v o o r de g e m e e n te

c

ENRUM

april 1987, Se jaargang, nr. 33.

deredaktie

Ina van Eek
Sieneke Hazekamp
Jannes Russchen
Sietse Siegers
Adriaan Talens
Jan Woldring

Mattenesserlaan
- Kerkbuurt
Plantsoenstraat
Dokter Posthumuslaan
- Dirk Wierengastraat
Havenstraat

20
4
10
8
79
7

Eenrum
Eenrum
Eenrum
Eenrum
Westernieland
Eenrum

REDAKTIE - ADRES: Mattenesserlaan 20, 9967 PL
Kopy voor het volgende nummer dient u vóór

te 1:
te 1:
tel :
tel:
tel:
tel:

05959-1722
05959-1591
0
.247
05959-1306
05959- 439
05959-1628

Eenrum

1 april 1987 in te leveren.

1NH0UD0PSGAVE
pagina:

1.

Inhoudsopgave

2.

Adoptie

7.

Feestavond V.V.V.

6.

Fietsencross k^pipioenschap

9.

Kinderpagina

10.
11.

Reünie school Baflo-Rasquert-Tinallinge
Databank

12.

Oplossing Kerst—kruiswoordraadsel

13.

Berichten van het gemeentehuis

17.

Onthutsende autotaal

lö.

Reünie school Pieterburen

i9.

Bouwen en wonen op de wierde Eenrum

21.

Evenementenweek 1987

22.
23.

Huurderavereniging afd. Eenrum
Tulpentip

24.

Herinrichting plein dorpshuis Pieterburen

25.

Recept

26.

Vereniging Dorpsbelangen, Staten-verkiezingen

27.

Bokjes

28.

Op stap

30.

Burgerlijke stand

VAN HET V.V.V.—KANTOOR LAUWERSMEER-OOST
ÏS EEN DEPENDANCE GEVESTIGD IN HET GEMEENTEHUIS
VAN EENRUM, RAADHUISSTRAAT 17 TE EENRUM (C5959-1333?

BO RGENTOCHT

''"Ut,

'ÜT£

*****Grh Oh
Os
'
Uren
'°UU
a'To

VAARROUTE

Diepenroute
Marenroute

« 5*
/V/'

- 1 -

Adoptie
We kennen twee soorten adoptie: financieële en werkelijke adop
tie. In dit stukje zal ik ingaan op beide vormen van het onder steunen. Ik hoop hiermee veel onduidelijkheden weg te nemen
en U inzi cht te geven waarom soms geldelijke steun en soms
het kind naar Nederland laten komen noodzakelijk is. Uiteraard
heb ik de meeste ervaring met de landen Haïti en India ( waar
twee van onze drie kinderen vandaan komen).

financieels

Adoptie:

.

Welke kinderen komen voor financieële adoptie in aanmerking
Dat zijn kinderen die in zeer slechte omstandigheden leven, maar
nog wel in gezin sverband leven. Vaak is dit met alleen de vader
of moeder. Met hulp hebben deze kinderen een toekomst in eigen
land en horen dus in hun geboorte land te blijven. Dit heeft
voor hun alleen zin als iemand zich hun lot aantrekt en hem of
haar helpt. Deze hulp bestaat uit b.v. schoolge?.d, geld voor
eten, geld voor verbetering van de woonomgeving enz. In een
land als Haïti sterft de helft van de kinderen voor ze ‘3 jaar
zijn, krijgt 85% van de kinderen nooit de kans om naar school
te gaan en dus geen enkele kans op een toekomst, veel gezinnen
leven met hun kinderen op straat omdat ze geen huis hebben.
Voor al deze problemen zoeken veel organisaties geld. Wat kost
een financieële adoptie ? Dat hangt ervan af in hoeverre U een
kind wilt ondersteunen. Aan organisaties heeft U een ruime keus.
NOVIB ( gast aan Tafel), Foster Parents Plan zijn slechts twee
voorbeelden van erg goede organisaties die erg goed werk doen
( zoals ik zelf in Haïti heb kunnen zien). Ook ik kan U aan
mogelijkheden helpen om een klein medemensje in Haïti te helpen
te leven en te overleven en een toekomst te geven als volwaardig
lid van onze mensheid. Wat kost U dit ? Er zijn verschillende
mogelijkheden 2 Ondersteuning van een kindje in Merger. Dit .is
een dorpje in het gebied even boven de hoofdstad van Haïti.
Alle gezinnen zijn hier werkloos nadat de suikerfabriek is
dichtgegaan. De meeste kinderen kunnen daardoor n e t naar school.
Hun schoolgaan kost slechts 55 US dollar per jaar ( nu is dit
+ f 11,-/ maand) 2 Hulp aa.i kinderen in één van de allerarmste
omgevingen van de hoofdstad Port-au-Prir.ee var Haïti. Veel van
deze kinderen leven , met hun vader en/of moeder op straat.
Voor f 25»-/maand kunnen deze kinderen naar school en krijgen
cok iedere schooldag eten. U krijgt over deze kinderen de
omstandigheden te horen en een foto.
-2-

*

3 ondersteuning van een school in de sloppenwijken van Port-auPrince. In een omgeving van maar 3 x 1 km. leven naar schatting
250.000 mensen in afschuwelijke omstandigheden. De meeste kind
eren gaan dood voor ze vijf jaar oud zijn, 40 % van de mensen
heeft T.B.C. , darminfecties is meer regel dan uitzondering,
schoolgaan is een luxe, 90 % is ondervoed enz., enz.
Veel schoolklassen, kerkelijke groeperingen, plattelandsvrouwen,
vrouwenbonden helpen deze kinderen om naar school te kunnen gaan
en op school eten te krijgen door het houden van akties.
Nogmaals we hebben het hier over kinderen die, min of meer, nog
in een gezin of bij familie leven.
Over hulp aan deze kinderen zal ik U of jullie graag meer infor
matie geven door b.v een lezing met dia’s.

werkelijke Adoptie:
Motivatie:
Als we over werkelijke adoptie praten, praten we over het feit
dat Nederlandse ouders een kind in hun gezin opnemen die niet
hij hun geboren is. Meestal worden in adoptiewereld de kinderen
"biologisch eigen" en adoptiekinderen genoemd. In plaats van
" biologisch eigen" praat ik liever over " thuisgeboren". Voor
adoptieouders is er namelijk geen verschil tussen deze twee
"soorten" kinderen en worden ze beide als "eigen" aangevoeld.
Voor het tot adoptie komt is een lange moeilijke en emotionele
weg af te leggen. Waarom adopteert men een kind ? Sommige mensen
kunnen geen kinderen krijgen en houden er toch van om kinderen
groot te brengen en een toekomst te bieden. Deze echtparen hebben
meestal een moeilijke emotionele weg af te leggen. Allereerst
de acceptatie van het feit dat er geen " thuisgeboren" kinderen
zullen komen en de vaak lang te volgen medische weg voor men
dit zeker weet, dan het toegroeien naar het gevoel om kinderen
te adopteren, de lange procedure weg, de reacties van de omgeving,
het wachten op de toewijzing en dan eindelijk alle emotionele
gevoelens door de komst van het kind dat aan hun zorgen is
toevertrouwd. Dan volgen nog de eventuele medische problemen waar
het kind mee komt en de nederianase procedure.
Een andere groep van adoptieouders zijn de mensen die er bewust
voor gekozen hebben om geen of niet alleen " thuisgeboren" kind
eren te krijgen. Vooral deze uuders ontmoeten weerstand door
onbegrip over hun adoptiemotieven. Ouders waarvan de vrouw
zwanger is worden meestal gefeliciteerd, ouders die gaan adopteren
ontmoeten meedelijdengevoelens of een ter verantwoording roepende
reactie.
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de procedure:
Als een echtpaar tot de conclusie is gekomen dat ze een kind
in hun gezin willen opnemen die niet bij hun is geboren volgt
een lange weg. Allereerst moeten ze een brief schrijven naar
het ministerie van justitie, waarin ze de wens te kennen geven
een adoptiekind in hun gezin te willen opnemen. In deze brief
moeten ze al vermelden waarom ze d±t graag willen. Als reactie
stuurt het ministerie je een nummer toe het zgn. BPK nummer
Dit nummer bestaat uit het jaar en het kwartaal waarin de aanvraag
is ingediend en een volgnummer b.v. :J'\/OUb* Dan hoort het
echtpaar gedurende ,?-3 jaar niets meer. Intussen kunnen ze zich
aansluiten bij een vereniging of stichting die zich bezig houden
met bemiddeling van adoptie. Op die manier kunnen ze zich goed
voorbereiden op hun adoptie en alle stappen die daarvoor nodig
zijn. Bovendien treffen ze hier mensen die allemaal met hun adoptie
bezig zijn en het niet, in tegenstelling tot familie en kennissen
van de a.s. adoptieouders, vervelend vinden om over adoptie
te praten, ka verloop van deze twee tot drie jaar komt er
plotseling bericht dat de aanvraag voor adoptie is doorgestuurd
naar de raad voor de kinderbescherming en dat deze binnenkort
contact zullen opnemen. Dan begint voor adoptieouders één van de
meest spannende momenten van het hele adoptiegeoeuren : het
gezinsonderzoek. Door de raad van kinderbescherming wordt op een
gegeven moment contact opgenomen voor het maken van een afspraak
voo' dit gezinsonderzoek. Een maatschappelijk werk(st)er komt bij
je thuis om erover te oordelen of je in staat bent om een kind
in je gesin op te nemen die niet thuisgeboren is en een goede
begeleiding kunt geven. Veel onderwerpen komen bij dit gesprek
aan de orde: waarom willen jull'e adopteren, hoe was Jullie jeugd
en hoe hebben jullie eventuele problemen hierin verwerkt, her
denk je over het opvoeden van kinderen, hoe leer je je kind omgaan
met het feit dat het geadopteerd is en wanneer vertel je het, hoe
reageert de omgeving en de familie enz. enz. enz.
Meestal zijn er 3-A gesprekken van ieder 2-3- uur. Daarna
schrijft de maatschappelijk werk(st)er het "gezinsrapport".
Nog cén maal Komt ze/hij dan terug om het rapport voor te lezen
en je de gelegenheid te geven te reageren vanneer je het er niet
mee eens bent. Hoe zo'n gesprek verloopt hangt voor een belangrijk
deel af van de voorbereiding ( waar andere adoptieouders je als
"gastgezin" mee kunnen helpen. Na het voorlezen van liet rapport
gaat deze naar het ministerie van justitie met het advies, van
de maatschappelijk werk(st)er. Als het advies positief is volgt
4-

de zgn. begzinseltoestemming. Dit is een verklaring van het ministerie
dat, er in principe geen bezwaar is tegen liet opnejiien van een Kind
in het gezin.
Als alles goed is hebben de ouders zich intussen georienteerd op
de mogelijkheden voor hen voor adoptie. Nederlandse kinderen adop
teren is vrijwel niet mogelijk en kent aparte regels en een lange
wachtlijst. Vrijwel de meeste ouders kiezen dan ook voor een buiten
landse adoptie. ( d.w.z. van buiten Europa). Ook dit is een lange
en moeilijke weg als je hierbij geen hulp hebt.. Ieder land kent
namelijk zijn eigen eisen en (sn)mogelijkheden. Eisen een aanzien
van : leeftijd, geloof, kinderloosheid, samenstelling van het
reeds aanwezige gezin, eventuele echtscheidingen, duur van het
huwelijk, het verblijf in het land om de rechtbankprocedure mee te
maken of de mogelijkheid van escort ( het laten meeneraen of ophelen
door andere mensen van het kind uit het land van herkomst) enz. enz.
Zo ook de verlangens van de adoptieouders ten aanzien van het geslacht,
en de leeftijd van het kind bepalen de keuze van liet land. Ook de
kosten van de adoptie bepalen voor een belangrijk deel de keuze
van de ouders. Deze kosten hangen voor een belangrijk deel af van
de vraag ol' de ouders in het land van herkomst moeten komen en
hoelang uit is. Bovendien kennen de bemiddelende instanties ver
schillende systemen van berekening van de kosten. Sommige rekenen
de kosten van ieder land apart en andere instanties teilen allus
op en delen dat door het aantal kinderen dat wordt geadopteerd
ongeacht waar de kinderen vandaan komen. Aan kosten worden gemaakt:
verzorgingskosten van het kind van het moment van geboorte of opneming
ir het kindertehuis waaruit het geadopteerd wordt, medische koscen,
advocaat en rechtbankkosten in het land van herkomst, kosten van
alle papieren ( en dat zijn soms heel erg veel en allemaal
" gelegaliseerd" en dus hoge kosten), reiskosten van bet, kind en
de begeleider of de reis en verblijfskosten van de adoptieouders,
Kosten van het paspoort en eventuele andere papieren die het kind
nodig heeft voor tiet het. land van herKomst mag verlaten, kosten van
de bemideelende instantie zoals telefoon, telegram, telex, por«.o en
alle andere kosten die aan de hele adoptie vastzitten. Zo kom je
al gauw op een totaal aan kosten , variërend per land, van 10.000
00.000 gulden. Een veel gehoorde kritiek van mensen die niet thuis
zijn in adoptiewereld is de vraag of het niet beter zou zijn om dit
geld te besteden aan kinderen in het land van herkomst, en het eind
daar te laten. Werkelijke adoptie dat gaat om andere kinderen dan
de kinderen die met geldelijke hulp zouden zijn geholoen. De kinderen
die voor werkelijke adoptie in aanmerking komen hebben, ook met
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geldelijke steun geen enkele karis op een toekomst in her. land waarin
ze geboren zijn. Vaak gaat het om te vondeling gelegde of achter
gelaten kinderen die geen enkele ( bekende) familie meer hebben.
Ook financieële hul > zou hun geen enkele toekomst geven en in veel
gevallen hun dood betekenen.
Als de keuze voor het land van de herkomst van hun kind en de
organisatie via wie de adoptieouders willen adopteren eenmaal is
gemaakt, melden de ouders zich aan voor de wachtlijst van dat land
en die bemiddelaar. Wachtlijsten bestaan meestal niet door een
gebrek aan kinderen die voor adoptie in aanmerking komen maar
door de lange procedureweg bij de rechtelijke macht in het land van
herkomsx. Na verloop van tijd volgt er dan de toewijzing.
Dit is een heerlijk moment voor de adoptieouders. Nu weten ze welk
kind in hun gezin zal komen. Hoe oud, jongen of een meisje enz.
Meestal volgt hierop een foto van het kind en wordt daardoor heel
reeel wie hun kind is. Nu volgen de adoptieweeen ( want adoptie
is niets anders als een zwangerschap met onbekende lengte !!).
Tenslotte komt dan eindelijk bericht wanneer het zover jlS dat de
ouders naar het land van herkomst kunnen komen voor de rechtbank
daar of dat het kind per escort hierkomt. Wat het betekent om na
jaren wachten een kind dat door jou geadopteerd is in je armen
te kunnen sluiten kunnen alleen adoptieouders U vertellen.
Ik kan U , na twee keer die ervaring te hebben gehad en ook een
" thuisgeboren" kind te hebben , vertellen dat er in alle drie
gevallen hetzelfde gevoel van dankbaarheid door mij heen ging.
Meestal gaan de uuders zo snel mogelijk raar de kinderarts om
het kind te laten controleren op eventuele (tropische) ziekten.
Na 1 jaar het. kind verzorgt te hebben komt. de maatschappelijk werker
zodra de nederlandse adoptie is aangevraagd. Nogmaals moet je dan
voor de rectii.bank, maar dan in Nederland. Als de maatschappelijk
werker er mee eens is dat de "plaatsing" in jouw gezin een goede
zaan is geweest, dan kun je het kind volgens het nederland recht
adopteren..Dan is het juridisch eindelijk je eigen kind, maar dat
was het gevoelsmatig reeds op de dag dat je de toewijzing kreeg
Wie over de financieeie of werkelijke adoptie meer wil weten,
bel me dan even.
Adriaan Talens
D Wierengastraat 79
9909 PC Westernieland
tel U9912-439
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plaats, zaai

Bulthuis.

Het afgelopen jaar is geprobeerd om met een “ander” programma
de dalende publieke belangstelling weer omhoog te brengén, dit
is helaas eohter mislukt,
We bieden IJ nu weer het “oude" programma en hopen dat er van
Uw kant, leden van V.v.V. en M.C.Dameer als voorheen) wordt
getoond dat deze feestavond nog op prijs wordt gesteld.
Door toneelvereniging ”De Grunneger Sproak” zal het toneel
stuk "REBULIE O M #n KOATER" worden opgevoerd.
Een blijspel in drie bedrijven, geschreven door August Hénrichs
en uit het plat duits vertaald en bewerkt door Gré DoornBusch.
In de hoofdrollen spelen o.a. Bob van Til, Siete Postema,
Gré Doornbusch en Adrie Smit.
In de te houden verloting kunt IJ naast vele andere prijzen
weer een heren of damesfiets winnenl
Na afloop van het toneelspel is er nog de gelegenheid om te
dansen bij muziek van een stemmingsorkest tot in de kleine uren.
Leden van M.C.E. en V.v.V. hebben op vertoon van hun lidmaat
schapskaart vrij toegangi
Niet leden, die van harte welkom zijn,kunnen het feest bijwenen
voor een entréé prijs van slechts ƒ7.50 p.p.
Kaarten uitsluitend vanaf 19.00 uur aan de zaal verkrijgbaar.
Graag tot ziens

FIETSEN cross kampioenschap

v.d.

g e m e e n t e Eenrum

Op dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) zal er evenals vorig jaar door
de F.C.E. en V.v.V. weer een fietsencross worden georganiseerd.
Deze cross is alleen voor deelnemers(sters) van 5 t/m 16 jaar
die in de gemeente Eenrum wonen, er naar een Basisschool gaan
of hebben gegaan.
Er mag worden gereden op crossfietsen, gewone fietsen (zonder
versnelling) en zijspan kombinatiea.
De bedoeling is dat er per leeftijd zal worden gereden, dit kan
echter alleen als er voldoende deelname ia.
Meisjes worden één jaar lager in gedeeld dan hun leeftijd.
Deelname en toegang zijn gratis! ! (dus iederéén kan meedoen)
Wanneer en waar de deelnemers(sters) zich kunnen opgeven en de
aanvangstijd zullen vroegtijdig bekend worden gemaakt.
Het afgelopen jaar is gebleken dat het fietscroseen bij de jeugd
uit de gemmeente Eenrum nog steeds zeer populair is en dat er
onder jullie vele goede crossers zitten.
Nu er ook in Westernieland gecrost gaat worden rekenen we er
op dat er dit jaar nog meer mee zullen doen als het afgelopen
jaar en we kunnen dan tevens het gemeente bestuur laten zien
dat de aanleg van crossbanen door ons gewaardeerd wordt.

De besturen van
F.C.E. en V.v.V.
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BAFLO

-

RASQUERT

-

TINALLiNGE

2 3 mei 1987
Opgave voor de reünie kunt u doen door ƒ 25,= p.p. te storten
op banknummer

30.49.08.320 t.n.v. reüniecommissie O.L.S. Baflo

Bestelling fotoboek op banknummer

30.49.50.483 t.n.v. reünie

commissie O.B.S. Baflo. Dit boek kunt u bij voorintekening be
stellen en kost dan f 20,=. Dit aanbod geldt tot 1 mei

'87.

Hierna zal de prijs ƒ 25,= gaan bedragen. Dit is echter excl
ƒ 6.50 verzendkosten.

Bank: Rabo Baflo

Na betaling wordt u t.z.t. het programma of boek toegezonden

, ••

•

reunie

inlichtingen: 05959 - 1306
05950

2 51 6
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d i. 5 mei;

Sportpark Eenrum: FIETSENCROSS-wedstrijden om het
Kampioenschap van de Gemeente Eenrum.

za. 9 m e i ;

TOERIADE - rijwiel tochten in uw eigen omgeving.
Inlichtingen; H.K.Postma, de Vennen 9, Eenrum
T .G. v .Hoorn ,0ost.erweg 21 ,Pieterburen.

zo. 17 m e i ;
?

? juni:

Sportpark Eenrum; Internationale
Aanvang 13.30 uur.

GRASBAANRACES.

WANDELING door het STROOMDAL van de DRENTSE A,
onder leiding van de heer, B.H.C.Westerink.(Nutsdepartement Eenrum).

WAT IS ER TE DOEN? WAT IS ER TE DOEN? WAT IS ER TE DOEN? WAT IS ER TE DOEN?
za. 7 maart:Hotel Bulthuis

Feestavond V.V.V. en M.C.E.
toneelspel en dansen. Aanvang 20.00 uur.

do. 19 maart;Hote1 Bulthuis

Concert door de operettevereniging
"0MLAND1A" met solisten.(NUT-Ned.v.v.
Huisvrouwen). Voor ieder vrij toegarigke3 ijk.
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OPLOSSING (woordvorm)

KERST-KRU1SWOORDRAADSEL

HARTSGEHEIM en BASKLARINET

Horizontaal; I bierviltje; 8 wolvin; 13 bul; 14 oor; 15 leven; 16 of; 18 maart;

za

del; 21 ze; 22 erg; 24 kar; 25 leper; 26 pot; 27 kers; 29 pienter; 31 bèta;^l^tong;
34 eik; 35 loper; 38 toog; 40 sol; 42 mul; 43 p.p.; 44 e.v.; 46 emir;48mpt; 50 terra;
52 dolk; 54 totebel; 57 goor; 58 rol; 60 non; 61 nek; 63 kea; 64 ar

linde;

67 snaak; 69 fa; 70 gal; 72 rob; 73 Eli; 74 som; 76 lor; 78 goela^j/; 81 kim; 84 sub;
86 ros; 87 bar; 89 sar; 91 N.B.; 93 Neuss; 95 erker; 96 de; 97,/fam; 99 alt; 100 beo;
101 dek; 102 Irak; 104 minaret; 107 lire; 108 sanel; I10 gyi; III kano; 113 as;
114 e.k.; 115 pop; 117 kam; 119 fiks; 121 debat; 123 t

125 sein; 127 toer; 129 petu-

nia; 132 taak; 134 ion; 135 kelim; 136 rib; 138 mal^p'/l39 si; 140-ratel;

14 1 parel;

143 ra; 144 nader; 145 boa; 146 ren; 148 hinde^/149 hartenvier.
Verticaal: 1 broek; 2 eb; 3 rum; 4 vlak; 5 Jrorrie; 6 tot; 7 Jr.; 8 wederom; 9 over;
10 lel; 11 V.N.; 12 nietapparaat; 15 lapéi; 17 fret; 19 aap; 20 zet; 21 zot; 23 grot;
25 inkomen; 26 per; 28 snoek; 30 eis^3l beleg; 33 gom; 36 put; 37 bedrag; 39 git;
41 leb; 43 proef; 45 vooral; 4 7 ^rondborstig; 49 tennisbroek; 51 rok; 53 11.; 55 toe;
56 Lea; 59 sir; 62 kas; 66 np^; 67 sla; 68 kok; 71 los; 73 els; 75 mis; 77 run; 79 Eos;
80 jak; 82 madera; 83 antiseptisch; 85 B.E.A.; 88 reu; 90 rekest; 92 barak; 94 U^m;
95 eer; 98 Man; 100 h^iatum; 101 d.i.; 103 keper; 105 nuk; 106 taf; 107 loket; 109 lob;
112 nis; 116 papepër; 118 min; 120 Siam; 121 den;
128 ooi; 130 t
144 N.N.;

122 teler; 124 piraat;

126 naar;

131 air; 133 'klaar; 135 kade; 137 .Bern; 140 rad; 141 por;

142 lev;

5 ba; 147 Ni.

Onder de vele goede inzenders werden de volgende prijzen
verloot j
de rollade ging naar mevrouw j.Kuizenga-Rozema
Zuiderstraat 23
in Eenrum
de taarten gingen naar mevr.

en
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F.Bekkema
Oudedijk 11
Pieterburen
J.G.Post
Brookstorweg 46
in Eroek

BERICHTEN van het GEMEENTEHUIS

PER S O N E E L S Z A K E N

In de afgelopen maanden stonden twee personeelsleden van de gemeente wat
meer in de belangstelling aan normaal het geval is.
De gemeentesecretaris de heer A.Duister was op 12 september 1986 veeirtig
Jaar in dienst van de gemeentelijke overheid. Hoewel hij van meerdere kanten
gelukwensen ontving vanwege dit feit werd hieraan, buiten een gezellig
uurtje met het personeel, verder geen aandacht besteed.
Op 1 december was het 25 jaar geleden dat betrokkene werd geïnstalleerd als
gemeentesecretaris te Eenrum.
In een byzondere raadsvergadering werdjin aanwezigheid van de naaste familie
van de secretaris^aan dit ambtsjubileum aandacht geschonken, waarna in het
gemeentehuis in beperkte kring met het personeel van binnen- en buitendienst
een uurtje in gezellige ongedwongen sfeer werd doorgebracht.

Op 7 januari 1987 werd in het gemeentehuis afscheid genomen van de gemeenteschilder de heer K.Ronda, die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken
van de mogelijkheid tot vervroegd uittreden uit gemeentedienst (VTJT) na een
dienstverband van ruim

29

jaren.

In aanwezigheid van burgemeester en wethouders ,

het personeel van binr.en-

en buitendienst en enkele andere genodigden werd de heer Ronóa in aanwezig
heid van vrouw en kinderen in het zonnetje gezet.
Na afsluiting van het officiële gedeelte van deze afscheidsbijeenkomst bleef
men nog enige tijd onder het genot van een hapje en een drankje bijeen in het
gemeentehuis.

Ter opvulling van een tweetal vacatures bij de buitendienst is voorzien
middels de benoeming van nieuwe medewerkers bij de plantsoendienst en het
onderhoud van wegen, rio U jngen en verdere algemene werkzaamheden.
Uit 120 sollicitanten werden,in aanmerking nemende hun opleiding en eerder
verrichte werkzaamheden, benoemd

de heer B.Dijkstra, te Wehe-Den Hoorn en

de heer B.Tuit te Oldehove,
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RAAD S V E R G A D E R I N G E N
Indien er geen byzondere omstandigheden aanwezig zijn vergadert de raad
van de gemeente maandelijks op de laatste donderdag van de maand, met uit
zondering van de maand juli . In december wordt er een extra vergadering be
legd waarin de gemeentebegrotfhg voor het komende jaar wordt behandeld.
De raadsvergaderingen vangen aan om acht uur 's avonds en zijn openbaar.
Een ieder is dus in de gelegenheid de vergaderingen op de publieke tribune
bij te wonen. Hebt u al eens een vergadering bezocht? Geregeld is een aantal,
vrijwel vaste bezoekers op de tribune aanwezig.
Bent u er mee op de hoogte dat u zelfs vanaf 8 uur een kwartier de gelegenheid
hebt om tot de raad het woord te richten en na afloop van de vergadering vragen
mag stellen omtrent zaken betreffende de agenda.
U wordt zelfs voorzien van een kopje koffie die u door de gemeentebode-concierge
de heer Borgman wordt verstrekt.

B E S T R IJ D I N G

G L A D H E I D

V O E T P A D E N .

Het 1 b deze winter weer eens opgevallen dat veel bewoners, die voor hun
woning of erf een openbaar voetpad hebben liggensniet even de kleine moeite
nemen om de sneeuw van het voetpad te verwijderen of bij gladheid door Ijzel,
wat zout of ander gladheidbestdijdingsmateriaal te strooien.
Door deze nalatigheid of het niet omzien naar de medemens wordt aan veel en
vooral oudere mensen veel overlast bezorgd. Deze mensen die gedwongen zijn
van de voetpaden gebruik te maken om boodschappen te doen of om wat voor
andere

reden dan ook zijn vaak met grote angst onderweg met kans dat ze van

wege de gladheid komen te vallen. Veelal maken ze maar gebruik van de openbare
rijweg, die wel ijs- of sneeuwvrij iB, en waarbij ze zichzelf in gevaar brengen
door kanB op een aanrijding.
Het is toch maar een zeer kleine moeite om uw stoep geregeld en tijdig bij
gladheid even schoon te maken.
Indien iemand (buurman of buurvrouw) lichamelijk of om wat voor reden niet in
staat is om dat

te doen, laat degene die als naaste buur daartoe wel in de

gele^aineMis dan even zo geschikt zijn om zijn werkterrein ook even naar het
voetpad van de buren te verleggen.
U bent er toch mee op de hoogte dat men binnen de bebouwde kom ingevolge de
Algemene Plaatselijke Verordening verplicht is de voetpaden voor zijn woning
of terrein sneeuwvrij te maken of de gladheid daarop te bestrijden?
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I N L E V E R I N G

K L E I N

C H E M I S C H

A F V A L

Sedert vorig jaar is er meer bekendheid gegeven aan de inzameling van echadelyk
afval. Het gaat voornamelijk om stoffen als; onkruid- en ongediertbestrijdingsmiddelen, spuitbussen, verfrestanten, verfverdunner, afbijtmiddel, afgewerkte
olief foto-chemicalieiL, batterijen ( zaklantaarns, horloges, fototoestellen) en
medicijnen.

Sommige schaaelijke afvalstoffen kunt u kwijt in winkels, garages en apotheken,
INLEVERINGSADRESSEN

H.T.Hut
T.P.v.d.Scheer
T .E o Ikerts
G A Grnondi ik
J.U.uorebeek
J.0.Posthumus
Gar. Bakker
J.Bolt
J.Kampstra

voor Eenrum:

molenstraat
zuiderstraat
hoogstraat
burg. Wiersumstr.
raadhuisstraat
burg. Wiersumstr.
raadhuisstraat
oudeweg
oude oosterweg

23
1
11
15
6
38
15
45
1

Voor Pieterburen en Westemieland*
B.Groeneveld
lioof dstraat
90

M.Postma

hoofdstraat

100

verf-resten
batterijen en verf-resten
batterijen
batterijen
batterijen
medicijnen
afgewerkte olie
fv.
afgewerkte olie
afgewerkte olie

r

batterijen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen.
verf-resten (tussen 17.00
en 19.00 uur)

IEDERE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND tussen 14*00 en 16.00 uur kunt u uw afval
stoffen kwijt in de

Ecotainer waarvoor u zich kunt vervoegen in de gemeente-

verkplaate achter het gemeentehuis, ingang Burg. Wiereumstraat.
In de afgelopen periode van een half jaar is ongeveer ^ 0 0

kg aan klein chemisch

afval ingeleverd en door de gemeente afgevoerd naar een vernietigingsbedrijf.

G L A S C O N T A I N E R S

De inlevering van lege

flessen

door middel van de in de dorpen geplaatste

glaseontainers loopt vrij redelijk. Fer jaar wordt zo rond de ^0.000 kg aan lege
flessen ingezaraeld.
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O U D E J A A R S B A L D A D I G H E I D '
De oudjaarviering is in onze gemeente over het algemeen vrij rustig verlopen
hoewel het in Pieterburen ieder jaar weer enigszins uit de hand loopt. Het is
de vraag of men vel beseft wat men door opzettelijke vernieling aan schade te
weeg brengt. Dit jaar werd een Vachthuisje voor buspassagiers aan de Hoofdstraat
dusdanig vernield dat het geheel vernieuwd dient te worden. Schade

ƒ 4500#-* Indien

de daders niet worden opgespoord draait de gemeenschap van de gemeente voor de
kosten op.

UIT

TE V O E B E N

VERKEN

m
Men zal hebben gemerkt daït de werkzaamheden aan de herinrichting van het terrein
van de voormalige gemeenteopslag aan het Eenrumermaar reeds een aantal maanden
stil liggen* Zodra het weer dit toelaat zal de Verdere afwerking van het terrein
veer ter hand worden genomen.
Binnenkort zal er in het Eenrummer boscomplex rigoreus worden gekapt. Alle iepen
zullen namelijk uit het bos worden verwijderd omdat deze boomsoort is aangetast
door de iepziekte. In plaats van telkens enkele erg ziekè bomen te verwijderen
wordt thans het gehele iepenbestand in één keer gekapt en de daarvoor in aanmer
king komende delen vernietigd.

SPREEKUUR VAN DE B» JRGKMEESTER.

Het spreekuur van do burgemeester zal de eerstkomende maanden
en tot nadere afkondiging uitsluitend op afspraak plaatsvinden.
Gemeentebestuur van Eenrum.
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onthutsende

autotaal

1

ALFA ROMEO :

Alleen Lastige Flut Auto's
Omstandigheden.

Roesten Onder Meest Eenvoudige

AUDI

:

Als U Duwen Interessert.

AUSTIN

:

Autotechnisch Uitgestorven Stuk Techniek In Nood.

B.M.W.

;

Boeren Mest Wagen.

CITROEN

;

Claxon Indrukken Terwijl Roestig Onderstel Even Nivellerd.

D.A.F.

:

Duwen Anders Fietsen.

DAIHATSU

!

Dit Autootje Is Helemaal Auto Techniesch Sloopklaar Uitgerust.

DAIMLER

:

Door Allerlei Interressante Mechanieken Langdurig Extravagante
Reparaties.

DATSUN

:

Door Allerlei Technische Snufjes Uitermate Noodbehoevend.

D.K.W.

:

Duits Knoei Werk.

FERRARI

;

Fanatieke Egoistische Rakkers Rijden Alleen Rasechte Italianen,

FIAT

ï

Fiasco In Auto Techniek.

FORD

:

Ford ONderdelen Rammelen Dagelijks.

HONDA

:

Hoge Onderhoudskosten Na Dure Aanschaf.

ISUZU

:

Instabiel Slecht Uitgerust Zwabberend Uitspuugsel.

JAGUAR

:

Jarenlang Allerlei Gecompliceerde Unieke Autotechnische Revisies.

JEEP

!

Je Eerste Echte Paard.

LOTUS

:

Laat Onze Tractoren U Slepen.

LADA

;

Louter Afval Der Autotechniek.

LANCIA

:

Lullig Autootje Naar Catastrofale Italiaanse Afbeelding.

MAZDA

!

Miserabele Auto Zonder Degelijke Afwerking.

MERCEDES

:

Met Enige Reserve Controleerd Elke Dwaas Een Slagschip.

M.G.

;

Massaal Gerammel.

MITSUBISHI

;

Met Interessante Techniek Speciaal Uitgevoerde Bakfiets In
Slechte Hedendaagse Improvisatie.
Bent u nieuwsgierig, wat uw merk te bieden heeft, lee.s dan de
volgende uitgave van het BOKKE-blad.
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reunie

o

OUD LEERLINGEN VAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL VAN PIETERBUREN

Op zaterdag 16 mei 1987 organiseren wij een reunie voor oud-leerlingen
en oud-leerkrachten in het dorpscafé (zalen)
PROGRAMMA: 10.00 - 11.00 uur

ontvangst

11.00 - 12.00 uur welkomstwoord + eventuele
sprekers (graag tevoren op
geven)
samenzang Gronings volkslied
12.00 - 13.00 uur Suzanna en Frouwk vertellen
uit hun schooljaren
pauze; waarin rondgang door het dorp
Pieterburen
14.30 uur

koffietafel (inbegrepen) aansluitend
borreluur (voor eigen rekening)

+ 17.00 uur sluiting
De reunie-conmissie,
Hijlke Dijkstra, voorzitter.
Janny Arkema, secretaresse.
Dick Wiebenga, penningmeester
Freke Bansema
Lei Stoffel
Suzanna van Land
Frouwk Zijlstra
Aaltje Broekema
Klaas Zijlstra
Opgave uitsluitend door storting van ƒ 25,—

per persoon voorzien van

volledige naam, geboortejaar en adres op bankrekeningnummer 3160.58.920
t.n.v. Rabo-bank N.W. Groningen (gironummer 884327) ten gunste van
Reunie O.L.S. Pieterburen. Bij aanmelding wordt ƒ 5,—

administratiekos

ten Ingehouden.
Ook echtgenote welkom tegen betaling vóór 1 mei 1987.
Telefonische inlichtingen 05952-345
Correspondentie-adres Hoofdstraat 118 te 9968 AH

®

Pieterburen

a>
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Bouwen en Wonen op Wierde Eenrum
Het verloop van de bebouwing en bewoning van de wierde Eenrum.
Rond het begin der jaartelling zijn veel wierden opgeworpen door
de bewoners langs de Waddenzee. Op de kwelders, waar men zich had
gevestigd, waren hun woonsteden onderhevig aan eb en vloed.
Ze woonden wel meest op" oeverwal1en bij een waterloop langs, want
ze leefden als visser, jager en boer. Door de hoge vloeden hebben
ze desondanks toch lijf en leden weten te redden door het opwerpen
van hoogten, wierden dus. in dorpsnamen bekend als werd, in
Duitsland als vurt, in Zuid-Holland als b.v. Woerden.
in het begin stonden er alleen boerderijen op zo'n wierde met het
voorhuis naar het midden. Boven op in het midden een feeting, een
kuil voor zoet water en later nog een heidense kapel.
Toen het Christendom in deze streken kwam, werden deze kapellen,
de een na de ander vervangen door stenen gebouwen. Ze werden eerst
gebouwd van tufsteen, dat is lavasteen uit de Eifel in Duitsland.
Later werden er kloosterstenen in verwerkt, door monniken gebakken.
Veel torens zijn later gebouwd.
in deze tijden werden de eerste dijken aangelegd en veranderde
het patroon.
De boeren verdwenen voor een deel uit de dorpen en gingen aan de
binnenkant van de dijken wonen, dan konden ze aan de binnenkant
bouwland gebruiken en over de dijk de kwelder.
Daardoor kwamen er wegen en dus wisselwerking tussen steden, dorpen
en landstreken. De scheepvaart vanuit de dorpshaven bleef tot in
onze tijd voor vervoer van landbouwprodukten, turf, mest,beurtvaart,
hout en soms steen.
Ook bleven de beroepen, die alleen in het dorp uitgeoefend konden
worden, zoals slager-veehandelaar, dominee, eventueel schoolmeesterkoster, bakker, molenaar.
Maar al deze mensen hadden ook nog land in gebruik, een dubbelberoep d u s .
De boerderijen rond de wierde zijn er lang gebleven. Ook nu nog
kunnen we zien, welke huizen boerderij zijn geweest. De grootste
is inmiddels afgebroken: Lammerts aan de Oosterstraat.
Handwerkslieden waren er ook, zoals wevers, klompenmakers, timmer
lieden e.d. De smederij van Folkerts is een oud pand. Midden in
bet dorp, temidden van de boeren, de klanten dus, de andere smede
rij op de rand van de vierde, v.d.Scheer, ook al van oude datum,
aan de invalsweg van het zuiden.
Overal tussen woonden degenen, die veel later de landarbeider werden
genoemd, maar er is een tijd geweest, dat zij er niet waren.
In oude stukken, waarin de beroepen in een dorp werden aangegeven,
stond: landgebruiker, m.a.w. bijna iedereen had land in gebruik,
hoe weinig ook.
Zo zie je maar, hoe iets in de maatschappij snel verandert. Want
in de tussentijd van misschien 150 jaar zijn er ook nu bijna
geen landarbeiders meer!
De middenstand is gebleven. Door het verkeer, dat weinig over land
en veel per schip ging, is er een kanaal gegraven met een ruime
haven. Er groepeerden zich velen, die met vervoer hadden te maken,
in de buurt van de haven. Ook dit is geen nieuws, want waaruit zijn
veel grote steden ontstaan (Rotterdam)?

-IS'

Er vond een uitbreiding in bet dorp plaats naar het noorden: de
Molenstraat. Naar het noorden lag het land. Daar was wat te verdie
nen. Dus er kwamen 3 korenmolens, een bierbrouwerij, koperslagerij,
veehandelaren (Benninga's ) , een smid, die l^ter ook rijtuigen
bouwde, er stond een sarrieshut, zaadschonerij en tijdelijk een
slager.
Kroegen waren er bij de vleet. Ook in de Molenstraat, maar vooral
bij de haven.
„
Daar was de concentratie toch wel het grootst.
Ik noem u; een turfhandelaar-schipper, beurt-korenschipper, een
houtstek, kruideniers zijn daar altijd geweest, bakker, slager,
zelfs de school stond er niet ver vandaan.
De Jodengang is bepaald een oud gedeelte van het dorp, dat wat hoger
in het verlengde ligt is de Ossengang. Deze Ossengang ligt aan het
eind van de wierde, achter de woningen, waarvan de bewoners wellicht
ook landgebruikerswaren. De Jodengang was weer dichter bij de
haven en alhoewel vroeger misschien anders geheten, wel bewoond
door handelaren, zoals in vee. Er was lange tijd een slagerij.
De nijverheid zette zich voort in de richting van de smederij
boven op de straat (Folkerts).
in wezen is er weinig veranderd, maar de
begint straks bij de enige nog bestaande
molen en eindigt nu bij v.d.Meulen en/of
In afstand misschien gelijk, maar minder
aaneengesloten als in vroeger dagen.

nijverheid in de Molenstraat
en thans weer draaiende
Groendijk.
in getal en niet meer zo

H.K.Noordhuis.
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EVENEMENTENWEEK

1987

Het ligt in de bedoeling-, om in de week van maandag 22 juni t/m zaterdag
27 juni een EVENEMENTENWEEK te organiseren.
Dit idee is voortgekomen uit een aantal vergaderingen welke op initia
tief van de Gemeentelijke Sportcommissie zijn gehouden met een aantal
verenigingen binnen onze gemeente.
In
-In
-In
-In
-In

tegenstelling tot
de eerste plaats,
de tweede plaats,
de derde plaats,
de vierde plaats,

voorgaande jaren, hebben we nu gekozen voor juni.
omdat de schoolvacanties dit jaar erg laat zijn.
een beter jaargetijde,langere avonden.
het omzeilen van het verlichtingsprobleem per straat.
minder evenementen in de regio.

Een aantal sport- en aanverwante verenigingen zullen schriftelijk wor
den benadert. En,om hun medewerking te verlenen,en om een financiële
bijdrage te storten, als begin kapitaal voor de organisatie van e.e.a.

hl

l
ïn
*

s
*

Ui

ï

Binnen de overkoepelende commissie welke uit drie leden van het dage
lijks bestuur van de Gem. Sportcomm. bestaat, zal tevens de coördinator
van de evenementenweek zitting hebben. Hij zal het draaiboek samenstel
len in overleg met de verenigingen die meedoen.

5i.

Wie kan aan de evenementenweek meedoen.Iedere inwoner van de gemeente
Eenrum. Maar voor de
natuurlijk niet ontbrekende ZESKAMP,worden er
ook een fl ink aantal niet inwoners van de gem. Eenrum verwacht uit de buur
gemeenten.
Middels een schrijven naar alle dorpen in de zogeheten"LEUK" gemeenten
zal aandacht worden gevraagd voor de zeskamp in Eenrum. Tevens wordt in
dit schrijven gevraagd om een ploeg samen te stellen welke dan deel kan
nemen aan de zeskamp.

1
3S
§1
b

De invulling van de week zou er alsvolgt uit kunnen zien:
Maandag; opening, door de wethouder van sportzaken mw. Kloosterman.
balonnen en vliegerwedstrijden. Muziek Orpheus.
Dinsdag; zeskamp door teams uit de dorpen van de "LEUK" gemeenten,
met bekende presentator.Muziek van "De Harrelzuikers".
Woensdag; Waterspektakel, kanowedstrijden etc.
Donderdag; (indien nodig) vervolg zeskamp, met de-zelfde invulling,
als op dinsdag.
Vrijdag; Motortrial door bekend specialist, of kartingraces.
Zaterdag;'s middags, deltavliegen en modelvliegtuigen. Muziek Orpheus,
's avonds, Los-Vast show of BZN o.i.d. in tent.
Wij zijn ons er van bewust, dat niet alle bovenstaande invul 1 ingen door
gang zullen kunnen vinden, door over-bezetting van personen of groepen.
Mocht u daarom ideën,ervaringen of dergelijke hebben,wilt u ons dat dan
mededelen?

i

Enige weken vóór de EVENEMENTENWEEK maar wel ten behoeve van de EVENE
MENTENWEEK zal er een aktie binnen de gem.Eenrum worden gehouden.
Wij vragen daarvoor uw aller medewerking.
Voor inlichtingen etc kunt u bellen, 05959-1333 tijdens kantoor-uren
vragen naar dhr.P.Medema.
Of 05959-1576, 05959-1526, 05959-1306, allen na 18.00 uur.

—— — --------------------------------------------E V E N E M E N T E N W E. E K J
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Huurders

verenigen z ich

(NEDERLANDS VERBOND van HUURDERS)

N.V.H

afdeling Eenrum.
In de aula van de M.A.V.O. in Eenrum is op donderdag 20 november 1986
een voorlichtingsavond gehouden over het belang van een huurdersvereniging in de gem.Eenrum. Alle huurders van huurwoningen in de
gemeente hadden een uitnodiging ontvangen om deze avond bij te wonen.
Uit de reacties naar aanleiding van de informatie die mevrouw Bakker
van het N.V.H. afd.Baflo verstrekte bleek de behoefte aan een
huurdersvereniging in de gemeente zeker aanwezig te zijn.
Bovendien hadden ongeveer 100 huurders middels een enquête te kennen
gegeven lid te willen worden van de huurdersvereniging.
Gezien deze belangstelling werd besloten om de vereniging onmiddelijk
op te richten en aansluiting te zoeken bij het M.V.H.
Er werd een voorlopig bestuur, samengesteld, dat tot taak kreeg een
jaarvergadering voor te bereiden waarin voorstellen gedaan zullen
worden ten aanzien van een huishoudelijk reglement/ bestuurssamenstelling en contributie.Eveneens moest het voorlopig bestuur probe
ren subsidies te verwerven.
Na de voorlichtingsavond is het voorlopig bestuur enthousiast aan
het werk gegaan. De volgende werkzaamheden zijn verricht:
verdeling bestuurstaken.
Voorzitter
j.Slob
Secretaresse
G.StaalZijlstra
Penningm.
F.Postma
Leden
K.Borgman
P.Smedinga
W.Zorge

De Vennen 33
Ds.Uilkensstr.14
Oudeweg 33
De Vennen 7
Plantsoenstr.3
J.rleidemastr.6

Eenrum
Eenrum

tel.:1806
1571

Eenrum
1641
Eenrum
1425
Eenrum
1844
W'nieland 05952-521

-het opzetten van een ledenadministratie.
De geënquêteerde huurders die te kennen hebben gegeven lid te w i l 
len worden zijn in het voorlopige ledenbestand opgenomen. Na vas t 
stelling van de contributie op de jaarvergadering zullen de geën
quêteerden bezocht worden om de contributie te betalen.
Pas dan gaat het lidmaatschap daadwerkelijk in.
-Met succes is er bij de gemeente subsidie aangevraagd in het kader
van subsidies aan woonconsumentenorganisaties. Hierdoor kunnen o.a.
de aanloopkosten van het oprichten van de huurdersvereniging worden
bes treden.
-Er zijn regionale voorlichtingsavonden bezocht en er is gesproken
met huurdersvereniglngen uit clö regio. Het bezoeken van de v o o r 
lichtingsavonden was er op gericht om zoveel mogelijk ideeën op
te doen om de eigen leden zo goed mogelijk te kunnen helpen bij
problemen met de verhuurder.
-De voorbereidingen van de jaarvergadering zijn in volle gang.
Als datum is 31 maart vastgesteld, aanvang J9.45 uur in de aula
van de Scholengemeenschap Noord-West Groningen, J.J.Willingestr.
Eenrum.
Op de jaarvergadering zal de heer A.Haak, coördinator en oprichter
van het N.V.H. vertellen wat de huurdersvereniging praktisch voor
haar leden kan doen en zal hij eventuele vragen beantwoorden.
Voor inlichtingen en opgave bij de Nf.V .H .—afdeling Eenrum, kunt
u zich wenden tot de voorlopige bestuursleden.
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TULPBNTIP
Je rangschikt een prachtige bos tulpen in een vaas
en 1 è ? dagen later lijkt de creatie op een
maanvoertulg dat een rustpauze op je tafel houdt.

MAAR....

snij je de tulpen op de goede

lengte en maak je daarna vlak onder de
kop een kerfje (van 1 cm ) tot JLn de
'*luchtbuisH van de steel dan staan je
tulpen èn rechtop èn langer.
Probeer maar eensi

EN TOCH ZIJN
ER NOU NOG
MENSEN DIE
HET NIET DOEN

Glas. hup in
de glasbak
D e ie Kampagne is een initiatief van de
Stuurgroep Promotie Glasbak
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herinrichting plein

dorpshuis

pieterburen

Op lü januari 198/ is aoor de gemeenteraad besloten om naar een ontwerp van Bram van
Lyke u it F insterwolde het plein achter het Bezoekerscentrum "Ten Dijke" in Pieterburen
te gaan herinrichten.
Het plein ziet er op dit. moment haveloos en onverzorgd uit zodat een ingreep
dringend gewenst is. Het kunstobject bestaat uit plaatsing van een moederobject en
4 "dochters" in de vier windrichtingen. De materiaal kosten van het kunstobject be
dragen ƒ 10800,=, waarvan het rijk ƒ 2840,= subsidieert.
Voor een optimale aankleding van het plein wordt geraamd dat ƒ 81000,=■ nodig is.
Voor dit laatste is een verzoek om subsidie ingediend. Het is afhanke1ijk van het
feit dat het verzoek wordt ingewi 11igd of de plannen kunnen worden uitgevoerd zoals
in de onderstaande schets is aangegeven.

7

ontmoetingsplek

6 - sitre n d
9 - afbi-aak van bestaande beton rand

O = handhaven bestaande t^tonrand
14 « aanbrenger > zwart tegelwerk
15 - aanbier<geii g r i j s tegelwerk

16 - aanbrengen rttde betonklinkers
ld = Inkorten helllngbann
19 =• aanhrongen trap sgew ijs van rode
betorikllnkers
70 = aanbhHigen groenstrook ,nrt lin d e 
bomen

21

=

22/23

aanbrenger! groenstrook met lind e
bomen
aanbrerigen groenstrook met
ondergroei
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4 kipfilets

1j k L, bouillon
1/4 1 , rode wijn
1 ui
--- 1 bakje cham p i g n o n s
Scheutje ko f f i e - of sla g r o o m
zout, k i p k r u i d e n
mai z e n a .
Wryf do kipfilets in met zout en k r u i d e n en bak ze in
b o t e r aan weerszijden mooi bruin,
Snij de ui en c h a m p ignons en doe dit bjj de kip.
Giet de bo u i l l o n en de w^jn erby en laat dit o n g e v e e r
10 m i n u t e n zachtjes koken*
Haal <1© k i p filets uit de pan en Laat de c h a m p i g n o n s nog
even doorkoken.
Bind het vocht met inaizena, w a r m de in stukjes g e s n e d e n
k i p filet e ven op. Haal de pan van het vuur en roer de
ko f f i e - of sl a g r o o m erdoor*
Lekker

met

rijst!

nL.

(

ver, dorpsbelangen

Eenrum

—< ------------------------------------------------

In overleg met de marktcommissie is besloten dat onze vereniging jaar
lijks een standplaats krijgt toegewezen op de Hemelvaartsmarkt.
Dit houdt in dat alle verenigingen, stichtingen of cotnnissies jaarlijks
aan ons kenbaar dienen te maken of ze in aanmerking willen komen voor
een aktie.
Deze aktie kan bijvoorbeeld bestaan uit het houden van een verloting,
koffiestand of iets dergelijks.
Wel moet een aktie ten goede komen aan het algemeen belang binnen de
gemeente. Dus men hoeft geen aktie te houden om de eigen kas te gaan
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 1987 op te sturen naar de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum
aan de heer T. Wiersum, Greeden 10 te Eenrum.
Verenigingen die al eens eerder hebben ingeschreven doch niet in aanmer
king kwamen, dienen nu weer in te schrijven.

Naam vereniging: ..........
Secretaris: ..............
Aktie t.b.v.: ............
Wat voor aktie wordt gewenst:
Eventuele toelichting: ....

Statenverkiezingen -------------- - 18 maart 1987
i.1 wilt van uw democratische recht gebruik maken en uw stem uitbrengen.
Maar....

hoe komt u in het stembureau ????

Als dat uw probleem is, bel dan:
05952 -

291

05959 - 1465

(E.J. Lofvers, Pieterburen).
(0. Skolnik - Oudhof. Eenrum),

voor een afspraak over vervoer naar en van de stembus op 18 maart a.s.
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NIEUW

bpK ies

PARTICULIEREN OPGELET!!!

PARTICULIEREN OPGELET!!!

Op deze pagina wordt u steeds de mogelijkheid geboden,
tot het plaatsen van een z.g.n."BOKJE", een advertentie
waarin u iets'te koop aanbied of, iets te koop vraagt.
Of u hebt oppas nodig. U wilt iets ruilen enz. enz.
Wat zijn de kosten.
Voor ieder gemarkeerd hokje, betaalt u ƒ 2.50.
Zo kunt u zelf bepalen, hoe groot u de advertentie wilt
hebben, terwijl u dan tevens de kosten daarvan weet.
Opgave en betaling, kunt u doen bij: Ina van Eek,
Mattenesserlaan 20 Eenrum.
Voo'' Eenrum, Pieterburen, Westernieland en Broek.

Te koop;
z.g.a.n. CROSSFIETS.
merk:Alpino BMX.
te bevragen bij:
tel: 05959-1306
na 16.00 uur.

Oplage „Bokkeblad" 1000 st.
Te koop:
z.g.a.n. Jongensfiets
merk: Alpino
te bevragen bi j:
tel: 05959 - 1306
na 16.00 uur.

Te koop:
prima RACEBAAN met twee
races - auto's.
merk: Skalecrtix-Mecano.
te bevragen bij:
tel: 05959-1306.
ha 16.00 uur.

Deze advertentie van de
vorige keer, is met
succes beloond.

NIEUW

bokjes
-27-

Ü IE U W

Het is vrijdagmorgen 30 januari,

9 uur en we stappen op het POLITIE

BUREAU af waar we een afspraak hebben met de heer Veldkamp.

.

Dat we verwacht worden merken we direct als we een hand uitsteken
naar de deurknop.
Een zoemer klinkt en na twéé zoemers ben je écht binnen.
Behaaglijk warm en met een kop koffie voor je voel
in

'e je op je gemak

't politiebureau. Dat kèn dusi

De heer Veldkamp vertelt ons, dat Eenrum bij de Groep Leens hoort,
samen met de gemeenten Warffum,

Baflo, Kloosterburen, ulrum en Leens.

Bij deze groep werken ongeveer 25 mensen, waarvan er in principe
3 voor Eenrum werken.Op het moment is dit echter niet het geval,
omdat er één bij de recherche werkt in Wehe den Hoorn.
Verder is er sinds anderhalf

jaar (!) al geen post-commandant meer,

maar het ziet er naar uit dat dit binnenkort (1 maart) wel weer het
geval zal zijn.
Dit is voor het bureau Eenrum prettig omdat er dan vaker iemand
aanwezig zal zijn. Nu moet de heer Veldkamp dit alleen doen en dat
kan alleen als zijn dienst dit toelaat. Het kan best zijn dat hij er
een week lang niet is omdat hij dan met een politieauto langs de weg is.
Er kan gebruik gemaakt worden van twee onopvallende auto's
dusi),

(pas op

twee duidelijk herkenbare politiewagens en een b u s .

Een gedeelte van het surveillance-werk gebeurt op de fiets met het
voordeel van het directe kontakt burger-politie.
Iedere maand krijgt een bepaalde wet extra aandacht.
De Wet op de Kansspelen,

de Winkelsluitingswet, de visserijwetcontro-

le en wat nu erg actueel is b.v, de bevroren autoruiten.
Goed krabben dus, want dat kan écht van levensbelang zijn!
De grens Rijkspolitie/ Gemeentepolitie ligt bij 40.000 inwoners

(tot voor kort 25,000).
Eenrum houdt het. met z'n 2400 inwoners voor

dus bij Rijkspolitie!

De Gemeente- en Rijkspolitie leveren elk mensen voor het M.E.-peleton.
Ook het district Groningen heeft een M.E .-peleton van zo'n 50 man sterk.

-28-

De heer Veldkamp Is samen met nog drie collega's van de Groep Leens
inzetbaar als M.E'er.

Een groep die blindelings op elkaar moet kunnen vertrouwen en daar
voor elke maand 1 ^

dag oefent.

Bij sommige rel-televisiebeelden bekruipt ons vaak het gevoel van
“wegwezen of eroprammen” . Van een M.E.'er wordt ln de eerste plaats
echter een enorme zelfbeheersing verwachtl
Als men gevonden voorwerpen heeft of iets heeft verloren,

dan kan

men proberen of er iemand bij het bureau in Eenrum aanwezig is.
(tel. 1?9B). Zoniet dan moet dit gemeld worden in Wehe t e l .05957-1346.
Na 1 jaar gaan de voorwerpen naar het Gemeentehuis waar je de komende
30 jaar Je kostbare spullen kunt ophalen.
Politieman in een dorp,
hebben,

Je moet goede contactuele eigenschappen

je in willen zetten voor het verenigingsleven,

belangstelling

hebben voor wat er om je heen gebeurt...
En als je dan 12 jaar bent en je ziet een politieagent door je dorp
fietsen met z'n pistool aan z'n riem (en géén losse flodders hoori),
een paar handboeien en de gummiknuppel
aarduitrusting behoort)....

(hetgeen alles tot de stand

di>n bekruipt je wellicht de volgende

vraag:
“Hebben 2 e in 't bureau ook een écht boevenhok?"
Dan komt hier het antwoord:
"Nee, maar wél een kamer waar je in ieder geval door de rémen er niet
meer uitkunt!“
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B U R G E L IJ K E S T AND

GEM

EENRUM

L.

BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE EENRUM
DECEMBER 1986 EN JANUARI 1987

G'boren; Marten Giel Arkema, zv. Johannes Arkema en Adriana Jantje Klont,
Geert.e Marije Kooien, dv. Adrianus Maria Jozef Kooien en MarieLouise Mariette Disler,
Anneke Carolien Paize, d v . Hendrik Paize en Jantje van der Ploeg,
Ubbo Harm Berghuis, zv. Harm Klaas Berghuis en Antje Jakoba Hofman,
Chantal van Dijk, dv. Jan van Dijk en Grietje Burgsma en
Tim Damminga, zv. Berend Damminga en Janny Hilda Hut.
Huwelijksaangiften: Willem Kooi en Hendrieka van der Veen beiden wonende te
Westernieland,
Willem Pieterman en Mattje de Jonge beiden wonende te
Westernieland en
Mark Dunning Lester en Annemieke Ingeborg van Dijk beiden
wonende te Pieterburen.
Huwelijken: Hein Kooi en Hendrieka van der Veen beiden wonende te Westernie
land ,
Jan Johannes wonende te Hoogezand-Sappemoer en Antje Annie Tromp
wonende te Westernieland en
Mark Dunning Lester en Annemieke Ingeborg van Dijk beiden wonende
te Pieterburen.
Overleden: Trijntje Tuinman, ev Geert Bos, oud 82 jaar,
IJpe Pieter Postma, oud 16 jaar, te Groningen en
Willem Borgman, oud 80 jaar, te Winsum.

l ______________________________________________ r
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Op deze pagina van het „BOKKEBLAD" kunt u tegen vergoeding een advertentie
p Idutsen,
9

Deze z.g.n. „Bok" bereikt dan alle gezinnen in de gemeente Eenruni.

De op 1aae van het „Bokkeblad is 1000 stuks. Het blad komt vijf keer per iaar
u 11 .

Indien u belangstelling hebt, dan kunt dit. laten weten aan:
Ju3 vari Eek, Mattenesserlaan 20, Eenruni. Tel 05959 - 1722 of 0595‘
J - 1306.
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