er persee mee ophouden, Jap 
maar wat dan gedaan.
Ei werd besloten dat ik bij de ooms in Drachten in de leer zou gaan. En zo ging 
ik direct na het einde van het schooljaar naar Drachten en begon te leren van oud 
ijzer, vodden, huiden etc. Ik begon mee te slopen, machinedelen kapot te slaan 
om er het veel duurdere kpper uit te halen. Het viel me danig tegen. Ik weet zeke 
dat ik er zou zijn gebleven als ik niet ziek was geworden. Want een ding was me 
geloof ik wel aangeboren; als ik iets wilde doen dan zou ik er met de meeste 
hardnekkigheid achter aan zitten om er een succes van te maken. En als dat niet 
mogelijk was zou ik er tenminste voor zorgen dat het geen failure werd.
Mar.r deze keer had ik geluk, ha een week o£ drie werd ik ziek. Het bleek geelzucht 
te zijn. Ik mocht niet langer werken en moest terug naar huis in Eenrum. Mijn 
geelzucht was geen ernstig geval. Ik moest een streng vetvrij dieet houden en veel 
rusten, ^et was dat jaar een pracht zomer en ziek voelde ik me niet. Ik lag vaak 
in een lange stoel in de tuin en ik had tijd genoeg om over de toekomst na te 
denken. En het leek me veel verstandiger om maar naar de HBS terug te gaan.
Door de ziekte kwam ik ongeveer twee weken te laat op school, nu in de vierde 
klas. "et was een kleine klas, maar een stuk of tien leerlingen. Piet Wiersema en 
Alexander Hulst waren er weer bij en er waren drie meisjes.



Beschikbare akkertje tuingrond bij aanleunwoningen.

Ten noorden en op het terrein van de aanleunwoningen bij het verzorgingshuis 
"Aagtsheem" zijn enkele perceeltjes grond, 4 van JO m2 en 2 van 150 m2f bestemd 
tot gazon en geregeld dienen te worden gemaaid.
Teneinde dit onderhoud te beperken is de grond beschikbaar om te worden gebruikt 
als moes- of bloementuin, (zie onderstaande schets waarop ze ingjzijn aangegeven) 
Inwoners van Eenrum die belangstelling hebben bij deze rrond kunnen zich wenden 
tot de heer Dubois, adres Verzorgingshuis Varfheem/Aagtsheem te Varffum, tel. 
05950-4885. Inlichtingen zijn ook te verkrijgen ten gemeentehuize van Eenrum.

SLUITING GEMEENTEHUIS EN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Op vrijdag, 2 7  december 1985 is  het gemeentehuis en de Intergemeentelijke 

sociale dienst te Kloosterburen gesloten. Voor zaken aangaande de 

burgerlijke stand kan tussen 11.00 en 11.30 uur telefonisch een 

afspraak worden gemaakt onder 05959-1890.

De Technische Dienst E.E.W.A.A. te Winsum is de gehele periode tussen 

23 december en 2"januari 1986 gesloten.

Gemeentebestuur van Eenrum.



Herinneringen uit Eenrum opgetekend door Luit Willinge.

XIII

De wederwaardigheden van Orpheus worden in deze aflevering afgesloten; in dit vervolg 
aantal herinneringen aan domine's en kerk.

Slipjas.
Schoenmaker Klaas Ludens, vader van Jan, verdiende met het aanmeten, maken en repare
ren van schoenen en ander leerwerk behoorlijk zijn kost. Aan een achturige werdag 
dacht men toen niet. Het opgedragen werk moest klaar zijn en dat vergde minstens 12 
uur werken per dag. Toch bleef er vrije tijd over, welke besteed werd aan het beoefe
nen van muziek. Klaas Ludens was een zeer gewaardeerd lid van Orpheus. Hij was in de 
muziek zo goed, dat hij een tijdlang dirigent van Orpheus was. Zo geviel het dan, dat 
op een Tweede Kerstdag de leden van Orpheus zich opstelden op het kleine toneeltje in 
de bovenzaal van café Bulthuis voor het geven van een concert. De ruimte daar was 
zeer onvoldoende en toen iedereen zich met zijn instrument en een lessenaar ingeschikt 
had, moest Ludens, die zich voor deze gelegenheid in een gekleed pak had gestoken, 
zich nog tussen de voorste muzikanten en het rolgordijn wurmen.
Met luidruchtig ongeduld werden de eerste tonen van het concert, dat met een mars zou 
beginnen, afgewacht. Eindelijk drie slagen op een scheepsbel en heel langzaam draaide 
het gordijn naar boven, terwijl Ludens met de dirigeerstok geheven klaar stond en de 
stilte in de zaal viel. Voordat echter de tonen van de mars weerschalden op het toneel 
brak in de zaal een luide, klaterende lach los: de lange slippen van Ludens zijn ge
klede jaren waren vastgelopen tussen het naar boven rollende gordijn, gingen dus mee 
naar boven en toonden zo den volke de onderachterkant des dirigenten lijf, waar de 
fatsoenlijke naam van rug ophoudt.
Ludens kon zich nauwelijks staande houden, de dirigeerstok vloog door de lucht; hij 
schreeuwde angstig naar de gordijnoptrekker (die dat werk al ongewoon moeilijk vond): 
"Schai oet ! Nait trekken ! ' k Zit ter tussen". Deze kreet werd doorgegeven en begre
pen .... Het gordijn zakte. Toen het tumult enigszins geluwd was hoorde men weer de 
drie slagen. Het gordijn ging weer naar boven. Ludens, n u met het gezicht naar de 
zaal, werd zichtbaar; met beide handen hield hij het gordijn van zich af, draaide 
zich daarna naar de muzikanten, hief de dirigeerstok en de feestmars brandde los.

Hemelvaart.
Het werd lente en Pasen kwam met stralend mooi en warm voorjaarsweer, waarvan velen 
genoten, door na de kerkdienst, langzaam kuierende door het dorp naar huis te wande
len en hier en daar een praatje te maken over het prachtige weer. Op Hemelvaartsdag 
schitterde de zon nog stralender dan anders Ludens benutte deze "vrije dag" met het 
poten van zijn aardappelen op het akkertje bij zijn huis. Na afloop bekeek hij zeer 
voldaan zijn ongewone werk, ging naar huis, wisselde zijn klompen voor de gemakkelijke 
sloffen en dacht met weemoed aan zijn gestorven vrouw, die ook zo van het mooie weer 
zou hebben genoten.
Hij maakte het die avond niet lang meer, want voor morgen lag er nog een berg werk op 
hem te wachten in de werkplaats en dat moest klaar komen. De negen klokslagen waren
nog niet verklonken, toen hij achter de deuren van de bedstee verdween.... wanneer
zouden de nieuwe aardappelen onder ’ t bed liggen ?
Het veren bed ving de schok van het in de koets stappen grotendeels op, maar het was 
toch nog juist te hevig voor het verschoven, niet goed liggende tielns (planken waar 
•t bed op ligt). Ze schoten van hun plaats en schoenmaker-dirigent Ludens plofte, 
zonder zich te bezeren tussen al het beddegoed, kussens en dekens in het aardappel- 
keldertje onder het bed. Natuurlijk schrok hij zich wild, maar hij besefte tegelijker
tijd, dat er geen ongelukken waren gebeurd. Na enige tijd krabbelde hij overeind met 
de door Jan gehoorde ontboezeming: "Bliksem ! ’k goa ja hailndaal verkeerd kaant 
oet !!!! ’t Is ja Hemelvoart !".

Domies kunstgebit.
Op een zondagmorgen was domie Willinge diep in gedachten verzonken over de manier
waarop hij zijn preek zou uitspreken, zo diep... dat hij er niet aan dacht zijn
kunstgebit in z'n mond te doen. Op de preekstoel - tijdens orgelspel - bemerkte hij 
met grote schrik zijn nalatigheid, maar bedacht, dat zijn zoon Jan, die op het orgel 
de dienst bijwoonde, uitkomst kon brengen in de netelige positie. Inderdaad begreep



Jan de zenuwachtige gebaren van zijn vader. Ongemerkt verliet hij de kerk, draafde 
naar de pastorie, griste het gebit uit het kommetje en vloog terug. De organist 
speelde nog toen Jan door het middenpad naar de kansel schreed___maar met uitge
strekte arm en het gebit - zichbaar voor ieder op z ’n open hand - overhandigde aan 
zijn vader, die op dat moment de bliksemse kwajongen niet kon bestraffen.

Bolsjewieken.
In Warfhuizen stond als predikant ds. Westmijse. Hij stond als een briljant redenaar 
bekend waardoor de kerken waar hij preekte, vol stroomden. In het middenpad moesten 
vaak stoelen worden bijgeplaatst. De tekst van zijn soms revolutionaire preken wer
den in "Mekels Bokkeblad" van te voren afgedrukt.
Het was in de tijd, dat in de N.H. Kerk verbetering van de predikantssalarissen werd 
voorbereid. De synode trachtte het daarvoor benodigde kapitaal te verkrijgen door 
het invoeren van een evenredige belasting op de inkomsten van iedere kerkelijke ge
meente. Eenrum had een rijke kerk. De toenmalige kerkeraad vond, dat de kerk zelf 
wel kon zorgen voor de salarisverhoging van zijn predikant en voelde er niets voor 
ook mee te moeten betalen voor de minder rijke gemeenten. De kerkeraad zei dus: Nee, 
tegen de invoering van de nieuwe belasting.
Dominee Westmijse zou komen preken. Bij de aankondiging in de krant stond zijn tekst 
vermeld: "Kerkelijke belasting".
De uitpuilende menigte in Eenrum’s Godshuis wachtte in spanning op de woorden die 
daarover zouden vallen.
De progressieve Westmijse vond het ingenomen standpunt van Eenrum zo onaanvaardbaar 
en revolutionair, dat hij het NEEN van de kerkeraad vergeleek met het zo vaak gehoor
de NJET van de bolsjewieken. Daar schrok men toch wel danig van. "Wat hedde zegd ?" 
"Dat wie bolsjewieken bennen !” "Wat duvel, wie loatn ons nait oetscheldn ien ons 
aign kerk deur ’n vremde domieil! Na de preek en na het vertrek van de uit de gunst 
geraakte dominee besloot de kerkeraad in een zeer korte vergadering (want ieder was 
het er mee eens) Dat ds. Westmijse nooit meer een voet in de kerk van Eenrum mocht
zetten....  laat staan daar ooit weer een preek mocht houden. Men weigerde in te zien
dat de dominee voor de weigerachtige houding van de kerkeraad betrof, reden had van 
een bolsjewistisch standpunt te spreken, maar hij had ook minder beledigende woorden 
kunnen gebruiken. De kerkelijke belasting is later toch wel ingevoerd.

OPHALEN_HUISVUIL

Op dinsdag, 24 december a.s. en op dinsdag, 31 december a.s. zal het 

huisvuil worden opgehaald in verband met de viering van le Kerstdag en 

Nieuwjaarsdag.

Het gemeentebestuur van Eenrum.



„ A I N  DGI G E U T  Q C T S U K T ,  IS TOCH Z 6 K & &  W E L  GETIKT/'1

BËMER &EUTSUKKER
(  o Cj l  & C H A JL )



Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
Hereweg 15 9967 PP Eenrum
Postbus 5 9967 ZG Eenrum
Telefoon (05959) 1351 \

Een stuk inkomen aan 
de kant leggen voor 
straks, als dat inkomen 
er niet
Pensioen, prachtig. Maar hoe regel je dat 20 goed 
mogelijk? Dat hangt er van af Is het voor uzelf, of 
ook voor personeel? Bent u zelfstandig ondernemer,
of grootaandeelhouder/directeur van een BV7 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 dal 
geld alles is in het leven; als 
ze ouder worden weten ze het 
zeker

O scar Wilde (1856-1900)


