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N o s t a l g i e of heimwee.
H e r i n n e r i n g e n aan vrouger.
Olie opa zat bie de kachel
In ‘n olie kroakstoul.
En dacht w e e r a an v r o uger
Toun hai n o g g o n g n o a r schoul.
En docht w e e r aan zien jeugd.
En aan ’d a a r m o u d e in 't gezin,
Tou n w a z z e n het ja barre tieden.
Dor kwa m ja hoast gain geld in.
't Was m a lst a a r m o u d j e troef.
In dei v r o u g e r e tieden.
T e g e n w o o r d i g is *t ja beter.
Ue m e n s e n h u i v e n nait zoveul a a r moude m e e r te lieden!
Met 'n poar olie k l o m p e n aan de vouten.
M o s ' n wie hail laank inet doun.
Der m6s ja eerst wat v e r d a a i n d worden.
Veur dat w i e k r e g e n onze eerste schounenj
Met d a t t i e n d e joar ai aan 't waard.
In de m a l s t e gezinnen,
Want er mós ja wat v e r d a i n d worden.
Mor zoveul w a ark was der óók nait te vinden.
En s t eun h a a m je toun nog nooit van heurd.
Je m o s ' n joe n or r e d d e n in dei tied,
Nee wat dat betreft is 't nou beter
Al wordt 't m i s s c h i e n ook nooit gai n g o l d e n
En
En
En
Je

tied.

d e n w a z z e n 't laange d o a g e n bie de boer.
gain vrije z o a t e r d a g zo as nou.
h a a r d w a a r k t werd ter ook
m ö s ’n d e r f l ink a c h t e r toui

Nee opa, doe h est d i e n waark wel doan.
Móst nou mo r 'n zetje op d i e n lauweren r u s t e n goan.
En n o g 'n b e etje g e n i e t e n van 't leven.
Want m en wait 't ja nooit, m i s s c h i e n duurt *t m or even.
Want d er is w e e r 'n neie jeugd.
En het b i n ' n a n d e r e tieden.
Mor toch wol 1k n o g mor even zeggen
H e r i n n e r i n g e n a a n v r ouger dei blieven!
Ainrom, z u m m e r 1986*
T. Dotterna,
bie Aagstheem,

ZUMMER 1924-1925
ze kloagn noa wel ains watn natte tied moar ien 't joar of 't
zurnmer van '24 op '25 waas 11 ook bar.
Als eerste ging Geert Boeremoa zien boerderij lucht ien, dat
haite dou kortsluutn.
Een poar doagn loater mouk moeke mie wakker en zee huhs nait
noar Wiek (heernshaim). Moar is weer 'n boerderij op braand, as
dat nog zain wils... rk te ber oet en noar Haarm Wulm Riezengoa
tou en wie der hen. 't Was boerderij van Breeksmoa.
Wie noa mirrig weer noar Jaan Ernst Wiek mit helpm ien goul.
Bie Foaber haarn ze 11 zoad al ien schuur en bie Wiek laipt om
't leste.
•Dou loater 's noamirrigs zeeën aarbaiders van Foaber ien 't
la&nd Wiek het dörsmesien en bie Wiek zeeën ze van bie Foaber.
Mor dou kreegn ze deur, dat d'r braand was.
Wie bie Wiek mit emmers woater 't rait van Wiek zien schuur nat
moakn.
Schuum van Foaber en Wiek stenn moar 'n endje vanmkanner.
D'r stonn nog een rieg appelboomkes tussen, appels zaten loater
goar aan takken!
Harm Wulm en ik wie haarn nait noar Brouk huft,wie mouken 't
nou zulf mit.
Piét Smit haar 's mörgns op 't heernhaimsterpadje zegd, nou is
ons boerderij aan beurt, hai waarkte bie Foaber.
Dat wer Foaber gewoar en hai zee cs mirrigs teegn Piet dat hai
hom stil holn mos, want Modderman van Braandverzekrn waas der
west en en hai haar niks vonn.
Dou zee Piet Smit din het hai nait op 't goie stee stookn, aar
baiders wissen wel woar 't zoad zat dat nait goud ien schuur
koomm waas.
Deur braand bie Foaber w a a m b o e m wakker worn, hail wat zoad wer
weer te schuur oethoald.
't Is nog gebeurd dat brandspuit ien schuur ston als ze d'r mit
aan' gaang waren, zo hait was stro din.
Harm Wulm en ik benn 's winters d'r op nog aan 't stainen bikken
west mit Jaan Leegstroa en D o m s Vogel op boerderij van Geert
Boersema.
Jan.Ernst Wiek kon 't mooi zegn.
Wie waarn ains aan aartn rudem, moar rouken deur ruders hen.
Harm Wulm en ik wurn mit snor en wipkoar, noar boerderij tou
stuurt om wat op te hoaln, mit zegn d'r bies
DUVELS HAARD RIEDN EN GAIN ONGELUKKN!

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS
A F D E L IN G : E E N R U M

b| ü

beschermvrouwe h.m de koningin

Aan alle 391 leden van Eenrum, Pieterburen, Westemieland en Broek,
delen we mee dat onze afdeling als één van de laatste in Nederland
heeft besloten om haar ledenbestand te automatiseren.
Jarenlang Incasseerden Mevr.Staal en Dhr.Boot uit resp, Eenrum
en Pieterburen tot ieders tevredenheid de contributie;
de jaarlijkse achteruitgang van het aantal leden door verhuizingen
heeft het bestuur echter doen besluiten bovengenoemde maatregel te
nemen■
wat betekent automatiseren voor de Rode Kruis afdeling en voor u
als lid? Automatisch blijven leden van onze afdeling die naar elders
vertrekken lid van de plaatselijke afdeling aldaar, dus leden die
zich in de gemeente Eenrum vestigen worden ook automatisch lid
van onze afdeling, u weet het toch nog? Lid zijn van het Bode Kruis
van welke afdeling dan ook betekent lid zijn van het Ned. Bode Kruis»»
In het vervolg kunt u een accept-girokaart verwachten! om te
beginnen + 15 augustus voor het jaar 1986, daarna in febr ./maart
voor de jaren 1987, 1988 enz.
üük al komt er nu niemand meer persoonlijk bij u aan de de\ir, wij
vertrouwen erop dat u de moeite zult nemen er even één minuutje
voor uit te trekken om uw jaarlijkse bijdrage over te maken.
U HELPT DAARMEE HET RODE KRUIS HELPEN»
Hebt u vragen of moeilijkheden met de accept-girokaart dan kunt u
bellen met mevr.G.Faber-Westerdijk tel.t05959-1457.
De jaarlijkse kollekte van het Ned.Rode Kruis is pas achter de rug
(26 mei t/in 8 juni) .
In de afdeling Eenrum was de opbrengst dit jaar totaal ƒ2470,80.
Een goed resultaat!
Alle gevers willen we hiervoor hartelijk dank zeggen.
Ook de kollektanten (£4 totaal in Eenrum, Westernieland en Pieterbu
ren) onze oprechte dank.
Enkele mensen kollekteren al jaren achtereen en we zijn blij dat we
iedere keer weer een beroep op hen mogen doen en dat ze bereid zijn
(soms) in regen en wind met de kollektebus alle straten en afgelegen
boerderijen in onze gemeente langs te gaan (soms 2 è 3 keer),
zonder hun inzet zou de Rode Kruis afdeling Eenrum jaarlijks niet
zo'n hoog bedrag (gemiddeld) per inwoner inzamelen.
voor meer informatie kunt u zich wenden tot het bestuur v.h. Ned.
Rode Kruir afdeling Eenrum:
Dhr.B .J .Hommer (voorz.) 05952-287
Mevr„L.Z.Tuininga (secr.) 05959-1297
Mevr.G.Faber (penningm.)05959-1457
Mevr.A.Stoffel
(inl. over Bloedafname-middagen)
05952-315
05959-1462
(Welfare leidster)
Mevr.R.Straat
05952-352
Mevr.J.Westerdijk
05959-1263
Mevr.T.v.d.Laan
05959-1320
Dhr *T.v.d.Werf

Waar gebeurd....!
Ondergetekende zat eens in een
autobus (GADÖ)) . Er zat ook een
oude man voor mij en die moest
er onderweg ergens uit. Maar
hij wist blijkbaar niet dat je
dan op een knop moest drukken#
voordat je bij de halte bent,
waar je dan wilt uitstappen.
''HO!'1 riep hij naar de chauf
feur.
De chauffeur (ook een grappen
maker) riep naar hem:
"Het is geen paard! Als je er
gens uit wilt stappen, moet je
op een knop drukken!"
"Waar zit die dan?" riep de oude
man.
En gelachen dat er toenwerd, dat
kun je begrijpen!
T.Bottema

In Termunetn woonden eens twee
broers tezamen, ongehuwd.
Eén ervan, Gerritje was niet
helemaal normaal. En vroeger
was het de gewoonte zich sche
ren te laten bij de kapper.
Als het in november of februari
weer vreselijk storm was en
Gerritje zat bij die kapper, zei
die kapper:" Wat weer een storm
Gerritje he?"
"Ja", had Gerritje dan gezegd,
"dat kan ik je wel vertellen,
waarom er zoveel wind is. Er
wordt ja geen wind meer gebruikt
Zeilschepen en windmolens zijn
er niet meer!'' _ , ,
T.Bottema

Op
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is er in de
g | R V O ^ ^ _ g E g K J / A N _ E E NRUM
aanvang 20.00 uur, een

Z A N G A V O N D
met medewerking van:

(f

Gospelgroep "Visum" uit Hardegarijp
o.l.v* G. Meijer-èleek
- o - o Koor "St. Caecilia" uit Wehe-Den Hoorn
o.l.v. Piet Baars
- o - o Chr. Gemend Koor "Halleluja” uit Baflo
o.l.v. R, te Wies
- o - o Hervormd Kerkkoor Eenrum

o.l.v. G. Meijer-Meek

- o - o Geboden wordt een gevarieerd programma met onder meer
een gezamenlijk optreden van alle koren.
Toegang vrij.
Collecte voor bestrijding onkosten aan de uitgang.
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|De kerstvloed van h et jaar 1717
D« stórmvloed, die ln 1953 een
groot deel van ons land heeft
geteisterd, moet het nog steeds
zonder imam doen. Men heelt
de naam Heatrur-vloed geopptrcL, maar die ia er blijkbaar
met ingegaan. In vroeger eeu
wen w m cUt anders, Toen kre
gen de vloeden wel namen zo
ol* de Sint Elizabeihsvlocd,
twee Allerheiligenvloeden, en
verder ook de Kerstvloed van
1717.
Den kerstvloed *s zeer Detucht geworden, taoofdoakaiijk
la de provincie Groningen.
Re-ed* dagen lang huwt het,
toen het tegen Kerstmis liep.
gestormd uit het zuidwesten.
Heel veel water * w daardoor in
de Noordaee opgestuwd en toen
op de avond vóór het kerstfeest
de wind draaide naar het noordwtAten en aangroeide tot een
•tórm, kregeu de aeedyken van
Groningen het hard te verduren.
De gehele kerstnacht door
beukten de golven tegen de dij
ken en toen de kerstmorgen
gloorde, braken op verschillende
plaatsen de dijken door. Met
grote kracht stroomde het water
de vruchtbare polder» binnen,
die weldra in een zee herscha

pen werden.

In de plaatsen, ede nabij de
dijk lagen, waren de mensen er
het slechLst aan toe. want daar
overviel dc waterwolf hen, toen
het nog donker was en de meest*
mensen du» nog te bed lagen.
Een vreselijke verwoesting wend
aangericht: schepen werden over
de ddk gezet. huizen stortten in,
mensen en beesten vochten ® st
de golven en trachtten zich op
•tukken hout of zwemmende &
redden.
De kerstnacht werd vervuld
met het gejammer eet gekerm
der in nood verkerende mensen
en het akelig gebrul van het ve®.
Iemand, dia da ramp van nahfj
meemaat te, schroei daarover
later:
„MJJ dunkt ik hoor nog het
gebmla der baren, het gekraak
der instortende huiaest, soldere
en daken, en het erbarm cl ijk
geoenneeuw en gekerm der ellen
dig in den vloed stortende menschen. t gehuil der teedere
vrouwen en kinderen die hier
onder een balk ellendig verplet
terd werden ai daar op hun
bedden versmoorden of ginds en
derwaarts door de golven wer
den geslingerd en half-naakt op
de baren zwabberden, waarvan
de meeaten ln den vloed hun
leven lieten"
Huozinio. waar de dUken net
eerst doorbraktan, werd hoi folot
geteisterd. Tn Leent. Klooster
buren en Uithubcermeeden ver
loren bijna 600 mensen het le
ven. In Meoden ruim 200. In
Hornhuieen-Kloosterburen. dat
dicht bU dc zee ligt, verdronken
ongeveer 300 mensen. In geheel
dit kwartier kwamen 1062 men
sen om het leven. Zulke cijfers
tonen duidelijk de omvang van
de ramp. Daarbij komen dan
nog de getallen van het vee:
«*Ó0 koeien, 1804 paaruea, 801
varkens en 13713 schapen, von
den ds dood in de golven.
Niet beter was £et ln de buurt
van
'ppingedum
Godlinge,
t Zandt. Spijk en Biarum be
taalden ook hun tol aan de
catastrophe met 185 mensenlerooa, terwijl ln geheel Piveungo SM manaen omkwamen en
11777
viervoetige
huiacUerea
verdronken.

Terwijl men ln het noorden
reeds sinds de nacht met de gol
ven worstelde, bemerkte men ln
da atad Groningen pas iets van
het water, toe» de ochtendkerk
ultkwaai en ’a middags kwam
hek ongeveer twee voet hoog
door da Steen üi poort de stad
hinnfn waar het ai spoedig drus
roet hoger steeg, dan bd de Slat
Maartensvloed van 1686.
In de middag van die Eerste
Kerstdr- werd ln Groningen de
reddingsactie ingezet. De rege
ring stelde gebouwen beschik
baar, waar vluchtelingen en vee
een onderkomen konden vinden.
Ook werden alle schepen gerequireerd, om, voorzien van kle
ren en voedsel,- naar de benarde
streken te zeilen en daar zoveel
mogeluk hulp en redding te
brengen.
Evenals bij elke ramp, kon
men ook hier van wonderlijke
reddingen gewagen.
Te Kloosterburen, dat dicht
achter de dijk ligt. werd een
zware tjalk, door de kokende
golven over de dijk gezet en
kwam zonder om te slaan, te
liggen vlak voor het coda van
do schoenmaker van dat dorp
Dat huis srtond hoger en was
sterker, dan de overige huize»
ia het dorp. Daarom hadden
tien rneuseo een schuilplaat*
gewordt bij de schoenmaker. Tot
hun verbaan* zagen ze plotse
ling ecu tjalk voor bet huis
liggen. Menende dat
aan
boord
veiliger zouden ?ijn,
klommen ze in «He haast ln hPt
schip en nauwelijks waren ze
allen aan boord of het nuis van
de schoenmaker stortte ineen.
De tjalk droef weg en zodra het
dag was, zag de schipper kans,
met ztja roeiboot nog dertig
mensen op te halen, dié ln oomen oi op de daken der huizen
een toevlucht hadden gezocht
Ook ln Westemieland werden
mensen overvallen door het

water, terwijl ze nog te bed iagea. De bewoners van een zekere
boerderij vluchtten toen in aller
ijl weg. De boer en de meid
vtuehUen naar de zolder, de
oude moeder van de boer ver
dronk. zijn broer klooi in een
boom en de knecht vluchtte in
la schuur op een atroschelf. HU
was zo gelukkig een touw te
kunnen meenemen. Toen door
het gebeuk der golven een muur
van het huls lnjtorue, zag hjj
de boer in een hulpeloze toe
stand op de zolder idUea. Het
gelukte de knecht een ronddrijvsnde balk te grijpen en daar
aan het touw vast te binden.
Hij liet de bolk toen naar het
het hui» drijven en riep de boer
toe, daarop te gaan zitten. De
man deed dit en de knecht trok
nu zijn baas naar de stroschelf.
Op dezelfde manier werd daar
na de meid ln veiligheid ge
bracht en tater gelukte het hem
ook met behulp van zijn balk
de broer van z’n baas, die het 'n
de boom te benauwd kregen, op
de schelf te brengen, 's Avonds
werden allen er met een pjeiboot afgehaald en naar een vei
liger plaat» gevoerd.
De oude kronieken gewagen
van veel dergeüjke uitreddingen,
waarbij het vrome voorgeslacht
niet naliet. de reddende Almacht
God» er ln te erkennen. Het ia
goed de geschiedenis van dia
ochrdtfceiyke kerstvloed nog eena
door te geven Zij toont ons nog
weer eena, dat het water niet
alleen een gewaardeerde bond
genoot, maar evengoed een ge
vreesde vijand kan zijn
Zeeland vooral heeft dat ln
1953 ncxr een» weer duchtig on
dervonden.
Of d« hedendaagse techn.ek,
die het Deltaplan zal uitvoeren,
hier aar. voor goed een eind®
kan m^Ven, dient te worden af
gewacht.
P. DE ZEEUW J.Gzn.

ék

Uit "De Vacature"
van 18 december 1957

u'OERISTENKAARTEN

EN

PASPOORTEN

Elke Nederlander die naar het buitenland wil, heeft een geldige toeristenkaart of een (geldig) paspoort nodig. Niet alleen om grenzen te kunnen pas
seren, maar ook om zich te kunnen legitimeren.
Het aanvragen van een paspoort kost thans ƒ 67,45 en daarbij maakt het niet
uit of een nieuw paspoort moet worden aangevraagd of dat het oude paspoort
moet worden verlengd. Bij de aanvraag om een nieuw paspoort dienen twee
recente goed gelijkende zwart-wit pasfoto's te worden ingeleverd.
De aanvra(a)ger(ster) moet altijd persoonlijk ter secretarie te verschijn
en. Kinderen kunnen tot zestienjarige leeftijd worden bijgeschreven in het
paspoort van één van de ouders. Beide ouders dienen in een dergelijk geval
de aanvraag te ondertekenen van de ouder waarin het betreffende kind dient
te worden bijgeschreven en dientengevolge persoonlijk ter secretarie te
verschijnen.
Als kinderen zelf een paspoort aanvragen dan kan ingeval het kind niet
ouder is dan 16

(dus tot en met 15 jaar) tegen ƒ 39,10 een paspoort

worden verstrekt, zodat ƒ 28,35 kan worden bespaard.
De aanschafkosten van een toeristenkaart bedragen ƒ 31,55 voor volwassenen
en ƒ 16,55 voor minderjarigen.
Wanneer een toeristenkaart, wanneer een paspourc ??
Een geldige toeristenkaart geeft toegang tot alle landen in Europa met
uitzondering van de Oosteuropese landen, Cyprus, Finland en Joegoslavië,
waarvoor een geldig paspoort is vereist.
Een geldig paspoort geeft toegang tot alle landen in de wereld.
De geldigheidsduur van een toeristenkaart is 2 jaren en de geldigheidsduur
van een paspoort is 5 jaren. Een paspoort dat niet meer dan vijf jaar is
verlopen geeft

nog toegang tot een aantal landen. Deze landen zijn:

België, Frankrijk, Griekenland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal,
Spanje,

Westduitsland (maar niet West-Berlijn), en Zwitserland.

Wil men dus bijvoorbeeld naar Frankrijk of Westduitsland, dan heeft rnen
genoeg aan een geldige toeristenkaart of een minder dan vijf jaar verlopen
paspoort.
Velen zullen voor één van beide kiezen, omdat het goedkoper is dan de
aanschaf of verlenging van een paspoort. Men dient zich echter wel te
bedenken dat men met een verlopen paspoort of een toeristenkaart proble
men kan krijgen bij het verzilveren van girobetaalkaarten, cheques e.u.
Informatie.
Ten aanzien diverse reisadviezen (ziekte in buitenland, reisverzkeringen
e.d) ligt ter gemeente-secretarie een brochure geheten Wijs op Reis van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken wat bij u wordt aanbevolen.

Mag men degenen die hem hebben gekend geloven, dan hebben talloze

verhalen ever hem de ronde gedaan.
helaas, wat overbleei was slechte bij mondelinge overlevering.
De Witt en zijn vrouw woonden even ten Zuiden van

Westernieland

op een Klein boerderijtje.
Als handelaar in allerhande zaken,hield deWitt er o.a.
Willem

een bok,genaamd

Teil op na,die in dienet stond van de Koe der armen.

Toen Willem Teil op een keer in de taoak van zijn baas een lekker hapje
Jacht te ontdekken en daarmee zijn eigen doodvonnis velde, kwam hieraan
e^r. abdrupt einde*
Een concurrent, woonachtig bij de dijk,nam de gelegenheid te baat
een advertentie te laten plaatsen met een aanbeveling

door

aan het adres

van zjn eigen dier.
De wilt

plaatste, als antwoord daarop, eveneens een advertentie en wel

van de volgende strekking,wellicht voorzien van een dubbele bodem:
Willem Teil is dood.
Laat de lasteraars maar zwijgen,
Want wie zijn oude schuld betaalt,
Kan steeds opnieuw een nieuwe krijgen 1

' ' -"2 t

klagen deed de Witt veel en graag.
l u xocht hij eens het vel van een oude kat,

waarbij de eigenares bedong

dat hij het afgeleefde dier niet mocht doden waar zij bij was.
De Witt beloofde dit

en ging toen zitten

in de stoel waarin de kat

rustig lag te slapen.......
Ding de Witt naar de stad, dan legde hij op

de heenreis bij Adorp een

gulden onder een steen.
rls; wist dat hij, als hij ae stad verliet , geen cent meer had.
kaar dan was daar toch altijd nog die ene gulden....
Opeen dag toog de Witt naar Groningen om zich op de markt een paar
laarzen aar te schaffen.
Bij het passen
waren met

bleken ze wat klein uitgevallen en wat erger was ,ze

geen mogelijkheid weer uit te krijgen!

De hele Koopmansfamilie kwam er aan te pas, maar al het trekken bleef
zonder resultaat.
Kr zat niets anders op dan

ze aan te houden en te kopen.

Maarniet zonder het bedingen van de halve prijs......

tfijn goedhartige vrou» ging uit bakeren.
Op een dag

beval ze haar man thuis te blijven en

Toen deWitt tegen de middag
torenklok

om de etenspot te denken.

langs de Kerk te Warffum reed , sloeg de

juist 1 2 uur.

" «Joa Aibeltje M

zei de Witt, " Ik denk aan etenspot! ”

H]j was een van die mensen

die liever de bitterste armoe trotseren

dan zich de knecht te weten van een ander.

/o

i-Openbare

*

Bibliotheek

De Vennen 2a
9967 Pi EE.NRUM
Tel: - 1467

Openingstijden:

ma.
wo.
do.

Eenrum14.30
14.30
14.30
18.00

-

17.30
17.30
17.30
21.00

uur
uur
uur
uur

Lidmaatschap voor volwassenen:
ƒ25,- per jaar
bejaarden met PAS65 :/10 p.j.
kinderen tot 18 jaarj gratis
I.v.m. vakantie is de biblio
theek gesloten van 7-25 juli.
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KEUZE UIT DE NIEUWE AANWINSTEN

HOBBY- en STUDIEBOEKEN

ROMANS

615.7
Gansberg, Judith M.
De volgende negen maanden:
emoties, praktische problemen
en seksualiteit na de bevalling.

Blixen, Karen
Een lied van Afrika.
Verhalen over het leven op een
koffieplantage in Kenya in de
jaren twintig.
Gjerseth, Kjell
Chakoo.
Een Afghaanse verzetsstrijder
neemt in de oorlog met Ce
sovjet-unie grote risico's.
Ludlum, Robert
Het Jason dubbelspel.
Een man wordt wegens politieke
belangen door de CIA gedwongen
zich uit te geven voor een
beroepsmoordenaar.

!

617.4
Sölveborn, Sven A.
Stretching: de nieuwe weten
schappelijke hethoden ter verbe
tering van de beweeglijkheid,
het verhogen van het prestatie
vermogen en het voorkomen van
blessures.

I
j

622.2
Stöcklin-Meier, Susanne
Er is er één jarig.
Suggesties voor uitnodigingen,
versiering, hapjes en diverse
spelletjes voor binnen en buiten,
die bij een kinderverjaardag
thuis of op school gebruikt
kunnen worden.
983
Alle toeristische fietsroutes
van Nederland: met 101 geselec
teerde routebeschrijvingen en een
complete catalogus per regio.

j
j

MacCullough, Colleen
En de vrouw koos een man.
In het iaar 2032 is in Amerika
door overbevolking en brandstof
tekort de levensstandaard sterk
gedaald en het volk zeer gede
primeerd tot er een man opstaat
die een bijzondere uitstraling
heeft.

Peters, Karin
Haar strijd voor het geluk.
Op een dieptepunt in haar leven
ontmoet een vrouw een man die
haar onderdak en een baan biedt.

983
Veen, Robert van der
Lange afstandswandelingen in
Nederland.
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Eerste Songfestival van Groningen
Op vrijdag 14 november aanstaande zal het eerste Songfestival
van Groningen worden georganiseerd in het cultuurcentrum de
Oosterpoort in Groningen.
Dit songfestival is bedoeld voor amateurzangers uit de stad
en provincie Groningen en heeft als doel om nieuw en sluimerend
zangtalent de gelegenheid te bieden zich, na een gedegen
voorbereiding, te presenteren.
Het eerste songfestival, onderscheidt zich van de vele talen
tenjachten die tegenwoordig worden georganiseerd omdat de
uitbouw en bevordering van de kwaliteiten van de deelnemende
amateurs centraal staat.Als voorwaarde van deelname wordt
nadrukkelijk gesteld dat er live moet worden gezongen en
dat er geen gebruik kan worden gemaakt van sounmix en/of
play-back.Er zal een eigen songfestivalorkest worden geformeerd
dat op 14 november de deelnemers zal begeleiden.
Deelnemers dienen ouder te zijn dan 15 jaar.
De keuze van het in te zenden liedje is geheel vrij.Het
mag een bestaand liedje zijn of een nieuw geschreven liedje
De voorkeur gaat uiteraard uit naar het laatste.
Er mag in het Nederlands, Gronings of elke vreemde taal worden
gezongen.Het gebruik van Groninger teksten wordt gestimuleerd.
Het in te zenden liedje dient te behoren tot het genre lichte
muziek.Deel name van popgroepen is uitgesloten.
Voorselectie en coaching.
De deelnemers die zich hebben aangemeld zullen worden gese
lecteerd door een ter zake kundige jury.Er zullen twee voorselectierondes worden gehouden, waaruit de definitieve deel
nemers aan het songfestival op 14 november zullen worden
geselecteerd.Deze deelnemers zullen vervolgens een uitgebalan
ceerd coachingsprogramma volgen dat bestaat uit begeleiding
op het gebied van zangtechniek, dictie en presentatie.
Daarmee wordt de deelname aan het songfestival zo goed en
professioneel mogelijk voorbereid en kan elke deelnemer
zijn of haar kwaliteiten optimaal gpbruiken.
Vrijdagavond 14 november wordt vervolgens de eerste echte
avond van het songfestival van Groningen, waar voor het publiek
een interessant avondprogramma kan worden geboden van een
kwalitatief hoog niveau gebracht door -nieuw- Gronings zangtalent.
Een jury zal de winnaar/winnares van dit songfestival tijdens
de avond bekend maken.
Getracht zal worden voor deze eerste songfestivalwinnaar een
passend vervolg te realiseren in de ontwikkeling van zijn/haar
zangmogeli j kheden.
Inschrijving voor dit songfestival is mogelijk vanaf 15 augustus
tot 15 september 1986.
Organisatie is in handen van het Steunpunt AKKV
samenwerking
met de stichting 't Grunneger Laid.
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Inschrijfformulier eerste songfestival van Groningen
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als deelnemer voor de
selectieronden van het eerste Songfestival van Groningen.
Hij/zij verklaart goede nota te hebben genomen van de onderstaande
voorwaarden en spelregels?
t
Naam:
Adres:
Telefoon:
Geboortedatum:
Man/Vrouw
Titel te zingen liedje:
Naam tekstschrijver:
Naam componist/arrangeur:
Liedje is een: bestaand/nieuw geschreven/bewerkt/vertaald
Bijbehorende partituur/cassete is wel/niet meegestuurd

liedje

Plaats,datum en handtekening:
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Voorwaarden en spelregels eerste Songfestival van Groningen

il

- g r o n m g e n

1. Deelnemers dienen amateur te zijn, afkomstig uit de stad en provincie
Groningen en niet jonger dan 15 jaar.
2. Deelnemers dienen bereid te zijn live aan het songfestival deel te
nemen, dus geen soundmix en/of play-back.
3. Het ingezonden liedje behoort tot het lichte genre.De keuze van het
liedje is vrij.Er kan gezongen worden in het Nederlands, Gronings en
elke vreemde taal.Het mag een bestaand liedje zijn.
Voorkeur gaat uiteraard uit naar een nieuw geschreven liedje en naar
een Groninger tekst.
4. De deelnemer verklaart zich bereid om indien hij/zij daarvoor in
aanmerking komt de gehele coaching voor het songfestival te volgen.
a. Opgave voor de voorselectie kan alleen geschieden via een officieel
opgavefonnulier.
b. Bij de opgave dient een partituur en een cassette bandje(met steen)
van het ingezonden liedje te worden meegestuurd.
(bericht van goede ontvangst volgt)
c. Inschrijving is mogelijk vanaf 15 augustus tot en met 15 septanber 1986
d. De ingeschreven deelnemers zullen in twee voorrondes worden geselec
teerd door een deskundige jury voor 15 oktober.
Samenstelling van deze jury zal tijdig worden bekend gemaakt.
Over de selectieuitslag is geen discussie mogelijk
e. De geselecteerde deelnemers zullen vanaf 15 oktober in een trainings
programma worden gecoached wat betreft stemgebruik, dictie en presentatie.

Organisatie Steunpunt AKKVmuziek in samenwerking met 't Grunneger Laid

^Burgelijkestand

gem. Eenrum.

iz.

betreffende de maanden april en mei 1986

Geboren:
Willem Pieter Bos, zv. Pieter Bos en van Harmke de Jong, te Groningen;
Elizabeth Wemmenhove, dv. Lambertus Roelof Wemmenhove en van Wiebrig
Lijcklama a Nijeholt, te Eenrum;
Marinka Koopman, dv. Berend Koopman en van Grietje Slotema, te Eenrum;
Eloy Visker, zv. Walbertus Gerhardus Visker en van Anita Wilhelmina
Enschede, te Groningen;
Kornelis Dennis Meijer, zv. Kornelis Johannes Meijer en van Aaltje Anna
Jolman, te Groningen;
Wendy Adhora de Jongh, dv. Ronald Bernard de Jongh en van Antonia
Johanna de Bruijne, te Eenrum.
Huwelijksaangiften:
Folkert Louwe Spanninga en Geertruida Staal, beiden wonende te Eenrum;
Hendricus Maria Baars en Martha Staal, beiden wonende te Eenrum;
Evert de Vries, wonende te Pieterburen en Gretha Tjaardina Pieternella
Hesseling, wonende te Baflo;
Alle Hendrik van der Ploeg en Jacobina Reina Torrenga, beiden wonende te
Eenrum.
Huwelijken:
Willem Jan Rumpff en Tiny Stientje Schutter, beiden wonende te Siddeburen,
gemeente Slochteren;
Hendricus Maria Baars en Martha Staal, beiden wonende te Eenrum.
Overleden:
Trientje Kerkhoff, echtgenote van Derk Buikema, oud 81 jaar, te Kloosterburen;
Tietje Wiersum, echtgenote Evert Jacob Bakker, oud 59 jaar, te Eenrum;
Eppo Jan Zeef, oud 72 jaar, te Eenrum;
Catharina Holthuis, weduwe van Renne Rus, oud 95 jaar, te Eenrum;
Anna Lambertha Bloemhoff, echtgenote van Lammert Meijer, oud 81 jaar, te
Groningen.
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opgetekend door Luit Wiliinge
XVI

Spelletjes.

In zijn opgetekende herinneringen uit Eenrum verhaalt Willinge cok over een aantal
spelletjes die in zijn jongensjaren hij de Jsugd in zwang waren.
KNIKKEREN
Bij de school, op h#t weggetje naar de begraafplaats, helae de zijkant iets af. Bus
uiterst geschikt om daar knikkerkuilen te maken. Be in de .<uil gestorte en even er
boven gegoèide knikkers rolden dan lan zaam terug naar oi om het kuiltje en beïnvloe
den de uitkomst naar winst of verlies.
Het meest gespeeld was» vier bij geven. Be .ooier leverde vier knikkers en de mede
speler evenveel. Als ze na het stuiteren allemaal stillagen en er lag één in de kuil,
dan mocht de gooier zijn kans herhalen, ^ok bij zeven in ae kuil was dat het geval.
Twee, vier en zes in de kuil betekende verlies; drie en vijf winst voor de gooier.
Als vier keer werd verloren beterende dat een schadepost van 16 knikkers of wel één
cent.
Bij overmoedigheid, welke meestal door veel winst ontst ond, begon het "lappen". Be
gooier nam 8 knikkers, de medespeler deed er een cent bij waarna gegooid werd. Winst
was: twee, vier of zes knikkers, maar ook ae cent in de

uil. Kaar ook: één,

drie, vijf of zeven knikkers in de kuil, maar de cent erbuiten,was winst. Be plaats
van do cent moest echter door de gooier tijdens het werpen als worden bepaald, zodat
het wel een geluksspelletje was, waarbij men goed winnen of verliezen kon.
SCIIOARIEOJEN

OFWEL

BIK-

EN

BUNNEN,

Bit spel kon mot knikkers worden gespeeld, maar mooier was het om tegen Pasen met
noten te spelen.
Per man vier of vijf noten met ongeveer 15 cm tussenruimte op een lange rij op een
glad gedeelte van een plein of weg plaatsen. Gegooid werd met een vrij zware stalen
kogel (aie bom werd genoemd) vanaf een dwarsstreep

over de grond, welke zich op

minstens één meter afstand bevond van het begin van de rij noten.
Hot was nu de kunst om de noten aan de andere kant, die dus het verste vanaf ce gooier
in de rij stonden, te raken. Werden bijv, de laatste v jf noten van de rij eruit ge
mikt, uan werden die eigendom van de gooier.... hij had "aun" gegooid, dus winst.
Hikte de opvolger ook vijf noten uit de korter geworden rij, maar de laatste noot
werd niet geraakt, zouat deze in de rij bleef staan, dan had de ongelukkige "dik"
gegooid,

üus

verlies* Hij werd beboet met vijf noten, evenveel als hij dik had gegooid

en dezo moesten in een "potje" m a s t een der noten van de rij worden geplaatst. Wierp
de volgende "dun" en daarbij was ook de noot met het potje, aan deed hij een goede
worp, want ook. de inhoud van dat potje werd zijn eigendom.
Als de boete niet meer in noten kon worden voldaan, dan kon men met centen betalen,
die aan ook in de zijpotjes moesten worden gelegd. Boor veel "dik" gooiers kon aie
botte flink o /lopen. Was voor iemand deze boete onbetaalbaar groot,dan kon hij zich
"er af geven". Hij betaalde de boete niet, maar deed niet meer mee
kansen, un of dik. voor hem varen verloren. 4

zodat al zijn

POTSPEL (POTJEN)

Op het midden van het schoolplein werd een cirkel getrokken met een ciameter van ca*
60 cm* Per speler werden daarin vier of vijf noten geplaatst (het aantal hing van het
aantal spelers af). Op ongeveer 5 nieter afstana van die pot bevond zich de ,
■ooilijn,
waarvoor

meestal de straatkant werd gebruikt* Uit de gekochte noten had ieder zich

een dikke, ronde maar vooral sterke noot (de schieter) uitgezocht

om ermee te gooien.

Doel van het spel was, met de schieter noten uit de pot te mikken, die eigendom van de
speler werden* De pot werd dus steeds leger. net tweede doel was, de schieter van de
andere spelers te raken, die dan "af” waren en niet meer mee deden* Hierop was een
uitzondering n.1 . als de verliezer

bereid was een nieuwe hoeveelheid noten in de

pot te zetten*.... hij kocht daarmee zijn recht om verder mee te doen.
Wie vanaf de pot in de richting van de gooi- of basislijn zijn schieter het dichtste
bij die lijn wierp mocht beginnen. Deze wierp meestal z'n schieter heel voorzichtig
naar de pot, om bij zijn tweede worp een goede kans te schep- en noten uit de pot te
mikken om zodoende z ‘n bezit te vermeerderen. Naar hij moest oppassen dat zijn noot
niet in de pot belandde, want dan v.as hij af.
De tweede speler moest ervoor zorgen niet te dicht bij de noot van de eer. te te kernen,
immers, dan had die bij de tweede beurt een goede gelegenheid zijn noot te raken en
hem het meedoen te beletten. Alle spelers moesten met hun schieter uit de buurt van
een ander blijven.
Als de eerste speler (met zijn sch eter bij de pot) weer aan ae beurt was, waren er
twee mogelijkheden: le. noten uit de pot mikken,

ie zijn eigendom werden. Da iedere

geslaagde worp mocht hij doorgaan, zelfs tot de pot leeg was. Als het plunderen van
de pot de bedoeling was, m< est hij voor iedere vol. ende worp zo dichtmogelijk bij de
pot blijven, om zijn kansen te vergroten iedere keer er een noot uit te schieten.
2 e. een noot uit de pot te schieten, maar de schieter daarbij in ae nabijheid van een

tegenstander te b- engen, zodat hij c.eze gemakkelijk kon raken en uitschakelen. Deze
taktiek kwam vooral aan de orde, wanneer die tegenstander reeds noten uit de pot had
gemikt, want deze moest hij dan afstaan aan de hem rakende speler.
PETJE GOOIEN
Zoveel mogelijk petten werden met de binnenkant naar boven en de kleppen narr voren
naast elkaar tegen een muur gezet. Door aftellen werd de vol orde van het gooien met
een gummibal, een kaatsbal, bepaald. Met deze bal moest men zo handig goöien, dat hij
niet van de muur terug stuitte, maar in een van de petten bleef liggen* De eigenaar
van de pet moest zo snel mogelijk de bal uit zijn pet halen, terwijl de anoeren moch
ten wegdraven en zich zo gunstig mogelijk mochten opstellen achter bomen en anaere
obstakels. Op het "sta" van ce jongen, in wiens pet ae bal was gerold, moest ieder
zich niet meer bewegen* Werd een van hen geraakt door de gegooide bal, dan moest deze
z*n pet uit de rij nemen en hij deed niet meer mee. Logisch was het, dat nit spel
slechts door jongens met een pet werd ^espeeld, daar waar bomen stonden om zich er
achter te verschuolen.
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