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VAN DE REDAKTIETAFEL

Menig keer hebben wij (de redactieleden) ons- waarschijnlijk in 
een gezamenlijke zwartgallige bui- afgevraagd:
“waar zijn we eigenlijk mee bezig, voor wie doen we dit?"
3n dan bedoelden we het creëren van het Bokkeblad.
Tevens vroegen we ons af; "Woydtf 'ie' Wel gelezen?"
Door een (verschrikkelijke!) vergissing kwam in 't Bokkèblad te
staan dat 't vuilnis 24 december zou worden opgehaald.
De reinigingsdienst had in ' t geheel dit plan niet.............
voor ons zat er -na onze vuilniszakken weer naar binnen gesleept 
te hebben- één lichtpuntje aan:

het AANTAL mensen dat het Bokke
blad leest is verbluffend en.... 
we weten nu ook gelijk Wl£!

Onze excuses!
— * - " * —  .... . — * ...... . in.... ■
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'HET DODEN VAN JONGE ZEEHONDJES'

O, dei jonge zeehondjes toch,
Dei doar veu-joars doodknuppelt worn.
Bezitn summige mensen den gain laifde meer?
Want zoiets dut toch elk en ain zeer?

o, as je dat schraiën van dei hondjes heurn,
Gait joe dat deur maarg en bain.
Sn dat gait ja aale veu-joars weer,
OpT.V. löat'n ze 't óók nog wel ains zain!

O, loat joen nuchter verstand toch ains waark'n,
Om zowat nait meer te doun.
Want elk wil toch zeker groag leven?
Dei zowat doun, dei beur handen mout'n toch zeker beven?

Sn mensen dei met zulke bontmantels loop'm,
Gebruuk'n óók nait beur verstand.
Want as gain ain dat bont meer koop'm dee,
Den wazzen wie al'n hail end op glee!

Nee, 'k w&l toch moar dat doar 'n end aan kwam 
Sn dat zoiets veur altied verboden werd.
Aal dei jonge zeehondjes zóln joe den dankboar wezen,
Dat ze den nait meer veur beur leven huifden te vrezen!



F E E S T A V O N D
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Z a t e r d a g  1 m a a r t .

aa n v a n g : 2 0 . 0 0  uur

p l a a t s :  z aa l  Bu l t hui s .

Op zaterdag 1 maart zal weer onze jaarlijkse feestavond worden gehouden

In een aantal voorgaande jaren is er steeds een"Gronings" toneelstuk opgevoerd 
>/at door een zekere vaste bezoekerskern zeer op prijs wordt gesteld.
Sr zijn echter ook velen die of niet van toneel houden, het Groninger-dialect 
een bezwaar vinden of gewoon wel eens iets anders willen en daarom niet komen.

Door nu een gevarieerd programma te bieden, hopen we dan ook vele nieuwe ge
zichten op onze, toch steeds weer gezellige feestavond te zien.

NIEUW PROGRAMMA NIEUW PROGRAMMA NIEUW PROGRAMMA NIEUW PROGRAMMA NIEUW PROGRAMMA

Door de carnavalsvereniging, " O L D E C L O O S T E R "  zal een wervelende

"BONTE - AVOND SHOW" worden gepresenteerd, bestaande uit:

- Toneel

- Zang

- Voordracht

- Muziek

- "WALCORDA"

o.a Bim-Bam

Nikkelen Nelis 

Mannenkoor 

Country muziek 

uit Den Andel -zang e.a.-

- Nevenstaande is slechts een 
greep uit het zeer gevarieerd 

programma -

Ook is er weer een verloting waarmee, naast vele andere prijzen, weer een 

prachtige heren- of damesrijwiel valt te winnen.

Na afloop van het programma is er nog de gelegenheid om te dansen bij muziek 
van een stemmings-orkest tot in de kleine uurtjes.

De toegangsprijs bedraagt voor leden slechts ƒ 5,=
voor niet leden ,, ƒ 8,=

De Besturen van,
M.C.E en V.v.V.



De raad van de gemeente Eenrum heeft onlangs besloten de 5-jaarlijkse 
hertaxatie t.b.v. de onroerend-goedbelasting uit te laten voeren door 
het Rentmeesterskantoor Houdringe B.V. Het gehele bestand aan gebouwd 
onroerend-goed zal opnieuw worden gewaardeerd naar de toestand op 
1 januari 1986. De nieuwe waarden gaan gelden m.i.v. het belastingjaar 
1987. De waarde die u aantreft op uw aanslagbiljet 1986 is derhalve 
gelijk aan die van 1985, tenzij er veranderingen hebben plaatsgevonden 
aan uw gebouwd onroerend-goed.
Taxateurs van Houdringe zullen de komende maanden alle panden taxeren, 
waarbij de panden ook aan de binnenzijde zullen worden bekeken. Dit 
gebeurt met alle panden, m.u.v. de woningwetwoningen waarvan de waarde 
zal worden vastgesteld middels geveltaxaties en steekproefsgewijze 
betreding.
Wij verzoeken u aan de taxateurs van Houdringe (kunnen zich legitime
ren) alle medewerking te verlenen om te komen tot een juiste vaststel
ling van de waarde van uw gebouwd onroerend-goed t.b.v. de onroerend- 
goedbelasting over de jaren 1987 t/m 1991.

Het gemeentebestuur van Eenrum.



D E  P V D A  Z A A I T  R O Z E N

nely kloosterman jan skolnik wiebe zorge toke de graan rob van den eist henk blink

Doen alsof er bij de gemeentelijke herindeling nog een behoorlijke invloed kan worden uitgeoefend is onjuist en oneerlijk. 
Verreweg de meeste kaarten zijn gesehud en de uitcindelijke beslissing ligt niet meer in Ecnrum, maar o.a. bij de Tweede Kamer. 
Het is eerlijker om te zeggen dat daar geen gemccntcraadsfraktie - welke dan ook - meer aan te pas komt.
Geen enkele politieke partij, groot of klein, mag de kiezers voorhouden dat zij zal zorgen voor het een of het ander t.a.v. de 
herindeling. Als men dan wel doet. dan is dat de kiezers voor de gek houden. Om maar niet te spreken van kiezersbedrog.
De Partij van de Arbeid heeft destijds het standpunt ingenomen dat een grotere gemeente meer mogelijkheden voor de burgers zal 
betekenen. Maar indien de uiteindelijke beslissing toch een kleine gemeente zal oplevcrcn, dus Lcens, Ecnrum, Ulrum. 
Kloosterburen (LEUK), dan zal de Partij van de Arbeid daar ook van harte in meewerken.
Maar . . . voor de komende jaren gaat het om meer en andere zaken. Daarover kan men op deze pagina's meer lezen. En waarover 
u van de Partij van de Arbeid nog meer te horen krijgt. Zorg er voor dat u zeker bent van uw zaak!

Wc staan aan dc vooravond van dc 
gemeenteraadsverkiezingen. In ons 
Bokkeblad presenteren de vier partijen 
zich. De PvdA dus ook. In Eenrum speelt 
de Partij van de Arbeid een belangrijke 
rol, doordat de kiezers dat mogelijk 
maken. De PvdA zit in het college van 
Burgemeester en Wethouders. In de 
afgelopen zittingsperiode heeft de raad 
zich bezig gehouden met veel belangrijke 
zaken. Ik denk aan het basisonderwijs, de 
vaarrekreatie. de gemeentelijke 

• belastinginning en de gemeentelijke 
herindeling.
Stuk voor stuk onderwerpen waarover 
college en raad serieus hebben 
beraadslaagd en waarover onze 
raadsleden duidelijke standpunten 
hebben ingenomen. Met de PvdA weet 
je waar je aan toe bent. Dat geldt ook 
voor de periode 1986-1990. Ook de 
volgende zittingsperiode zal de PvdA zich 
inzetten voor behoud van bedreigde 
voorzieningen en het welzijn van de 
burgers, zoals dc PvdA dat in de 
afgelopen jaren heeft gedaan. Met een 
open oog voor dc moeite, die het velen 
in onze gemeente kost, om de 
gemeentelijke belastingen op te 
brengen.

Hierna komen enkele andere kiezers aan 
het woord. Zij vertellen, waarom ook zij 
kiezen voor dc Partij van de Arbeid (lijst 
1) op 19 maart a.s..

Nely Kloosterman

VlJU KL»***—

In mei - verkiezingen voor dc Tweede 
Kamer - stem ik vast en zeker op de 
PvdA. Er moet een andere regering 
komen, want nu worden de armen steeds 
armer, de rijken steeds rijker. De 
verdeling deugt niet. De kleine man 
draait op voor de bezuinigingen. Als 
schooljongen heb ik de crisis van vóór de 
oorlog meegemaakt. Wc moeten zorgen, 
dat het die kant niet meer opgaat. En die 
verdclgingsmiddelen, die kruisraketten, 
die moeten er niet komen. Daarom stem 
ik op de PvdA. En op 19 maart, bij de 
gemeenteraadsverkiezingen? Dan stem 
ik ook op de PvdA. Ik heb 16 jaar voor 
die partij in de gemeenteraad gezeten, 
burgemeester Amerika nog 
meegemaakt. Toen zijn er veel 
voorzieningen in de dorpen tot stand 
gekomen, denk maar eens aan het 
voetbalveld hier in Westernieland. Nu is 
er riolering en dorpsvernieuwing 
gekomen en de school hier is gered. De 
meesten hier zijn er blij mee.
Al heel lang levert dc PvdA één van de 
wethouders, is dus rechtstreeks 
betrokken bij het maken van het beleid. 
Ik verwacht, dat de PvdA in deze 
gemeente zal zorgen voor een redelijke 
verdeling van de lasten en voor het 
behoud van onze voorzieningen op een 
behoorlijk niveau. De PvdA is ook in de 
gemeente mijn partij. Daarom stem ik op 
19 maart op de PvdA.

Abel Prins

Zij had besloten niet te gaan stemmen 
voor de gemeenteraad. Daarbij werd ze 
gesteund door haar man, die het ook niet 
zo zag zitten. Maar toch . . .Steun je dan 
degenen die je echt niet wilt? Nog maar 
eens even over praten. Want ja, hoe zit 
het ook weer?
Nou ja, gelukkig is de school voor het 
basisonderwijs gebleven. Stel je voor, 
geen school meer. Dat zou niet best zijn. 
Ja, maar dat is in Westernieland. Maar er 
is ook riolering aangelegd. En eerlijk is 
eerlijk, dat is toch een prima verbetering. 
Ja, dat geldt voor Pieterburen, 
Westernieland en Broek. Nou en!
Het is ook zo dat de minder 
draagkrachtigen zijn ontzien, woningen 
zijn verbeterd, subsidie - waar nodig - 
voor deelname aan de peuterspeelzalen, 
een gezonder groenbeheer, enz. enz.
En dat geldt voor alle woonkernen. Toch 
de moeite waard om nog even na te 
denken. Hoe ziet die gemeenteraad er 
eigenlijk uit? In elk geval heeft de Partij 
van de Arbeid de meerderheid. Eigenlijk 
moet dat maar zo blijven.
Toch maar gaan stemmen? Natuurlijk! 
Maar dan op lijst 1. Op de Partij van de 
Arbeid. Dan ben je zeker van je zaak.

Cees Schelling



D E  P V D A  Z A A I T  R O Z E N

geertje staal-zijlstra 7 alber tjolman 8 marten werkman 9 klaas borgman 10 jakob roffel 11 gerben poortinga

voor nadere alsmede voor het ve
ktezingsprogj-ammakunt u terecht bij
het sekretariaat•
Dr.Posthumuslaan 12
9967 FN EENRUM 
05959 - 1507
Ook voor volmacht 
stemmen en/of vervoer 
oor- het stemburo kunt u kontakt opnemen 
met het sekretariaa

Hoe straf ik een partij die niet reageert 
op een door mij aan haar geschreven 
brief? Niet stemmen bij de volgende 
verkiezingen. Als nu geen enkele partij. 
Burgemeester en Wethouders incluis, 
reageert? Niet stemmen natuurlijk. 
Democratie begint bij de basis, bij de 
gemeenteraad. Daar moeten burgers 
terecht kunnen. Daarom ben ik ook voor 
een kleinschalig herindelingsmodel 
LEUK. Als PPR-lid ben ik niet alleen 
zeer progressief, maar ook zeer anti- 
CDA, VVD en nog rechtser.
Daarom toch maar, gele kaart PvdA!
Ik stem (deze keer) dus progressief, dus 
PvdA.
Medeburger van Ecnrum, doet u 
hetzelfde: laat rechts Nederland een 
poepje ruiken, stem links, stem PvdA!

I Eppo V room

Dat ik PvdA lid ben is vanzelfsprekend. 
Als ik het niet was zou ik het direct 
worden. Om mee te helpen aan een 
toekomst voor iedereen. In het 
onderwijs, waar ik werkzaam ben, merk 
je ook hoe slecht de gevolgen zijn van alle 
bezuinigingen. Geen geld voor goede 
opleidingen. Geen geld voor 
vakopleidingen, voor vervolgstudies. Om 
maar niet van de werkloosheid te spreken 
als onze jongeren van school komen. Dat 
moet anders. Bij Van Agt is het 
begonnen. De PvdA wilde anders, wilde 
wat er was eerlijk delen. De sterkste 
schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen volgens de PvdA. Daarom mocht 
de PvdA niet meercgcrcn. Het CDA ging 
samen met de VVD. Zogenaamd om de 
economie te redden. Maar het enige dat 
we goed kunnen merken zijn de 
bezuinigingen. En Lubbers zet dat beleid 
door. Een grote puinhoop is er van 
gemaakt. Ik moet er niet aan denken dat 
Lubbers samen met de VVD nog eens 
vier jaar lang de baas gaat spelen. Nieuwe 
bezuinigingen. Nieuwe kortingen. Een 
zeer slecht sociaal stelsel. Slechtere 
medische verzorging. Slechter onderwijs. 
Meer en hogere belastingen. En vooral 
weer een toenemende werkloosheid. Ga 
zo maar door.
Ook minder geld voor de gemeenten. 
Waardoor de gemeenten de balastingen 
moeten gaan verhogen. Dat moet niet 
gebeuren. Zeker niet. En dat hoeft ook 
niet te gebeuren. Dat kunnen we zelf 
voorkomen. Niet in één keer. Maar wel 
in twéé keer! DOOR TWEE KEER 
PVDA TE STEMMEN. Eerst bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Voor een 
goede gemeenteraad. En dan bij de 2e 
kamerverkiezingen. Voor de PvdA in de 
regering. Want zo snel mogclijk moeten 
de PvdA-ers in de gemeenten en in de 
regering van die grote puinhoop weer een 
leefbaar geheel maken. Een bewoonbaar 
huis voor iedereen. Een toekomst voor 
ons allen. En dat gebeurt als we ons 
steentje bijdragen. Onze stem. Op de 
PvdA. Mijn stem in ieder geval zeker.

Jakob Roffel

L

Het is voor de inwoners van Eenrum van 
groot belang dat de PvdA op 19 maart 
haar meerderheidspositie vasthoudt en 
zo mogelijk verder uitbouwt. De kleur 
van uw plaatselijke 'regering' maakt wel 
degelijk verschil als het gaat om uw 
welzijn, de gemeentelijke voorzieningen 
enz.. Gaat u daarom vooral naar de 
stembus en brengt uw stem uit op de 
Partij van de Arbeid. Dat is ook een 
uitstekende generale repetitie voor de 
Tweede Kamer verkiezingen op 21 mei 
1986.
Nóg vier jaar VVD/CDA-beleid zou 
rampzalig zijn voor de strijd tegen de 
werkloosheid, tegen de toenemende 
sociale verschillen en tegen de 
bewapeningswedloop. Alleen met de 
PvdA in dc regering krijgen we de 
werkloosheid écht omlaag, worden de 
lusten en lasten weer rechtvaardig 
verdeeld en worden de kruisraketten in 
Woensdrecht niet geplaatst.
Uw stem op de PvdA op 19 maart en 21 
mei is belangrijker dan ooit.
Voor de toekomst van Eenrum en van 
heel Nederland! 1



F I E T S E N  c r os s  kampi oenschap v . d .  g e m e e n t e  E e n r u m

Op 30 april -koninginnedag- wordt er door de F.C.E. en V.v.V. Eenrum 's middags 
een fietsencross georganiseerd.

Deze cross is alléén voor deelnemers(sters) van 5 t/m 16 jaar welke en, in de 
gemeente Eenrum wonen, en er naar een basisschool gaan of hebben gegaan.

Er mag worden gereden op zowel crossfietsen alswel gewone fietsen(zonder ver
snellingen) en zijspan-combinaties.

De bedoeling is dat er per leeftijd zal worden gereden, dit kan echter alleen 
als er voldoende deelname is.
Meisjes worden één jaar lager ingedeeld dan hun leeftijd.

Deelname en toegang zijn gratis! -dus iederéén kan meedoen-

Wanneer en waar de deelnemers(sters) zich kunnen opgeven zal vroegtijdig be
kend worden gemaakt.

We verwachten dat de Eenrummer jeugd zal laten zien dat het fietsencrossen in 
Eenrum nog steeds zeer populair is en dat onze prachtige crossbaan -waarvoor 
door oen aantal van jullie zelfs gedemonstreerd is- duidelijk in een behoefte 
voorziet.

De Besturen van, 
F.C.E en V.v.V.

i
i VERRUIMING TERMIJN INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN

HEFFINGEN VERLEENDE DIENSTEN.

! De raad van Eenrum besloot onlangs om de betalingstermijn voor riool- en 
reinigingsrechten en de hondenbelasting te verruimen tot twee maanden.
Door dit besluit kan de betaling van de verschuldigde belasting in het ver- 

! volg over een periode van twee maanden plaats vinden, waarbij cén maand na
i

dagtekening van het aanslagbiljet tenminste de helft dient te zijn betaald. 
Er zal zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden de aanslagbiljetten te

ƒi dateren aan het begin van de maand waardoor de periode waarbinnen de aanslag 
: geheel dient te zijn voldaan zich uitstrekt over ongeveer drie maanden.

Er dient voor 1986 rekening te worden gehouden met de volgende aanslagen:

Onroerend goedbelasting = aanslag even hoog als in 1985.
' Gecombineerde aanslag: Rioolrechten = f 96,—
, Reinigingsrechten = ƒ 99,—

Hondenbelasting = ƒ 36,—  bij bezit van één hond
ƒ 41,50 voor een tweede hond

Gemeentebestuur van Eenrum.



H e t  C . S . V .

Het Christelijk Samenwerkingsverband, liet C.S.V. bestaat uit 
twee hoofdgroepen, nl. Christen Democ ta t i sche en Gereformeer
de Politici, waarbij beide groepen hun eigen identiteit be
houden ,

Do grondslag voor ons samenwerkingsverband is de Bijbel. Het is 
de norm voor ons handelen in gemeenteraadszaken in de komen
de periode.
De bijbelse overtuiging, dat de grootste opdracht voor ieder 
mens is om God alle eer te geven, geeft de unieke pla.ts 
aan van ons verband, We willen ons zo inzetten voor het be
stuur van onze gemeente, concreter uitgewerkt in de volgen
de punten*

De gemeentelijke herindeling! Dit moet niet alleen gebeuren 
op basis van het aantal inwoners, maur liet eigen karakter 
en de eigen functie van iedere gemeente is hierbij van belang. 
Het C.S.V. is daarom geen voorstander van de "Groot Winsum" 
variant.

Ruimtelijke Ordening; t.a.v, bes t emmings plannen is het belan
grijk niet al te beperkende maatregelen te nemen omdat dit de 
bevolkingsgroei in de gemeente afremt.
Renovatie van huurhuizen dient in goede verhouding te staan 
met de vraag en met de huurverhoging.

Landbouw en Milieu: liet gemeentebestuur dient in haar beleid 
rekening te houdonmet de onmisbare functie van de landbouw 
voor ons nationaal bestaan en de grote economische betekenis 
daarvan voor onze gemeente. De agrarische bodryven moeten 
zich kunnen ontplooien naar de eisen van de tijd. liet instand
houden en bevorderen van een goed leefmilieu is voor ons een 
bijbelse opdracht.
Voor het gemeentebestuur komt dit tot uiting in de taak van 
het inzamelen van het huisvuil, maar ook van klein chemisch 
afval.

Verkeer en Vervoer: Goede en goed onderhouden wegen zijn een 
belangx'ijke voorwaarde voor economische ontwikkeling van de 
gemeente. Verkeersmaatregelen dienen met terughoudendheid 
en in goed overleg mot de bevolking genomen te worden.
Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de ontwikkeling en 
ontsluiting van de gemeente. Rechtstreekse busverbinding van
uit de gemeente met de stad Groningen is daarbij van levens
belang •

Werkgelegenheid; Het particulier initiatief moet toege- 
juichd en gestimuleerd worden. Gestreefd moet worden naar 
gezonde, concurrerende bedrijvigheid • liet gemeentebestuur 
zal hierin voorwaardenscheppend moeten zijn.

Welzijn* De gemeentelijke overaeid heet 
waardenscheppend bezig te zijn, afgest 
Het welzijnsbeleid moet gericht zijn op 
lijkheid van de burgers, waarbij eigen 
en vrouw in de samenleving van groot 
Geestelijke vrijheid dient grondslag te

t tot taak hierin voor- 
emd op de behoefte.
de eigen verantwoorde- 

aard en plaats van man 
belang is.
zyn voor dit beleid.

O



Sport en Recreatie: De gemeentelijke overheid <ient goede moge 
lijkheden te creëeren om sport en recreatie te kunnen beoefenen

Openbare orde en Veiligheid: Een zoer belangrijke taak van de 
overheid is het instandhouden van orde en veiligheid. Wil de 
overheid haar tank goed uitvoeren dan zal de bevolking het 
gezag van de overheid moeten erkennen en zich daaraan onder
werpen.
Het instandhouden van een goed geoefend en goed geoutilleerd 
brandweerkorps is noodzakelijk.

Onderwijs: Het gemeentebestuur speelt een belangrijke rol in het 
openbaar onderwijs. Onderwijs is belangrijk voor een verantwoor
de maatschappelijke ontwikt.eling.
De opvoedingstaak ligt echter in eerste instantie? bij de 
ouders.
liet C.S.V. ziet voor het gemeentebestuur een actieve rol 
weggelegd in omscholingsonderwijs. Vervolgonderwijs voor ouderen 
en werkzoekenden is nodig om ieder de kans te geven zijn of 
haar gaven tot ontplooiing te brengen, b.v. via computer
cursussen e.d.

Openbare zeden: In het gemeentelijk overheidsbeleid dienen ook 
hierin de christelijke normen uitgangspunt te zijn. De zondags
rust dient in het openbare leven zoveel mogelijk gehandhaafd 
te blijven en zo mogelijk bevorderd.
Alcoholmisbruik moet zoveel mogelijk worden tegengegaan*

Sociale aangelegenheden: Geestelijk en lichamelijk zvakke 
burgers hebben in het bijzonder de zorg nodig van overheid en 
samenleving. Het werkvoorzieningsschap vervult een goede 
sociale functie en dient daarom ook door de gemeente gesteund 
te blijven.
Op geen enkel maatschappelijk terrein kon misbruik worden ge
tolereerd .
Waar zij kan, bestrijdt de gemeente het misbruik van sociale 
uitkeringen.

Met deze uitgangspunten wil het C.S.V. zich inzetten voor het 
bestuur van de gemeente.
De kandidaten van het C.S.V. zijn:
1. De heer R.P. Bouwman - Eenrum
2. De heer A.H. Berghuis - Westernieland
3. Mevr. C.W.II. van S tuyvenberg-van Kampen - Wes ternieland
4. De heer A.D. üudman - Pieterburen
5. Mevr. W. Damstra-Eelkoma - Pieterburen 
6* De heer P. van den Burg - Eenrum
7. De heer L de Jonge - Westernieland
8. De heer II.K. Bolt Berghuis - Wes ternieland.

De nrs. 1,3,4,6 en 7 verdedigen het CDA standpunt, de nrs.
2,5 en 8 het GPV standpunt.
We doen een dringend beroep op u om een verantwoorde stem op 
ons uit te brengen.

HET C . S . V . :  UW VERTROUWEN WAARD.



zaterdag; 1

i

maart Hotel Bulthuis FEESTAVOND M.C.E. en V.v.V. 
aanvang : 20.00 uur 
toneel, muziek, zang, dans.

zaterdag: 15 maart café "CENTRAAL" FEESTAVOND w.s.v."De Pool" 
aanvang : 20.00 uur 
voor leden w.s.v.

zondag ?; 27 apri 1 SPORTPARK EENRUM NAT. GRASBAANRACES 
aanvang V 13.30"uur

woensdag: 30 apri 1 SPORTPARK EENRUM FIETSCROSS voor de jeugd van 
F~t/m 16~jaar
Kampioenschap v.d. gem. Eenrum

V* • - aanvang : wordt op later 
tijdstip bekend gemaakt.
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Web je ook een 
teu\c idee. ooor deze 
b l ad zi jd e?

Kun je  leuke gedidntjes 
nnaloen o| een mooie 
bdtenir  ̂? Probeer 
eenS iaat be maken 
en stuur Wek o 
naa.iT een aan ae 
redactie leden.

DPECr PoPfETDF VOOR dE 
MSENI.

Dil HEB JE NDOiCr
• 1 pak Koopmens bruodmix 

(wit)
• een paar rozijnen
• een paar korrels hagelslag
• 4 eieren (3 verschillende 

maten)

■Z.0 HAAK 
3 E  ZE: 1. Volg het basisrecept voor 

brooddeeg op het pak.
2. Het onderlijf, de armen en 
de benen maakt j  uit een bol 
deeg.
3. Het hoofd maakt u van een
apart bolletje deeg. Zet dit 
met een beetje water aan het 
lijf vast, even goed aandruk
ken.
4. Leg op iedere pop een onge
kookt ei. Het kleinst eitje op 
de kleinste pop.
5. Een beetje hagelslag als 
haar en rozijnen voor de ogen.
6. Klop het overgebleven ei 
met een vork los en bestrijk 
hiermee de poppen, voordat ze 
de oven ingaan.
7. Controleer tijdens het bak
ken of de armen op hun plaats 
blijven, zo niet: druk ze dan 
alsnog even aan.

11 -- Si



V o o r l o p i g  p r o g r a mm a  30  a p r i l .
Het Oranjecomité heeft al weer het hoofd gebogen over het 
programma voor Koninginnedag 30 april a.s.
Zij komt met het volgende voorstel:
's morgens van 10-12 uur: worden er enkele tekenfilms vertoond

en worden er spelletjes gedaan voor 
de kinderen van de hele basisschool 
bij Bulthui s>.

'e middags ? uur; organiseert V.V.V. en fietsenclub
Eenrum een fietsencross (zie elders 
in dit blad)

's avonds van 19.30- plm. 23.00 uur; "BONTE AVOND" dóór en vóór
jong en oud.

Gezien de reakties van voorgaande jaren blijkt het steeds weer 
dat een avond door Eenrumers zelf verzorgd het beste aanslaat. 
Denk alleen nog maar aan de voorbereidingsavonden. Wat gaat het 
er vaak gezellig toe. Wat wordt er wat afgelachen.
Het Oranjecomitéis van mening dat een dergelijke avond ook nu 
weer zal lukken. Vandaar ook dat wij weer een beroep op U allen 
doen om mee te doen.
•Iedere deelnemende groep zal een tegemoetkoming krijgen in de 
gemaakte kosten al naar gelang er kosten zijn. Worden er geen 
kosten gemaakt dan nog zal het Oranjecomité een bijdrage geven. 
In de tweede week van maart zal er een huis-aan-huis folder bij 
U in de bus vallen, waarop u zich kunt aanmelden voor deelname. 
Dat mag zijn als groep, als straat maar ook individueel.
Beste mensen, help mee om er weer een grandioze avond van te 
maken. Denk er alvast eens over na en overleg eens met uw mede- 
straatbewoner.

3



DE EENRUMER JODEN
lSe vervolg en tevens slot.

Jeugdherinneringen van Noach Benninga.
In het vorige artikel ging het over de HBS-tijd van Noach Benninga, waarmee in deze 
aflevering wordt besloten.
In de 4e klas waren naast een aantal jongens een drietal meisjes zijn klasgenoten 
te weten Anneke Dekker, die later arts werd in Hoorn, Anne Elings, waar ik heimelijk 
een beetje verliefd op was, aldus Benninga en Hermien Bennema, alle drie boeren
dochters .
Anne Elings was niet knap, ze had een rond gezicht met twee stroblonde vlechten.
Ze kon zeer geestig uit de hoek komen en we hadden geestige conversaties. Na mijn 
HBS-tijd zag ik haar voor het eerst terug in 1968. Ik was op een van mijn jaarlijkse 
bezoeken aan de AKU -fabrieken in Europa. Vanuit Emmen huurde ik een auto en bracht 
een bezoek aan de kerkhoven in Winsum en Warffum. En ineens kreeg ik het idee om 
Anne weer eens terug te zien. Via de school hoorde ik dat ze getrouwd was met een 
boer en op een boerderij woonde vlakbij Warffum. Ik belde haar op, het bezoek kwam 
niet helemaal gelegen, want die avond had ze bij haar thuis met een groepje Engelse 
conversatieles. Ik liet me niet afschepen, 'k was immers helemaal uit Amerika geko
men om haar te zien. Ik was er al op tijd om gelegenheid te hebben om haar echt weer 
even te spreken. Maar het was moeilijk om de veertig jaar dat we elkaar niet hadden 
gezien te overbruggen.
Ze klaagde nogal over haar dochter. Die was met een chemicus getrouwd en woonde in 
Groningen, waar zij haar regelmatig bezocht. Maar nu ging die voor de AKU in Arnhem 
werken. En nu werd die afstand zo enorm, ze wist niet hoe ze het vol kon houden om 
zo ver van elkaar te leven. Ik dacht aan de afstand waarop mijn dochter Aleid woon
de en zei verder maar niets.
Goed, maar nu terug naar de 4e klas. Of het nu van de kleinere klas kwam of van de 
nieuwe vakken zoals scheikunde en natuurkunde, ik weet het werkelijk niet, maar 
plotseling werd alles veel interessanter. De geschiedenisleraar, van der Zande van 
Bakhuizen vertelde over de wereldgeschiedenis op de manier waarop de juf op de lage
re school haar verhaal vertelde op de vrijdagmiddag. De franse revolutie ging voor 
je leven, nee, je was er een deel van. En natuurkunde was zo eenvoudig. Maar ik was 
gefascineerd door scheikunde. Alhoewel van der Zijl een onaangename was, hij was 
een goede leraar. Het boeide mij om te zien hoe logisch het systeem van de orga
nische chemie was. En het werd helemaal leuk toen je in de 5e klas prakticum kreeg. 
Uit vet maakten we zeep en het schuimde echt. En van sterk zure azijn maakten we 
een heerlijk ruikende ester. Net een soort tovenarij. Maar het meest interesseerde 
mij letterkunde, gedichten die gedachten uitdrukten die je zelf niet onder woorden 
kon brengen Heine, Uhland met zijn: Es stand in alten Zeiten ein Schloss so hoch 
und her. Weit plaenzt es über die Laender bis an das blaue Meer. Hele gedichten zo
wel in het Duits als in het Nederlands ken ik vandaag nog uit mijn hoofd. Het was 
een grootse tijd. Achteraf nog merkwaardig hoe je van weinig geïnteresseerde min 
of meer buitenstaander plotseling kunt veranderen in een insider die met veel p]o-
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zier positief meedoet.
En zo deed ik in 1927 eindexamen en slaagde met tamelijk goede cijfers. Maar wat 
nu? Na een heleboel heen en weer gepraat, besloten we dat ik in Groningen naar de 
universiteit zou gaan om medicijnen te studeren. Pa en de wichter moeten wel heel 
trots zijn geweest om een zoon te hebben die dokter zou worden. Ik herinner me 
niet hoe moeke er tegenover stond. In die tijd moet het ons financieel al iets be
ter zijn gegaan. Maar om zo'n studie te financieren was niet zo eenvoudig. Het col
legegeld alleen was al ƒ 300,—  per jaar. Om enig idee te geven hoeveel geld dat 
wel was, geef ik hier een paar cijfers van wat de boel in die tijd kostte.
Als student gaf ik privé-les aan HBS-leerlingen voor ƒ 0,50 per uur. Dat geld werd 
opgespaard en daar kreeg ik dan een nieuw pak van. De stof, de beste engelse stof
kwam van oom Giel, Pien's vader in Haarlem, en kostte van ƒ 6,—  tot ƒ 8,—  per me
ter. Ik had 3 meter nodig. Daar gingen we mee naar kleermaker Fokkelman achter in 
het dorp en die maakte het pak. Dat kostte met inbegrip van voering en fournituren
ƒ 18,— . Op die manier kwam een maatpak op ongeveer ƒ 40,— . Naborst (brisket) voor
de vrijdagavond-maaltijd was ƒ 0,80 per pond, schaapvlees ongeveer ƒ 0,25. Dat was 
in de dertiger jaren. In 1923 liet pa een nieuw stenen schuurtje achter het huis 
bouwen om de wat bouwvallige hut te vervangen. Het was een mooi schuurtje; toen ik 
het vorige jaar in Eenrum terug was stond het er nog. Toen de timmerlui een avond 
kwamen met de rekening, verontschuldigden zij zich een beetje. Bene Wierenga, de 
timmerman zei: Benninga, jij bent de eerste die ons verhoogde uurloon moet betalen. 
Het is omhoog gegaan van ƒ 0,23 tot ƒ 0,25 per uur.
Frouke berekende dat mijn studieboeken net betaald konden worden van de winst van 
de verkoop van boeken van HBS-leerlingen. Oom Sallie in Haarlem gaf een kosteloze 
lening. Afijn met wat passen en meten bleek het financieel mogelijk te zijn. En zo 
begon mijn studie in Groningen. In die tijd was het idee van "summer jobs" er nog 
niet. Ik ging iedere dag met de trein naar de stad als spoorstudent. Dat was hele
maal niet ongewoon; alleen de vermogende studenten hadden een kamer in Groningen.
Ik moet zeggen dat ik zelf niet heel erg met het idee om voor arts testuderen was 
ingenomen. Hoe het allemaal kwam weet ik niet meer maar ik zag hoe langer hoe meer 
tegen die artsen-studie op. Ik denk dat ik overwerkt was door het moeilijke eind
examen HBS, het moeilijkste examen dat ik ooit in mijn leven heb gedaan. Dat examen 
was verdeeld in een schriftelijk en een mondeling deel. Het schriftelijk deel be
stond 14 vakken. Voor ieder vak had je 3 uur tijd, een vak in de morgen en een in 
de namiddag. Daarna volgde in ongeveer een maand het mondelinge deel en ook dat 
duurde meer dan een week.
Na ongeveer een maand college te hebben gelopen kon ik niet meer. Ik kwam thuis en 
vertelde dat ik er zo tegen opzag en dat ik er mee wilde ophouden. Algemene versla
genheid in huis. Hoe moest dat nu. Het collegegeld was natuurlijk al betaald. Ik 
kwam met een oplossing; ik wou wel overzwaaien naar de wis- en natuurkunde faculteit 
en scheidkunde gaan studeren. Na wat heen en weer gepraat ging ik naar Warffum om 
met directeur van de HBS te overleggen of dat een goed idee was. Van der Zijl was

- 14 -



heel aardig en stak mij een riem onder het hart. Ja, ga je gang maar, je kunt het 
best doen en good luck to you. En zo begon ik mijn academische studie. Ik deed 
ruim 2 jaar later mijn kandidaatsexamen, wat heel vlug was. Al studerende vond ik 
uit dat mijn sterkste punt veel meer op de toepassing dan op het theoretische ge
bied lag. Vooral na het kandidaatsexamen, terwijl ik voor mijn doctoraal studeerde 
genoot ik van de organische scheikunde, zowel theoretisch als praktisch. De uren 
in het lab waar we allerlei ingewikkelde chemicaliën synthetiseerden waren uren van 
intense spanning, geduld en precies werken. Ik geloof dat mijn wil om een bepaald 
resultaat te bereiken, wat er ook gebeurde en hoe vaak ik het zou moeten herhalen 
er veel toe bij droeg om te slagen.
In mei 1935 promoveerde ik tot doctor in de wis- en natuurkunde op een proefschrift 
Eenvoudige disulfo carbonzuren (simple disulfo carbonic acids). Ik ben er niet trots 
op, het was een zo-zo dissertatie. Maar ik had de titel van doctor nodig om een baan 
te vinden. Ik promoveerde in het midden van de economische crisis van de dertiger 
jaren die de hele westelijke wereld teisterde en uiteindelijk eindigde met de tweede 
werldoorlog.
En hiermee eindig ik mijn verhaal over de Benninga's in de hoop dat volgende genera
ties het weer aan hun kinderen zullen voortvertellen.

Als naschrift moet het volgende me van het hart. Ik groeide op direct na de eerste 
wereldoorlog. Het was een tijd van hoge verwachtingen. Leuzen als: Alle Menschen 
werden Brüder maken diepe indruk op jongeren. De volkenbond werd opgericht. In 
Locarno sloten Frankrijk en Duitsland een verdrag dat een eeuwige vrede scheen te 
waarborgen. Geen wonder dat wij jonge HBS'ers aanvoelden dat alle verschillen tus
sen volken en religies en rassen spoedig zouden verdwijnen. Een wereld zou er komen 
met gelijke rechten voor allen. Mijn HBS-tijd was een tijd van groot optimisme voor 
de toekomst. En toen kwam het Nationaal Socialisme in Duitsland aan de horizon.
Eerst als een klein wolkje, maar dat werd als maar groter. Totdat het in 1933 tot 
een alles overheersende dreiging werd. Ik groeide op in Eenrum waar mijn familie 
voor geslachten had gewoond. Daar hoorde ik thuis, daar was mijn veilig en vredig 
tehuis. Maar 1933 en de volgende jaren leerden mij dat voor ons Joden er geen vre
dig en veilig tehuis is. Al heb je voor acht of meer geslachten in een land, in 
een streek of zelfs in eenzelfde dorp gewoond, plotseling kun je tot vreemde worden 
verklaard, tot buitenstaander zonder rechten; het enige waar je zeker van kunt zijn 
is je Joodzijn. En de moraal van deze zekerheid? Die moraal moet ieder geslacht 
maar weer voor zichzelf uitvinden.

Asheville N.C.



K. J. Luitjens

J. van Dijk Jzn.

G. Dees

L. E. Evers 

J.B.H. Stoffel

W. Hansems-Bonthuis 

I.G. Joling-Westers 

T.K. Glas

DOEN wat  G E D A A N  moet  w o r d e n !

Eenrum

Westernieland

Pieterburen

Eenrum

Westernieland

Eenrum

- Samen met anderen de gemeente besturen.

Terughoudend beleid m.b.t. gemeentelijke 
belastingen.

Het aanmoedigen van woningverbetering 
door particulieren.

- Sport en recreatie bevorderen.

- Toerisme naar onze regio stimuleren.

Pieterburen

Eenrum

- Vechten voor behoud van reeël openbaar 
vervoer.

- Verbetering van de positie van Eenrum 
als aanvullend plaatselijk centrum.

- Meewerken aan de voorbereiding tot 
herindeling van de gemeenten.



UIT HET V.V.D.-PROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN.

Een op samenwerking gericht bestuur zal met de mensen en belangen van de ver
schillende bevolkingsgroepen zo goed mogelijk rekening kunnen houden.
Een globaal beleids-programma zal hiervoor de basis moeten vormen.
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit de laatste raads-perio- 
de van de zelfstandige gemeente Eenrum. De voorbereiding van de gemeentelijke 
herindeling zal veel aandacht en inzet vergen.
Dit geldt niet alleen de integratie van de onderdelen van dienstverlening en 
administratie, maar ook de integratie van beleid van de samen te voegen ge
meenten.
Als het bestuur van de nieuw te vormen gemeente aantreedt moet er een ontwerp- 
beleidsplan op tafel liggen. De V.V.D. zal hier in positieve zin aan meewerken. 
Een aantal zaken moet voor de herindeling nog worden geregeld.
In het in 1985 vastgestelde streekplan voor de provincie Groningen is de kwali
ficatie "aanvullend plaatselijk centrum" voor Eenrum op het nippertje gehand
haafd.
In deze periode zullen wij hieraan nog meer inhoud moeten geven. De V.V.D. 
vindt dat er alles aan gedaan moet worden om te komen tot draagvlak-verbreding 
van commerciële en sociaal-culturele voorzieningen om de status van "lokaal 
centrum" te behouden.
Hiertoe behoort o.m. het stimuleren van het toerisme en het ontwikkelen van 
toeristische voorzieningen.
Individuele initiatieven, verenigings-aktiviteiten en zelf-werkzaamheid van 
de inwoners moet worden aangemoedigd, ook op het terrein van de sport en de 
kunst.
Het gemeentebestuur zal samen met maatschappelijke organisaties en verenigingen 
de leefbaarheid in de dorpen zoveel als mogelijk moeten stimuleren.
Hiertoe behoort ook b.v. verenieuwing van kleed- en wasgelegenheid, zowel op 
het sportvelden-complex als in de turnhal in Eenrum, als positief element om 
in onze gemeente goede voorzieningen te bieden en een aantrekkelijk woonmi- 
lieu te scheppen.
Niet alleen in onze gemeente, maar in onze gehele sociaal-economische zwakke 
regio moet alle aandacht gericht blijven op behoud en bevordering van werkge
legenheid enerzijds en anderzijds op scholing en vorming van werkzoekenden 
alsook het stimuleren van hen die een eigen bedrijf willen beginnen.
Als gemeentebestuur wil de V.V.D. medewerking verlenen aan vestiging, ontwikke
ling en modernisering van agrarische-, middenstands- en ambachtelijke bedrijven. 
Voor het funktioneren van het bedrijfsleven willen wij zo weinig mogelijk be
lemmeringen, dat betekent o.m. flexibiliteit in het bestemmingsplan buitengebied. 
Voor haar visie op gemeente-politiek en voor dit programma vraagt de V.V.D. bij 
de komende gemeenteraads-verkiezingen uw steun.



N i e u w s  van het  K e r k k o o r .
In Eenrum bestaat al ruim zestig jaar het Hervormde Kerkkoor.
Hoewel het geen groot koor is zingt het toch op een goed niveau, wat mede te 
danken is aan de inzet en de kundigheid van de huidige dirigente.

Het koor is indertijd opgericht als kerkkoor en het draagt die naam nog steeds, 
hoewel er alleen nog met Pasen en Kerstmis in een kerkdienst wordt gezongen of 
een enkele keer op uitnodigingJn een kerkdienst in een naburig dorp. Verder 
bestaat het repertoire uit de Choral-Messe van Anton Bruckner tot een vrolijk 
volksliedje.

Het koor heeft besloten dit jaar niet deel te nemen aan een concours, maar in 
plaats daarvan heeft zij het plan opgevat enige koren uit onze omgevi r.g ui t te no
digen voor een zangavond in de maand juni. Niet alleen zal ieder koor daar een ge
deelte van haar eigen repertoire brengen, ook zal geprobeerd worden deze koren 
gezamenlijk te laten optreden, eventueel met begeleiding van instrumenten.
Omdat er ook een uitnodiging is om deel te nemen aan een concert in de kerk van 
Pieterburen moet er dus flink gewerkt worden de komende tijd.

Nu is de vraag; WIE KONT ER IN ONS KOOR MEEZINGEN ????

Het is helemaal niet nodig, dat u over een krachtige solo-stem beschikt of dat 
u zomaar vanaf een muziekblad een lied kunt zingen, want nieuwe stukken worden 
ingestudeerd met behulp van een orgel.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat u redelijk zuiver zingt en in een groep lukt 
dat altijd beter dan alleen. Bovendien; vele kleine stemmen maken één grote en 
na verloop van tijd zult u merken dat uw stem er op vooruit gaat.

De meeste leden van ons koor wonen in Eenrum, een paar in Pieterburen. We wil
len graag méér Pieterbuursters en we willen ook graag mensen uit Westernieland, 
want alleen door samen aan iets te werken kunnen we bepaalde voorzieningen in 
onze dunbevolkte streek handhaven. Hebt u geen vervoer dan valt er altijd wat 
te regelen.
We rekenen natuurlijk ook op mensen uit Eenrum, Mensingeweer of misschien nog 
andere dorpen, zodat we binnenkort de naam van het koor kunnen wijzigen in

"STREEKKQOR..... " .

Als u koorzang kunt waarderen en u bent bereid een avond -dinsdag- per week mee 
te doen aan een repetitie waar hard gewerkt moet worden, maar die toch ook ge
zellig is, kom dan eens bij ons kijken.

Nu is het wat moeilijk om zomaar in je eentje op een repetitieavond te gaan 
kijken....U denkt; Ik wil eigenlijk wel, maar ik vind het toch een hele stap, 
bel dan eens naar één van de bestuursleden. Zij zorgen er dan voor dat u door 
één van de leden wordt meegenomen.
Het bijwonen van een aantal repetitie-avonden is uiteraard vrijblijvend, maar 
u zult merken dat samen zingen erg fijn is.



De repetities zijn dus op: DINSDAGAVOND en duren van 19.30 uur tot 21.45 uur. 

De contributie bedraagt ƒ 8,= per maand.

De koffie op de repetitie-avond is gratis.

Dan is er nog een belangrijk bericht voor JONGEREN van zo om en nabij 15 - 25jr.

---------- WIJ WILLEN.EEN JEUGDKOOR OPRICHTEN.!!! ---------

Onze dirigente, mevrouw G.Y. Meijer-Meek, heeft spontaan aangeboden hiervan 
de leiding te willen nemen, zonder daarvoor een vergoeding te vragen, dit om 
het plan financieel haalbaar te maken.

Er zijn vast wel jongeren die graag zingen, maar dan in een koor met leef
tijd genoten. Welnu, voor hen is er thans de mogelijkheid een eigen groep te 
vormen met een aan de jeugd aangepast, vlot repertoire.

OPROEP.— ---------------------------------------------------------------------

Jongeren uit de gemeente Eenrum -en natuurlijk ook daar buiten- , het lijkt 
je wel wat? Meld je dan aan bij één van onderstaande bestuursleden.

Bespeel je een instrument ? Zeg dat er dan bij, dat kunnen we best gebrui - 
ken.
Kun je echt helemaal niet zingen, maar je bespeelt wel een instrument ?
Kom dan ook!

De 'jeugd'repetities zullen voorlopig op de: DINSDAGAVOND van 18.30-19.30 uur 
zijn. Dus voorafgaand aan de repetitie van het 'grote' koor. Indien het jeugd
koor een groot succes blijkt te worden, dan zal er eventueel altijd voor een 
andere avond gekozen kunnen worden, waardoor meer tijd beschilbaar wordt.

Laat deze kans om iets leuks op poten te zetten niet voorbij gaan!!!!!!

Het enige wat het je gaat kosten is een beetje vrije tijd. Het telefoontje 
wat je pleegt om je aan te melden willen je ouders vast wel betalen.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

- voorzitster : mw. C.G.Roetert-Oosterkamp

- secretaresse : mw. P.Datema-Bootsman

- penningmeester : dhr. H.Drenth

- bibliothecaresse : mw. F.Krener-Smith

- algm. adjunct \ : mw. J.J. .ienhuis-Dijkstra

tel: 05952 - 374

,,: 05959 - 1238

,,: 05952 - 268

,,: 05959 - 1842
. i Pr»5



f L I J S T  4 G E M E E N T E B E L A N G E N

°Velen van U zullen zich afgevraagd hebben, of de lijst gemeentebelangen weer mee 
zou doen aan de verkiezingen.

UITERAARD DOEN WIJ MEE!!! Dit keer is het belangrijker dan ooit, dat U via de 
lijst gemeentebelangen, Uw stem kunt laten horen!!!

Wat is er namenlijk aan de hand"? Binnen een aantal jaren zal de gemeentelijke 
herindeling een feit zijn. Daarbij zijn een aantal voorwaarden en mogelijkheden 
voor handen. De regering wil, dat in een nieuw te vormen gemeente minstens
10.000 inwoners zijn.
Een zelfstandig doorgaan van de gemeente Eenrum is dan (helaas) niet mogelijk.

Een erg goed alternatief is de L.E.U.K. variant. Dit is het samengaan van de hui 
dige gemeenten: LEENS, EENRUM, ULRUM en KLOOSTERBUREN.
Dit zijn allemaal plattelands gemeenten met dezelfde bevolking en dezelfde cul
turele achtergrond.

Een andere variant is "groot Winsum". Hierbij gaan de huidige gemeenten:
WINSUM, ADORP, LEENS, EENRUM, ULRUM en KLOOSTERBUREN samen in een nieuwe ge
meente.Dit is dan een erg grote gemeente.

(° Nu bestaat er een korte afstand tot de mensen die voor U de beslissingen nemen 
op gemeentelijk niveau. Als er iets is, weet 'J direct iemand te vinden in de ge
meenteraad (want U kent de leden immers). Hoe groter de gemeente des te verder 
de afstand tot de leden en de raad. Dit vinden wij een slechte zaak !!!
Immers een directe lijn tussen de leden van de raad en de inwoners waarborgt een 
goed beleid !!!

‘°Als kleine kernen ( het dorp Eenrum is dan t.o.v. Winsum een kleine kern) moe
ten we er voor waken, dat ieders belang in het oog gehouden wordt.

NOOIT MOGEN DE KLEINE KERNEN DE SLUITPOST VAN DE BEGROTING WORDEN!!!

'°Als U op de PvdA of de VVD stemt, kunt U er zeker van zijn dat deze partijen 
zullen proberen een zo groot mogelijke gemeente te krijgen ("groot Winsum") dus.

10 Daarom is het, dat U Uw stem beter kan laten gelden voor Uw eigen belangen.

<v



LIJST GEMEENTEBELANGEN STRIJDT VOOR DE L.E.U.K. VARIANT !!!

BENT U HET MET ONS EENS ? STEM DAN LIJST 4
VOOR DE BELANGEN VAN DE KERNEN :

EENRUM PIETERBUREN WESTERNIELAND en BROEK 

LAAT UW STEM NIET VERLOREN GAAN !!!

S T E M

L IJ S T

4

STEM

G A A T Z E  BOSMA  

A D R IA A N  T A L E N S  

HEIDI V.D. HEUVEL - D I S L E R



De Gemeentelijke Sportcommissie

De Sportcommissie is een gemeentelijke instelling.
De leden worden door de raad benoemd. De commissie bestaat uit: 
-een lid van het college van B. en W.
-een raadslid
-de ambtenaar sportzaken"
-vertegenwoordigers van de sportverenigingen in de gemeente 
De taak van de commissie is:
-a) het adviseren van het college van B. en W.
vb) het bevorderen en stimuleren van de sport
-c) het geven van voorlichting en eventueel bemiddelen
De commissie vergadert vijf keer per jaar, tussentijdse z a k e n  

worden door het dagelijks bestuur geregeld.
Het is van belang, dat alle sportverenigingen vertegenwoordigd 
zijn in de sportcommisrie, waardoor de samenwerking bevorderd 
kan worden en eventuele problemen gezamenlijk aangepakt.
Op deze manier kan de sport in de gemeente zo goed e n  v e r a n t 

woord mogelijk worden beoefend.
voor inlichtingen:

ambtenaar sportzaken tel.:1333 
secretaris tel.:1576

secr. Gemeentelijke Sportcommissie.,



HERINNERINGEN UIT EENRUM
Opgetekend door Luit Willinge 

XIV
In deze aflevering anecdotes of belevenissen van beruchte of 
bekende personen.

DIKKE PIET
In het naburige Den Hoorn woonde de veehandelaar met de voornaam Piet, die met zijn 
enorme buik ver over de tweehonderd pond woog. Zijn werk bracht mee dat hij veel 
in kroegen zat, waar hij een bijna ontelbaar groot aantal borrels kon verschalken, 
voor hij onbekwaam werd.
Op een doordeweekse dag was hij - tegelijk met een onbekende handelsreiziger - de 
kroeg binnen gestapt en zijn borreltje besteld. De reiziger nam een kop melkchoco
lade en merkte op: "Nou meneer, ik houd het langer uit met deze vertering als u 
met de uwe". "Zo docht ie dat. Ik wil een weddenschap met u aangaan om het tegen
deel te bewijzen en dan ook nog, ik twee borrels tegen u één kop chocola". "Top, 
dat gaat aan; dat zou ik wel eens willen zien". Degene die verliest betaalt de 
rekening.
Rustig, zonder veel gepraat, beginnen ze aan de weddenschap met het verzoek aan de 
kastelein het aantal verteringen goed bij te houden.
Bij de eerste zes koppen, waarbij de reiziger ook nog een boterhammetje verorberde 
kreeg men het idee dat Piet zou verliezen, maar bij de achtste kop chocola begon 
de man er zichtbaar minder trek in te krijgen, terwijl Piet niet de minste moeite 
had met z'n zestiende glas jenever. Nog een .... en nog een. Bij de elfde kop ver
dwijnt de reiziger kokhalzend naar het toilet en deponeert daar een deel van de 
grote hoeveelheid vocht in zijn maag. Iets opgeknapt bestelt hij de twaalfde, maar 
blijft daar toch walgend in steken .... en geeft zich verloren.
Piet drinkt z'n 24ste borrel nog smakelijk op en zegt onder hilariteit van de ande
ren: "Geef mij nog maar één voor eigen rekening kastelein". Na deze prestatie gaat 
Piet naar huis; hij wilde zijn toch ook hoge nood niet in de kroeg tonen, maar 
gaat tegen een boom staan om zijn overtollige vocht kwijt te raken.
"Ik zai joen jongeheer man" roept een kwajongen, die langs kwam en die door Piet 
niet was opgemerkt. "Kom es bie mie mien jong, den krigs 'n dubbeltje van mie.
Hai is der dus nog wel, moar ik heb hom ien gain joaren zain".

GRAITJE GQLDOAT
01 Graitje had haar hele leven hard gewerkt bij boer Slinger midden in het dorp. 
Toen ze niet meer kon werken - op haar vijfenzeventigste - kreeg ze een kamertje 
in het werkhuis en met haar ouderdomsrente van drie gulden in de week en nog wat 
zakgeld van de kerk kon 't ouwe mens net rondkomen. A.O.W. was er toen natuurlijk 
nog niet. Iedereen mocht haar gaarne en dat was geen wonder ook, want Graitje was



Gen opgewekt vrouwtje; ze had voor ieder een goed en blij woord, zodat de dominee 
gezegd had: "Als er één is, die in de hemel komt, dan is dat ons Graitje".
Op haar tachtigste verjaardag bracht de bakker haar al vroeg een mooie, dikke 
taart en met suikerletters stond er op: "Ter ere van uw 80ste verjaardag, van de 
kerkvoogden". Graitje vond dat eigenlijk veel te erg.... zo'n dikke taart, voor 
zo'n oud mens. Alleen de hele taart opeten kon vanzelfsprekend niet en daarom 
begon het oudje op haar vingers na te tellen, hoeveel bekenden er waren die een 
stukje taart moesten hebben en in hoeveel partjes zij hem moest snijden. Ze kwam 
op 18.... heel secuur nagegaan.... haar eigen stukje er ook bij geteld. Hemeltje, 
wat een karwei.... zo'n taart in 18 stukjes te moeten snijden en dan ook nog alle 
even groot. Ze kreeg het voor elkaar. De helft op schoteltjes voor die niet meer 
konden lopen en niet bij haar konden komen. De andere helft op een groot presen
teerblad, die bij haar op visite kwamen om haar te feliciteren, 'n Grote tinnen 
kraantjeskoffiepot had ze van de buurvrouw geleend en van deze had ze ook nog kop
jes en schoteltjes kunnen lenen en kreeg ze ook nog klontjes, 'n melkkannetje en 
nog wat koekjes, alles was dan ook prachtig voor elkaar en Graitje had het best 
naar haar zin. Alleen toe ze 's middags de schoteltjes met taart rodngebracht had 
kreeg ze een beetje buikpijn....och helemaal niet erg hoor....'t zou wel weer over 
gaan voor ze een oud wijf was. Ze was blij, dat ze haar eigen stuk taart nog niet 
had opgegeten.... als ze morgen weer beter was, dan zou dat ook nog heerlijk sma
ken. Ze maakte zich een warme stoof en ging daarop de voeten warmen, die wel niet 
zo koud waren, maar het was toch lekker. Wat had ze een mooie dag gehad en dat 
uitdelen.... heerlijk werk! Ineens kreeg ze een schok; nu had ze waarempel nog ie
mand vergeten.... vrouw Nannenberg. Hoe was dat toch mogelijk.... en, hoe moest 
dat nou ? 't Gaat toch niet aan, dat die geen taart krijgt en de anderen wel; hoe 
heb ik die kunnen vergeten. Maar wacht eens even, er is nog een stukje, dat van mij 
zelf.... jammen nou toch, da-*- ik dat niet krijg.... ik breng het nog even naar 
vrouw Nannenberg.... Toen ze weer in haar kamertje kwam.... heel tevree, dat het 
nu toch goed was afgelopen, ging ze weer met de voeten op de warme stoof.... lekker
die warmte---maar toch vroeg op bed hoor, dat was het allerbeste, nu de buikpijn
nog niet over was, bleef ze maar in bed.... niemand had haar nodig en er zou - een 
dag na de jaardag - niemand bij haar komen.
Het was net tien uur geweest toen er iemand aan de deur rammelde. "Koom der moar 
ien heur, deur is lös, 'k heb knip der nait op doan". Nou, maar dat was aardig, 
daar kwam Frieling, president-kerkvoogd even langs om te vragen hoe de dag verlopen 
was. 't Oude mensje op bed? Dat is ook niet gewoon, wat zullen we nou hebben? Buik
pijn? Dat zal wel van al dat taart, dat ze gegeten heeft, komen. "Och mien jong, dat 
kin ja nait best.... 'k heb allain vrouw Nannenbergs schuddeltje wat ofslikt!".



Op maandag 10 MAART kunt U de lijsttrekkers van de vier aan de gemeenteraads

verkiezingen deelnemende partijen in actie zien. Dan nemen zij deel aan het 

inmiddels tot een goede traditie geworden politieke forum.

Dit keer wordt dat gehouden in "Het Wapen van Hunsingo" te Pieterburen, aanvang

20.00 uur.

De leiding is in de vertrouwde handen van de heer R.J.Clevering.

U krijgt alle gelegenheid uw vragen -schtiftelijk of mondeling- voor te leggen 

aan de vier politieke kopstukken. Zo kunt u er achter komen, wat elk der par

tijen met de gemeente Eenrum voorheeft. De voorbereidingscommissie rekent op 

vele belangstellenden.

ver .  d o r p s b e l a n g e n  E e n r u m
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,öf ze in aanmerking wensen te komen voor een aktie.
Deze aktie kan bijvoorbeeld bestaan uit het houden van een verloting, koffie- 

* stand 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 van de ver. sticht, of comm. te 
spekken.
De vereniging, stichting of commissie die een aktie op de Hemelvaartsmarkt wil 
houden, wordt verzocht onderstaande strook in te vullen en vóór 10 maart 1986 
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 doch niet in aanmerking 
kwamen, kunnen nu weer inschrijven.

Naam vereniging:..___________

Secretaris:__________________

Aktie t.b.v. ________________

Wat voor aktie wordt gewenst:

Eventuele toelichting,-..



A k k e r t j e s [Herhaalde oproepTj-,

Ten noorden en op het terrein van de aanleunwoningen bij het verzorgingshuis 

"AAGTSHEEM" zijn enkele perceeltjes grond, vier van 30 m? en twee van 150 m2, 

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 i n ®  zijn aangegeven- 

Inwoners van Eenrum die belangstelling hebben bij deze grond kunnen zich wenden 

tot de heer Dubois, tel 05950 - 4885. Inlichtingen zijn ook te verkrijgen ten 

gemeentehui ze van Eenrum, tel 05959 - 1333,

/ N v )  iït



Wat kan een Sociaal Raadsman voor u doen?.

Steeds vaker blijkt dat mensen niet meer weten waar ze met hun vragen naar toe 
moeten. Dat is op zich helemaal niet zo verwonderlijk, want er is zo langzamer
hand een waar doolhof ontstaan van instanties, regelingen, wetten en formulie - 
ren.

Ons kunt U zien als een soort wegwijzer in dit doolhof. Wij kunnen U vertellen 
wat Uw mogelijkheden zijn, of waar U moet zijn in die gevallen als U dat zelf 
niet meer weet.

Ook kunnen wij U toelichting geven op regelingen,wetten en adviseren over Uw 
rechten en plichten.

Bovendien kan de sociaal raadsman U helpen bij het invullen van formulieren, 
het opstellen van brieven, bezwaarschriften, enz.

Verder kunnen wij bemiddelen wanneer U zelf niet de eerste stap durft te zet
ten om met iemand te gaan praten en wanneer U het moeilijk vindt om voor Uw be
langen op te komen.

Welke onderwerpen?__________________________________
U kunt dus met alle mogelijke vragen of problemen op alle mogelijke gebieden 
bij de sociaal raadsman terecht. Om U een idee te geven volgt hieronder een 
kleine greep uit de onderwerpen:
- onderwijs,- studiefinanciering,- ontslagkwesties,- verzekeringen,- algemene 
bijstandswet,- W.A.0. en A.W.W.,- kinderbijslag,- huursubsidie,- belastingen,
- financiële problemen,- enz.

Voor wie?__________________________________________
Iedereen kan GRATIS van de diensten gebruik maken. Vooe een VERTROUWELIJK ge
sprek kunt u naar het spreekuur toekomen, maar is dit, om wat voor reden dan
ook, niet mogelijk -afstand, ziekte og handicap- , dan kunt u ook BELLEN---
tel: 05950 - 2650. Blijkt een persoonlijk gesprek toch wenselijk, dan kan er 
een afspraak voor een huisbezoek worden gemaakt.

Waar en wanneer?___________________________________
In woners van de gemeenten: ULRUM, LEENS, KLOOSTERBUREN, EENRUM, EZINGE,
WINSUM en BAFLO kunnen een beroep doen op Jan van Strien.
Hij heeft spreekuur in het gebouw van de S.M.D.N.G. Oosterstraat 56 Warffum 
op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Inwoners van de gemeenten TEN BOER, 1t ZANDT, MIDDELSTUM, STEDUM, KANTENS,
BEDUM en AD0RP kunnen een beroep doen op Ruda Kowadlo.
Zij heeft spreekuur in het gebouw van de S.M.D.N.G. Oosterstraat 56 Warffum 
op dinsdag en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

Inwoners van de gemeenten Warffum en Usquert kunnen bij beiden terecht.



Ver zoek  van de r e d a c t i e / /
|  copy

Zoals u waarschijnlijk bekend zal zijn, bestaat de redactie van het"Bokkeblad" 
geheel uit vrijwilligers die veel vrije tijd in dit blad zetten.

Zij allen doen dit overigens met veel plezier, en stellen het zeer op prijs 
dat u als lezers steeds weer veel copy weet in te brengen.

Sinds kort zijn er een aantal van hen belast met de lay-out (vormgeving) van 
het blad.
Dit omdat zolang het "Bokkeblad" wordt uitgegeven,hieraan steeds te weinig 
aandacht besteed is.

Doordat dit een tijdrovend werk is, vragen wij hierin uw medewerking door te 
willen letten op de volgende punten bij getypte copy.

Schrijfmachine:

- gebruik steeds een diep zwart inktlint of carbonlint.
- zorg dat uw letters op de machine goed schoon zijn.Anders krijg u een dicht 
geslagen letter op papier en dat dient u beslist te voorkomen.

- Ook is het van belang, dat u de regelafstand niet te groot neemt.

PAPIER: |

- bij A-4 dient u aan de linker en rechterzijde minimaal 2cm vrij te houden. 
A-4 is het formaat van het "Bokkeblad".

- aan de bovenzijde houdt u 2i cm vrij. Hier komt dan de kop van het artikel.
U kan dan op ongeveer 3cm van boven beginnen met de tekst.

- aan de onderzijde stop u bij 2cm vanaf onderen.

HAND GESCHREVEN TEKST:

- deze copy wordt door ons op de gebruikelijke wijze verwerkt op de schrijf
machine.

Indien u zich aan boven-staande spelregels wilt houden, kunnen wij uw copy 
direct plaatsen.
Wij behoeven dan uw copy niet meer over te typen wat ons veel tijd spaart. 

Hiervoor onze hartelijke dank.

p.s. LET OP: Copy welke wordt ingezonden na de in elk
blad genoemde uiterste datum kan niet meer 
geplaatst worden.

De redactie, "Bokke )1ad".

>

c o p y i



De Vennen 2a 
9967 PE EENRUM 
Tel: - 1467

Openingstijden: ma. 14.30 - 17.30 uur
wo. 14.30 - 17.30 uur
do. 14.30 - 17.30 uur

18.00 - 21.00 uur

In april 1985 is de bibliotheek be
gonnen met het uitlenen van de COMPU
TER.
Veel mensen hebben op deze manier al 
kennis gemaakt met de COMPUTER.
Voor hen die nog niet zover gekomen 
zijn, even alle informatie op een 
rijtje.
Voor slechts ƒ 12.50 p. week leent U:

-een huiscomputer ( Acorn Electron), 
-een datarecorder.
-een Nederlandstalige handleiding.
-een introductiebandje.
-7 bandjes met spelletjes, zoals: 
Biljarten, rijmen, galgje enz.
NIEUW is een tekstverwerkingsprogram. 
Dit programma laat zien wat voor mo- 

j gelijkheden de computer biedt bij het 
schrijven van brieven en het bijhouden 
van de administratie.
U kunt met dit programma leren hoe U 

I zinnen moet toevoegen, regels kunt 
| weg-halen, fouten verbeteren enz.
|
De bijgeleverde handleiding leert U 
stap voor stap op logische wijze de te 
gebruiken commando's.

On verzoek kunt U bij de computer ook 
een WEEFprogramma lenen.

Dit programma is in de eerste plaats 
bedoeld voor hen die van het weven hun 
bobby hebben gemaakt en nieuwsgierig 
zijn naar het gebruik van de computer 
als hulpmiddel daarbij.

Het doornemen van de handleiding bij 
het weefprogramma vereist wel enig 
doorzetti ngsvermogen.
U moet de computer aansluiten op Uw 
eigen televisie toestel.
Vooral voor de vacantieperiodes is het1 
raadzaam de computer tijdig te reser- ; 
veren.

Voor meer informatie kunt U terecht 
bij de bibliotheek.



Ë.Ii.B.Q. - Vei en Lgi nB B B B B B I bui en
Wat E.H.B.O. is en wat een E.H.B.O.-er doet heeft geen tekst en uitleg nodig. 
Het bestuur wil u wel graag iets anders onder de aandacht brengen.
In het verleden en hopelijk ook in de toekomst, zullen vele verenigingen ge
bruik maken van de kennis van een E.H.B.O.-er.
Vaak is hierbij eigenlijk altijd één en hetzelfde probleem naar voren gekomen 
n.1.; men vraagt op veel»te korte termijn hulp van de E.H.B.O.
Het posten op een evenement, wedstrijd of iets dergelijks is voor de leden 
vrijwillig.
De vraag van het bestuur aan de desbetreffende verenigingen is om zodra u 
weet wanneer er een evenement plaatsvindt en u heeft de E.H.B.O. nodig geef ', 
u dan zo spoedig mogelijk aan het bestuur door.
De bestuursleden zijn:
Iektje Arkema, Oosterweg 13 te Eenrum 
Paula Datema, Mensingeweersterweg 13 te Eenrum 
Jacob Dijkstra, Jan Heidemastraat 20 te Westernieland 
mevr. Pannekoek, Hoofdstraat 159 te Pieterburen 
Kees de Vries, Molenstraat 36 te Eenrum Bij voorbaat dank.

DEFINITIEVE OPHEFFING SPORTVERENIGING S.D.S. PIETERBUREN JWESTERNIELAjND 23-10-1985

Sterk Door Samenwerking. Deze samenwerking is dusdanig verstoord, dat het voor 
het bestuur niet meer mogelijk was, de vereniging te laten draaien.
Het ledenaantal was in één jaar tijd tot de helft teruggelopen, daardoor kwam 
er te weinig contributie binnen om de leiding te betalen.
Wat de reden is, dat de bewoners van Pieterburen en Westernieland liever niet 
meer van gymnastiek en volleybal willen deelnemen, zal voor ons een vraag 
blijven. *
Natuurlijk zijn er suggesties genoeg, maar een oplossing (om de vereniging te 
redden) is door het bestuur niet gevonden.
Tijdens de ledenvergadering van 23 oktober 1985 is de belofte gedaan, een 
stukje in het Bokkeblad te schrijven en de notaris te vragen alle documenten 
te bewaren. Dit voor het geval er een aantal personen zijn, die weer met een 
nieuwe vereniging willen beginnen.
Het bestuur betreurt het erg, dat het allemaal zo gelopen is, ook wij hadden 
liever gezien, dat de vereniging was blijven bestaan.
Ofschoon wij nu een goede accomodatie hebben doordat in Pieterburen een nieuwe 
gymzaal is gebouwd. Maar een vereniging zonder leden heeft geen zin.
Gaarne wil het bestuur via deze weg alle trouwe leden, de leiding, de heer 
Lofvers (erelid) en andere voor de vereniging actieve mensen bedanken voor 
alles wat voor S.D.S. gedaan is.
S.D.S. opgericht 25 februari 1963 opgeheven 23 oktober 1985.



Ho b b y  t e n t o o n s t e l l i n g  g e m .  E e n r u m .

Het Nutsdepartement Eenrum organiseert in de maand maart een 
hobbytentoonstelling in de gemeente.
Door het enthousiasme van veel amateurs worden er zeer uiteen
lopende technieken getoend, zoals: houtsnijwerk, fotografie, 
schilderwerk, het maken van poppen.
Bovendien zal er gedemonstreerd worden# o.a. in: kantklossen, 
het werken met nylonkousen, pottenbakken.
Dit alles is nog maar een kleine greep uit wat er te zien zal 
zijn!
Het unieke van de tentoonstelling is, dat ze in 3 dorpen komt:
- in Eenrum in 't Dorpshuis op 7 en 8 maart
- in Westernieland in 't Dorpshuis op 14 en 15 maart
- in Pieterburen in 'Het Wapen van Hunzingo' op 21 en 2 2 maart
De openingstijden zijn op vrijdag telkens van 16.00-22.00 uur 
en zaterdags van 14.00-17.00 uur.
De toegang is gratis en daarom hopen de amateurkunstenaars op 
veel publiek.
Zij willen iedereen graag laten zien wet zij in hun vrijetijd 
doen en daarmee anderen op een idee brengen.
Het bestuur van 't Nut hoopt, dat deze tentoonstelling in de 
3 dorpen veel belangstelling zal krijgen!



Wegwijzer voor de kiezer

Er Kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet in de 
gelegenheid bent uw stem zelf uit te brengen, bijvoorbeeld wegens 
vakantie of ziekte
Dit zijn geen redenen om uw stem verloren te laten gaan. want 
natuurlijk zijn daar regelingen voor getroffen.
Mier volgen de diverse mogelijkheden voor u

Stemmen bij volmacht

U bent verhinderd door bijvoorbeeld vakantie buiten Nederland of 
ziekte, aan de stemming deel te nemen.
A.
U kunt een gezinslid, echtgenoot of echtgenote, een huisgenoot 
of een kennis die in uw buurt woont en in hetzelfde stemlokaal als 
u moet gaan stemmen, machtigen om uw stem uit te gaan brengen. 
Op de voorzijde van uw oproepingskaart vult u uw naam in en de 
haam van degene die voor u gaat stemmen. Beiden plaatst u een 
handtekening
Degene die voor u gaat stemmen neemt uw kaart mee naar het 
stembureau en brengt tegelijk met zijn of haar stem ook uw stem uit. 
Dit is de meest eenvoudige manier zonder tussenkomst van de 
gemeentesecretarie Bovendien is deze manier van volmacht geven 
niet aan een termijn gebonden.
U kunt dit ook nog op de dag van de stemming zelf doen als u 
bijvoorbeeld plotseling weg moet of ziek wordt
B .

U kunt een andere kiezer, ook indien die buiten uw stemdistrict 
woont, machtigen om uw stem uit te brengen.
U gaat daarvoor op de gemeentesecretarie, bureau verkiezingen, 
even een volmachtformulier halen. Zo nodig kunt u dit formulier 
telefonisch bij dit bureau aanvragen.
U vult daarop uw gegevens in en de gegevens van degene die voor u 
gaat stemmen
Beiden moet u het formulier ondertekenen en daarna moet u het zo 
spoedig mogelijk terugsturen naar de gemeentesecretarie, bureau 
verkiezingen, van uw woongemeente
Het formulier moet op de veertiende dag vóór die der stemming ter 
secretarie zijn ontvangen
Aan degene die voor u gaat stemmen wordt dan een volmacht- 
legitimatiekaart toegezonden, waarmee hij of'zij uw stem kan uit
brengen in elk stembureau binnen het gebied waarvoor de ver
kiezing geldt

Voor beide methodes geldt dat degene die voor u gaat stemmen in 
totaal niet meer dan twee machtigingen mag aannemen Dit houdt 
dus in dat hij of zij drie stemmen in totaal mag uitbrengen, eèn van 
hem- of haarzelf en twee van een volmachtgever

Stemmen in een ander stembureau

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld in een forensengemeente woont 
en liever even tijdens de middagpauze gaat stemmen in uw werk- 
gemeente.
Ook kan het voorkomen dat u voor zaken of wegens vakantie op de 
dag van de stemming buiten uw woongemeente in Nederland 
verblijft.
In zo’n geval kunt u een kiezerslegitimatiekaart aanvragen 
Een kiezerslegitimatiekaart is geldig in alle stembureaus in het 
gebied waarvoor de verkiezing wordt gehouden 
Dus voor de verkiezing van de leden van:

het Europese parlement 
de tweede kamer 
de provinciale staten 
de gemeenteraad

in heel Nederland 
in heel Nederland 
in uw woonprovincie 
in uw woongemeente.
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Een stuk inkomen aan 
de kant leggen voor 
straks, als dat inkomen 
er niet meer is.

' Assurantie- en Adviesbureau Havinga BV
Hereyifleg-15 '9967 PP Eenrum 
Postbus 5 9967 ZG Eenrum
Telefoon (05959)/ 1351

Wat dacht u bij elkaar komen voor een praatje 
over pensioenen? Havinga is erin doorkneed

Jongelui denken tegenwoordig dal 
geld alles is m hel leven; als 
ze ouder worden weten ze het 
zeker

Oscar Wilde (1856-1900)

nva

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.


