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HET WOORD AAN DE BURGEMEESTER
De inwoners van de gemeente Eenrum,
Dames en heren, meisjes en jongens,
Mijn vrouw en ik hebben het warme welkom dat we in Eenrum mochten ontvangen 
zeer gewaardeerd. Hartelijk dank daarvoor t U mag er op rekenen dat ik mij 
volledig zal. .inzetten om de belangen van de gemeente te behartigen. Dat 
geldt voor de hele gemeente, dus voor alle dorpen.
Contact met de bevolking is nodig voor het goed kunnen funktioneren als 
burgemeester. Daarom hebben mijn vrouw en ik besloten in Eenrum te gaan 
wonen. In de loop van augustus vindt de verhuizing plaats. Wij hebber er 
alle vertrouwen in dat we ons hier snel thuis zullen voelen.
Inwoners, groot en klein, oud en jong, die mij willen spreken kunnen vanaf 
22 juni a.s. elke maandag van half acht tot acht uur 1 s avonds terecht op 
het gemeentehuis en op andere tijden na telefonische afspraak.

met vriendelijke groet,

B.S. Wilpstra.

sociale dienst vakantie —------------------------
In verband met de vakantieperiode zal in de periode van 2 augustus tot 
en met 16 augustus 1987 alléén op de dinsdagmorgen spreekuur worden 
gehouden (9.00 tot 11.45 uur).

spreekuur burgemeester------------------------------
Ingaande 22 juni 1987 houdt de burgemeester, de heer Wilpstra, iedere 
maandagavond tussen 19.30 en 20.00 uur spreekuur.

paspoorten -------------------------------- ------ ----------
De mogelijkheid tot het behandelen van spoedaanvragen ter verkrijging 
van een paspoort is niet meer mogelijk. Dit houdt in dat van de een op 
de andere dag geen paspoort meer kan worden verkregen en daarop wordt 
geen uitzondering gemaakt tenzij duidelijk aantoonbaar kan worden ge
maakt dat het familieomstandigheden of zwaarwichtige zakelijke belangen 
noodzaken tot deze late aanvrage. U wordt aangeraden om alvorens verder 
te lezen na te gaan of u nog de beschikking heeft over geldige reisbe- 
scheiden. Inlichtingen kunt u krijgen ter gemeente-secretarie.



bijstand bijzondere kosten -« -------------------------
Als u geen inkomen heeft bestaat er de mogelijkheid dat u recht heeft op 
een bijstandsuitkering.
Ook als uw inkomen te laag is om van rond te komen is er alle reden om naar 
de sociale dienst te gaan.
Dit geldt ook als u zogenaamde bijzondere noodzakelijke kosten moet maken. 
Te denken valt hierbij aan een bril, kunstgebit, een gehoorapparaat of aan 
bijzondere noodzakelijke reiskosten. Voor hulpmiddelen wordt veelal een 
deel van de kosten vergoed door het ziekenfonds, maar vaak blijft er nog 
een behoorlijk bedrag over dat u zelf moet betalen.
Als u een minimum inkomen heeft dan kunt u een aanvraag om vergoeding van 
de kosten indienen. Maar ook als us inkomen wat hoger is als het minimum 
kan het soms de moeite waard zijn om een aanvraag in te dienen.
Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met iemands draagkracht. Deze 
draagkracht wordt berekend uit het inkomen dat u eventueel boven het mini
mum inkomen heeft.
Daarnaast wordt er rekening gehouden met het zogenaamde drempel-bedrag.
Dit is een bedrag dat iedereen op jaarbasis zelf moet bijdragen in de bij
zondere kosten.
Het drempel-bedrag bedraagt nu ƒ. 171,—  per jaar.
Bij de berekening van het drempel-bedrag kan rekening worden gehouden met 
bepaalde kostensoorten zoals eigen bijdragen, medicijnen (knakenkaart), 
eigen bijdrage vervoerskosten van taxi naar ziekenhuis, kosten gezinsver
zorging of bejaardenhulp via S.M.D.N.G. etc. Het is dus belangrijk beta- 
lingsstukken hiervan te bewaren.
Waar u wel aan moet denken is dat u vóórdat u kosten maakt of dingen aan
schaft hiervoor een aanvraag om bijstand indient.
Nadere informatie is te verkrijgen tijdens het spreekuur van de sociale 
dienst in het gemeentehuis van Eenrum.
De spreekuren worden gehouden op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.00 tot 
11.45 uur. Telefonisch kunt u ook informatie verkrijgen op deze twee 
morgens telefoon: 05959-1333.
Op andere tijdstippen kunt u altijd contact opnemen met de Intergemeente
lijke Sociale Dienst te Kloosterburen. Hoofdstraat 44, telefoon: 05958- 
1655. U kunt dan vragen naar de heer Meulenkamp.



VERTREK EN KOMST BURGEMEESTER

In een bijzondere vergadering van de gemeenteraad in aanwezigheid van een groot aantal 
genodigden en vertegenwoordigers van verenigingen in de gemeente nam mevrouw I.M.W. Maks- 
van Veen op 29 april 1987 afscheid van de gemeente Eenrnn vanwege haar benoeming tot 
waarnemend burgemeester van de gemeenten Posterholt en Sint Odiliënberg in de provincie 
Limburg.
In haar toespraak tot de afscheid nemende burgemeester somde de loco-burgemeester, 
mevrouw N.J. Kloosterman-Steensma, de reeks werken en voorzieningen op die in de periode 
van 4 % jaar dat mevrouw Maks in onze gemeente burgemeester was tot stand zijn gekomen. 
Genoemd werden onder meer de hoofdzaken zoals: een Volkshuisvestingsplan, verbouw oud- 
Aagtsheem tot een 9-tal wooneenheden, handhaving van Eenrum als aanvullend plaatselijk 
centron in het Streekplan van de provincie, vele voorzieningen op het gebied van de 
vaarrecreatie zoals aanlegsteigers en kano-camping, inrichting terrein voormalige gemeen- 
teopslag, bouw politiebureau, nieuwe basisschool te Pieterburen, uitbreiding basisschool 
te Westemieland, riolering, recronstructie en dorpsvernieuwing te Broek, Pieterburen en 
Westemieland, opknappen bomenbestand te Pieterburen, aanleg speelterreintjes voor kinde
ren, fietscrossterreinen te Eenrnn en Westemieland, oefenveld voetbal en vergroting 
ijsbaan te Westemieland, 3e tennisbaan te Eenrum, aanleg recreatieve paden in de gemeen
te, restauratie molenhuis te Eenrnn en het zoeken van een goede bestemming daarvoor in de 
vorm van een mosterdmuseum c.a., verbouw en inrichting oude school te Pieterburen tot 
bezoekerscentrum. Kortom een hele waslijst van zaken in zowel Eenrum, Broek, Pieterburen 
als Westemieland.
Tijdens de receptie voor de bevolking bracht de muziekvereniging Orpheus de burgemeester 
nog een serenade, waarbij onder meer het Gronings en Limburgs volkslied werden gespeeld. 
Namens de bevolking bood de heer T.G. van Hoorn, mevrouw Maks als afscheidscadeau twee 
pentekeningen aan van een tweetal dorpsgezichten te Eenrum en Pieterburen.
De familie Maks blijft inwonend in onze gemeente tot het einde van het schooljaar opdat 
de kinderen voor de overgang niet meer van school behoeven te veranderen.

Op 1 Juni 1987 was het weer een bijzondere dag voor de gemeente ter gelegenheid van de in
stallatie van de heer drs. B.S. Wilpstra als waarnemend burgemeester van de gemeente Een
rum. Het gemeentebestuur was bijzonder verheugd dat zo spoedig na het vertrek van mevrouw 
Maks in Eenrum reeds weer een burgemeester werd benoemd in de persoon van de heer Wilpstra 
die per 1 juni 1987 door de Coamissaris van de Koningin werd aangewezen als waarnemend 
burgemeester van Eenrum.
De raad kwam op genoemde dag weer in een bui tengewone vergadering bijeen in de aula van de 
Scholengemeenschap in aanwezigheid van vele officieel genodigden en vertegenwoordigers van 
gemeentelijke verenigingen.
Aan de gemeentegrens nabij Mensingeweer werd het burgemeestersechtpaar begroet door de 
wethouders in een open rijtuig, bespannen met twee paarden en geleid door de familie de 
Ruyter te Eenrum, werd een korte rijtoer door het dorp Eenrum gemaakt naar de Scholenge
meenschap, waar de installatie plaats vond.
Alle in de raad vertegenwoordigde frakties spraken de nieuwe burgemeester toe en verklaar
den bijzonder verheugd te zijn met de benoeming van de persoon van de heer Wilpstra.
De heer Wilpstra zei in zijn installatietoespraak met vertrouwen en enthousiasme aan zijn 
taak te zullen beginnen en deze niet met vrijblijvendheid zal opvatten, zich daarbij volle
dig zal inzetten om de belangen van de gemeente Eenrnn te dienen, hetgeen moge blijken uit 
het voornemen van de familie Wilpstra om zich binnen de gemeente te vestigen.
Tijdens de receptie voor de bevolking bracht Orpheus ook de familie Wilpstra een serenade. 
Velen maakten daarbij gebruik cm de heer en mevrouw Wilpstra te feliciteren.
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Vr. 19 juni Tuinfeest en barbeque rond de Ned. Herv. Kerk te Eenrum, 
m.m.v. het kerkkoor.
Aanvang: 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

Vr.19 en 
za. 20 juni

Vr. 10 juli

Fancy Fair in de openbare basisschool te Eenrum
vr. 18.30 - 21.00 uur. za. 13.30 - 16.30 uur.
êoncert m.m.v. de kinderen van de basisschool, in de Ned.
Herv. Kerk te Pieterburen
Aanvang: 19.30 uur.

Vr. 17 juli Tuinconcert bij de Ned. Herv. Kerk te Pieterburen, m.m.v. 
het Kerkkoor te Eenrum.
Aanvang: 20.00 uur.

Wo. 9 sept Spelletjes o.l.v. de korfbalvereniging NOWEGRO. voor 6, 
7, 8 en 9 jarigen.
Aanvang: 16.45 tot 17.30 uur.
Plaats: Op de ijsbaan of bij slecht weer in de turnhal.



MAANDAG 22 JUNI
19.00 - - 19.20 uur: Openingsfanfare door 4 trompetters van Orpheus vanuit de

blauwe deuren in de toren, waarna de officiële opening 
zal worden verricht door de loco-burgemeester van de ge
meente, mevrouw N.J.Kloosterman-Steensma.
Vervolgens zullen er tientallen balonnen worden opgelaten.

19.30 - - 21.30 uur: Zeepkistenrace in de Oranjestraat.

DINSDAG 23 JUNI
19.00 - - 21.30 uur: Zeskamp op de ijsbaan van het sportveldencomplex.

De deelnemers komen uit 12 plaatsen uit het gehele Marne- 
gebied en zullen de volgende onderdelen moeten afwerken: 
skiloop; hoepels gooien; stobalenrace; watervervoer-race; 
kruiwagenrace en een rode-draadspel.
Bij een aantal onderdelen zal gebruik worden gemaakt van 
een waterbassin.
Speaker zal zijn de heer Jan Bulthuis, bekend van de zgn. 
"talk-shows" en als journalist van de Hogelandster.

WOENSDAG 24 JUNI
14.00 - - 17.00 uur: Viswedstrijd voor de jeugd van 8 tot 15 jaar in de haven

van Eenrum.
19.00 - - 21.30 uur: Watersportgebeuren in de haven te Eenrum, w.o. een handi-

caprace op het water.
Dit belooft een spectaculair evenement te worden, waarbij 
aan een nat pak niet zal kunnen worden ontkomen.

DONDERDAG 25 JUNI
19.00 - - 21.30 uur: Het tweede deel van de zeskamp (zie ook dinsdag). 

VRIJDAG 26 JUNI
18.30 - - 2015 uur: Vliegerwedstrijd voor de jeugd tot 14 jaar op het sport

veldencomplex.
Voor de mooiste zelfgemaakte vliegers zullen een aantal 
prijsjes beschikbaar worden gesteld, evenals voor de 
vliegers die het hoogste gaan.

20.30 - - 22.00 uur: Populair concert door muziekvereniging Orpheus in de tent
op het oude schoolplein.



ZATERDAG 27 JUNI
14.00 - - 16.30 uur: Fietscross voor de in de gemeente woonachtige jeugd van

5 tot 15 jaar om het kampioenschap van Eenrum.
20.00 - - 24.00 uur: Veronica's Drive In Show met de TOP 40 en een optreden

van MARCHA, bekend van haar deelname aan het Eurovisie 
Songfestival o.a.
De disco vindt plaats in de tent op het oude schoolplein. 
De toegang is ƒ. 2,50 per persoon.

Tijdens de evenementen op 23, 25 en 26 juni zal de kantine van de voetbalvereni
ging Eenrum voor publiek open gesteld zijn.

OPGAVE <•#**>:
4,*f ^

Oit is mcoelijk, tot het moment van aanvang 

op de avond van het evenement.

Hit geldt niet voor de zeskamp.

ZEEPKISTENRACE



HOE VERZORG IK MIJN DAHLIA’S ?

De dahlia is een van de meest 
in onze tuin voorkomende 
bloemen, met meer of minder
succes.
De knollen worden vóór het 
invallen van de vorst (laatste 
helft oktober) gerooid. Het 
loof wordt op plm. 4 cm. afge
knipt. Bij grote knollen wor
den deze direkt gescheurd met 
op ieder stuk minstens twee 
stengels en op een luchtige 
plaats, liefst van de grond, op 
latjes of een hekje o.i.d. 
gelegd, zodat ze kunnen drogen.
Bij kans op nachtvorst binnen
halen, even afkloppen en in een 
bakje of kistje op een vorst- 
vrije, niet te droge plaats 
zetten. Bij vorstvrij weer na 
januari nog eens ompakken en de 
rottende delen wegsnijden. Tegen 
april naast elkaar leggen in een 
schuurtje of vorstvrije ruimte 
en bij te sterke indroging weke
lijks sproeien.
Na half april poten in losse 
voedzame niet te droge grond. 
Tegelijk even in handwarm water 
dompelen. Stengels boven de grond. 
De pootafstand is 40-60 cm., al 
naar gelang de grootte der knol
len.

Bij droogte eens per week sproei
en, aangezien ze het best groeien 
op zonnige plaatsen (6 tot 10 
korreltjes slakkendood toevoegen). 
Komen na plm.4 weken de scheuten, 
dan op elke knol niet meer dan 4 
laten staan. Dit bevordert de 
grootte der bloemen. Plm. 1 juni 
per knol 1 eetlepel mengmest in 
kring (30 cm.), na 4 weken nog 
eens herhalen (geen vaste mest). 
Komen de eerste knoppen, dan de 
bijknoppen en de bovenste zij- 
scheuten verwijderen. Op winderige 
plaatsen verdient het aanbeveling 
tijdig op te binden.
BLOEMEN SNIJDEN s ‘s morgens voor 
9 uur en direkt in een essaner water 
zetten (lauwwarm). In de vaas 
zetten en vooraf onder water schuin 
afsnijden. Enig snijbloemenvoedsel 
toevoegen (10-12 gram per liter, 
liefst regenwater).
Bij het stekken neemt men 'n stuk
je knol aan de stek mee (eerder 
wortels), deze niet voor 20 mei 
poten op 30 cm. afstand.
Veel succes!

/ b . P f a

OPGAVE LEERLINGEN
CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DEN ANDEL-PIETERBUREN 

voor de eerste groep

De ouders, van de kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt, 
kunnen hun kinderen vanaf heden opgeven bij de directeur van de 
school.
Als u inlichtingen over de school wenst, willen wij u die gaarne 
geven.
Dat kan zowel bij u thuis gebeuren, als op school.

Christelijke school voor Basisonderwijs 
De Streek 37 
9956 PN Den Andei
tel.:05950-3115 i

telefoon directeur: 05950-3056 
telefoon leidster onderbouw: 05950-2608



met
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Zes jaar geleden is Mark Dunning Lester begonnen 
het bouuen v/an harpen. In een klein schuurtje aan de 
Frederiksoordueg te Pieterburen heeft hij zijn werk
plaats. Het staat vol met machines en o.a. een vol
tooide harp. Het resultaat van twee ueken intensief 
werken.

In het begin maakte hij een kleine middeleeuwse Ierse 
harp. Nadat hij in contact was gekomen met Jaap Keppel 
uit Rhoon, ging nij de Keppel harp bouwen. Een harp 
gemaakt van harde Amerikaanse esdoorn, fichte ( een 
soort spar) en gefineerde triplex. Deze harp heeft 
34 snaren (29 darmsnaren en 5 nylondraden omuonden 
met brons) en is zeer geschikt voor oude muziek.

Hij is hier de enige harpenbouwer in het noorden. Zijn 
afzetgebied bestaat dan ook vooral uit de provincies 
Groningen, Drenthe en Friesland, daarnaast levert hij 
o.a. ook aan de Schola Cantorum (beroemde conserva
torium voor oude muziek) te Bazel.

Vrijdag 29 mei j.1. heeft er zelfs een harpconcert met 
groot succes in de Ned. Hervormde kerk te Pieterburen 
plaats gevonden. Op deze avond heeft Marijke Ferguson 
uit Amsterdam de middeleeuwse harp bespeeld en toege
licht.

J ___ l 0 a r < p «  n n o  u cd

BESTUURSWIJZIGING DORPSHUIS
o
® Het dagelijks bestuur van de Stichting Ons Dorpshuis "De Oude School"
o
o heeft wijzigingen ondergaan zodat het thans als volgt is samengesteld:
o
o voorzitter: dhr. L.E. Evers, Handerweg 12 tel. 1356
o
o penningmeester: dhr. J. Huizenga Kerkbuurt 10 tel. 1794
o secretaresse: mevr . S. Hazekamp Kerkbuurt 4 tel. 1591o



Geachte redactie,

Dat uw blad een goed communicatiemiddel blijkt te zijn, 
bewijst mijn verzoek hierin aan de inwoners van Pieterburen 
om een reünie te organiseren voor oud leerlingen en -leer
krachten van de plaatselijke openbare lagere school.
Er kwam zeer snel een reüniecommissie en de reünif, welke 
op zaterdag 16 mei j.1. plaats heeft gevonden, werd een groot 
succes.
Meer dan tweehonderd personen hadden zich aangemeld. Het weer
zien was voor velen, soms na tientallen jaren, hartverwarmend,' 
ja, soms ontroerend. Tranen van blijdschap werden soms de vrije 
loop gelaten.

Ik wil graag gebruik maken om via het Bokkeblad de reünie
commissie te bedanken voor de organisatie. Ik geloof dat ik 
dit eveneens mag doen namens de overige reünisten, gezien de 
vele positieve reacties.

Leden van de reüniecommissie, hartelijk bedankt voor jullie 
inspanning. Jullie deden velen een groot plezier.
Het was fijn om weer even * thuis* te zijn !

Bij voorbaat dankend voor het plaatsen van deze dankbetui-



Hemel vaart markt

En hebt u weer genoten op de Hemelvaartsmarkt?
U kon weer te kust en te keur gaan eten, drinken, snoepen, iets mee nemen naar 
huis, zoals bloemen, antiek, meel voor de poffert uit de molen of een konijn 
of een geit. Ja, het was er weer allemaal.
En dan de verrassing van het jaar:
Ter gelegenheid van de tiende markt, kwam de Kiepkerel en z'n knecht helemaal 
lopende uit Westfalen en hij had: wat U ook zocht, altied keur en hij vroeg 
haast niks erveur.
De man kan natuurlijk niet alle jaren komen, want er zijn nog veel meer mark
ten in zijn verre omgeving,
In het vorige Bokkeblad heb ik U beloofd te vertellen, welke attracties er in 
de afgelopen 9 jaren tijdens de Hemelvaartsmarkten zijn gepresenteerd.
De eerste markt in 1978, viel op 4 mei. De markt werd gesloten om 3 uur, van
wege de dodenherdenking. Om de dag toch vol te maken, is er een voetbalwed
strijd georganiseerd, tussen een selectie uit Groningen en één uit Haarlem, 
gesponserd door een bankinstelling en een verzekeraar hier ter plaatse.
Van het begin af, hebben Orpheus en de Harrelzuikers voor de muzikale rond
gang over de markt gezorgd. Verder waren er altijd enige draaiorgels aanwezig.
In 1980hebben we een buikdanseres gearrangeerd, die twee keer vanaf het gemeen
tehuis, tussen het publiek door moest worden gevoerd om tegenover Hotel Bult
huis haar kronkelwerk te kunnen vertonen. Dat dit voor een beperkt publiek 
te aanschouwen was, laat zich deuken. Het was overal eivol.
Op diezelfde dag werd de nieuwe vlag van de Handelsvereniging gehesen bij de 
Rabobank.
In een bepaald jaar besloten de besturen daarvan, de kerk en de toren open te 
stellen voor de marktgangers. Omdat de veemarkt zich rondom de kerk afspeelde, 
was men er toch vlakbij. Elk graantje dat meegepikt kan worden, is er één.
De toren was vooral interessant voor het panorama vanaf de blauwe deuren.
In de kerk was eens een fototentoonstelling, of de Stichting "Oud Groningse 
Kerken" met informatie en/of Orgelspel.
De vogelclub"Eenrum" houdt al jaren een verkoopdag in het Dorpshuis.
De molen draait, als er wind is. en is geopend vanaf 1983. Er worden panne- 
koeken van eigen meel gebakken en verkocht, ten bate van het molenonderhoud.
Elk jaar wordt er een vereniging uit het dorp, de gelegenheid gegeven, een stand 
op de markt te betrekken, met als doel, een attribuut aan te kunnen schaffen.
Ze verkopen gewoonlijk koffie en frisdrank of er is een verloting.
Dit jaar was het de vogelclub, die een verloting hield om kooien te kunnen 
aanschaffen.
Sedert 1985 laat de Heer J. Meerstra zijn schapen scheren bij de molen, een 
dubbele activiteit dus aldaar . Dit gebeurt in samenwerking met het "Swifter 
schapenfokkersbedrijf". Daar zijn dan eventueel enige informatiestands aan
wezig,
Eens was er een wedstrijd bij het scheren, met als prijs», een vlies wol.
Ook dat jaar werd er door de markt commissie een omroepinstallatie gehuurd.
Alle kinderen, ouders, portemónaies en autosleutels kwamen daardoor op de 
snelste wijze weer op de goede plaats terecht. Daarnaast worden er door 
de standhouders reclameboodschappen opgegeven, die evenzovele malen worden 
omgeroepen, als de aangevers dit wensen.

En wat zult U het volgende jaar kunnen verwachten?
Wel bij alle zuur, zout, zoet en bitter, hopen wij: dat U er nog een pot 
mosterd en een fles azijn aan toe kunt voegen.

H.K. Noordhuis.
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onthutsende autotaal 2.
NISSAN

N.S.U.

OPEL

PEUGEOT

RENAULT

ROVER

SAAB

SEAT

SI MCA

SKODA

SUBARU

SUZUKI

Talbot

TOYOTA

VAUXHALL

Na Iedere Start Snel Alles Mak ijken 

Na Starten Uitgeput 

Overal Pech En Last

Probeer Eens Uw Geluk En Ondervidt Trammelant 

Roest En Narigheid Achtervolgen U Langetijd 

Roest Overal Voortijd En Razendsnel 

Steeds Allerlei Abnormale Bakbeesten 

Seriematige Ellende Als Toekomst 

Steeds Interressante Mechanisch Cabaal Achterin 

Soms Klappert Ook Dit Afval

Steeds Uitermate Belachelijke Abnormale Rammelende Uitvindingen 

Sjees U Zelf Uw Kist In

Technisch Als Lullig Bestempelde Onvervalste Teleurstelling

Totaal Onveilig Japans Ontwerp Tegen Afval Prijs

Volgens Allerlei Uitgesproken Xenomanen Haast Altijd Lullig. Lang
zaam

VOLVO : Volgens Onze Leraren Volkomen Onveilig

V.W. : Volkomen Waardeloos

ZASTAVA : Zielig Autotechnisch Systeem Tenslotte Als Vuilnis Aanvaard

En......  komt uw merk er ook al niet goed vanaf! Bedenk dan, dat het een
A technisch, nergens geen verstand van hebbende leuteraar is 
geweest die er een dergelijke onzin uitkraamt.

SCHICHT:

/ -£Iê 3 l u £ "  " ̂
/ fÓMfOHTARGL 
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Omdat ik in de zeehondencrèche werk leek het mij leuk u daar zo nu en dan 
eens iets over te vertellen...maar heel anders dan de kranten doen.

Na aanleiding van deze strip kan ik u een paar waargebeurde kippeverhaal-
tjes schrijven.

Op de crèche lopen een stuk of wat kippen te scharrelen op zoek naar een 
wormpje of een ander lekkernij(in hun ogen dan).
Normaal gezien schenk je daar geen aandacht aan,totdat je er toe wordt ge
dwongen vanwege het"gieren" van het lekkernij!Wat bleek ...een kip poogde 
fanatiek een kikker naar binnen te werken die hevig tegen spartelde en 
gierde.De kip had de kikker bij zijn achterpoot ,doch liet deze los om 
het vervolgens op kop en rug pikkend weer vast te pakken.Het was een 
gruwel dit aan te zien maar hoe ik ook probeerde de kikker te bevrijden., 
het lukte mij niet.De kip was erg snel en blij met zijn hapje en absoluut 
niet van plan het aan mij af te staan.Zodoende verloor ik de run en ook de 
kikker..die we waarschijnlijk terug zullen vinden in haar ei ...want niets 
gaat boven een SCHARRELEI ..nietwaar?

<
s
i

*

En wat het ei betreft..zo melde Aldert (een medewerker)op een dag dat er 
een kip in het hok wel erg lang bezig was met het leggen van één ei.
Daar was zij van s'morgens vroeg tot in de middag mee bezig.
Advies van de dierenarts :"kook een pan met water en hang de kippekont er 
boven te stomen".Natuurlijk vielen er grapjes over kippesoep en zo..
De doodvermoeide kip werd de keuken in gebracht ...iedereen griezelde van 
het aanblik dat de kippekont ons bood.Lenie zag dit alles eens aan en 
peuterde het ei eruit.De kip haalde letterlijk en figuurlijk opgelucht 
adem.
Nu moet u niet lachen maar we aten die middag toevallig kippesoep.... 
uit blik natuurlijk!!]

Telefoon ...zeehond! Hup in de auto..neergezet theekopje viel bijna van 
het dak..snel in de versnelling..roenggg...door Saaksumhuizen.Rats!!!
Kip onder de auto.Eruit en kijken..boer komt aan hollen.Verschrikte uit
roep van bestuurster:"verdorie ik heb een haan aangereden"."een haan me
vrouw?" kon de boer niet nalaten op te merken."een kip zult u bedoelen!'7 
en wees naar een ei dat aan de andere kant van de weg lag alsof het uit 
een tube tandpasta was uitgeknepen....

Onwaarschijnlijke verhalen misschien maar ze zijn echt waar.

— - Claudia Ronda.



J* HET RDBBENMEISJE11

De bioloog Ronald Lockley, schrijver van het boek The Private Life 
of the Rabbit,dat de basis vormde voor Richard Adams"Waterschaps - 
heuvel';was gedurende de tweede wereldoorlog,in dienst van dé marine, 
langs de Ierse westkust op zoek naar mogelijke landingsplaatsen voor 
Duitse onderzeeboten .Daar ontmoet hij Shian,het rebbenmeisje. 
Shian,kind van de wouden en van de zee,heeft voldoende aan het gezel
schap van de robben,maar accepteert toch langzamerhand het gezelschap 
van de jonge marine-officier;zij leert hem hoe te overleven in de 
natuur,ver van de beschaving.
Het rebbenmeisje is gebaseerd op een legende die heel bekend is in het 
westelijk kustgebied. Met de nostalgie van een Gaelische weeklacht 
beschrijft Lockley, uitgaande van zijn dagboeknotities,het verhaal 
van de verliefdheid van de jonge officier en het rcbbenmeisje,hun 
kind,hun zomer,hun tragedie-een opwindend en uitermate poëti^j. verhaal 
op de grens van mythe en realiteit.

Het
robjben meisje

Ro mo,*-»

Ronald

Lockley sliet rebbemeisje. 
vertaald door Robert Warmenhoven, 

editie .Meulenhoff Aedam.
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R l  E T E R  B U R E N
PXACCOltDO-NIEUWS:
Het muziekensemble is voornemens, evenals voorgaande jaren, de 
uitvoering in de loop van dit seizoen te houden.
Naast de muziek onder leiding van de heer T. Brian uit Hooge- 

h e e l  o u c  toneelgroep de komedie '‘Welterusten” in studie 
genomen, geschreven door A.P. Dearsly. Raamregie heeft de heer 
T. Dalenoord uit Haren, toneeladviseur van de N.A.T.U. in de 
provincie Groningen.
Zowel de muziek als de toneel—repetities zijn in volle gang en 
het belooft naar men meent weer een mooie uitvoering te worden. 
We hopen, dat u ons financieel een beetje zult steunen door be
middeling van de papieractie die begin maart weer wordt gehou
den (zaterdag).
Wij danken U nog voor Het papier van de janunari-aotie,waarvan 
we 2060 kg. hebben opgelopen. Voorwaar een goed succes.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Toneel— en muziekveren. Piaccordo.
COMMISSIE VOOR DORPSBELANGEN:
Op 5 maart 1965 wordt in caf4-rêstaurant Ilunsingo voor de 2e 
maal een lezing met dia's over het wadlopen gehouden, door drs. 
J. Abrahamse en dhr. Sap uit Groningen en de heer J. Buwalda, 
zullen over recreatiemogelijkheden op de wadden spreken.
Tevens zal de heer Sap zijn visie geven op de wad tochten,zoais 
deze vanuit Pieterburen worden georganiseerd.
De uitgever N.V. W..T, Thieme & Cie uit Zutplicn heeft, voor deze 
avond ééik exemplaar van het zeer bekende waddenboek voor de 
verloting beschikbaar gesteld.
Daar er deze avond veel introducé's zijn, is de plaatsruimte 
op de zaal zeer beperkt.

V.C.J.C. - PIETERBUREN:
Op 27 februari gaat de V.C.J.C. naar het Cabaret Muzemauw,wel
ke gehouden zal worden in de aula v/h v.d. Leeuwencentrum te Groningen.



-IN G E Z O N D E N ------------------- ---------------------------------------------------------—

Interessante puzzel voor de bewoners van Pieterburen en Western!eland* 
Wist u dat u van maandag t/m vrijdag bijna elk uur van en naar 
Groningen kunt reizen?
Pak de dienstregeling er maar bij: Lijn 68, spreekt voor zichzelf.
Lijn 69, via Hamhuizen van en naar Groningen, In Hornhuizen lijn 67 
nemen.
Voorbeeld richting Groningen lijn 69.
Vertrek uit Pieterburen 9*27 u. naar Hornhuizen, aankomst 9*41 u. 
Vertrek met lijn 67 van Hornhuizen naar Winsum 9*50 u.
Aankomst te Groningen hoofdstation 10.30 u.

Voorbeeld richting Pieterburen-Westernieland lijn 69.
Vertrek uit Groningen hoofdstation 17.02 u. of buslijn 67 16.48 u. GM. 
In Winsum de bus naar Hornhuizen nemen ( lijn 67 )
Aankomst in Hornhuizen 17.41 u.
Vertrek met lijn 69 uit Hornhuizen 1s7• 50 u. naar Pieterburen.
Aankomst te Pieterburen 18.04 u.

Nog een voorbeeld: Moet u om plm. 9.00 u in Groningen zijn, dan 
kunt u via Warffum reizen.
Vertrek lijn 69 uit Pieterburen 8.04 uur naar Warffum 
Aankomst te Groningen hoofdstation 9.01 u.

Bij alle voorbeelden zijn de tarieven gelijk aan de normale ritten 
van lijn 68.

Neemt u de andere ritten onder de loep dan zult u ontdekken dat 
er nog veel meer mogelijkheden zijn.

Leren leven met "Integro” heeft toch ook zijn goede kanten.



BURGELIJKESTAND GEM EENRUM

BURGERLIJKE STAND GEMEENTE EENRUM 
april en mei 1987

Geboren: Anda Toonder, dv Wilhelmus Lambertus Jozef Toonder en van Grietje 
Bosma
Elisabeth de Graaf, dv Dirk Leendert Wilhelmus de Graaf en van 
Marijtje Bruijn
Miranda Anje van Hoorn, dv Tjaart Nicolaas van Hoorn en van Karin 
Anita Overeem te Groningen
Paulien Sophia van der Valk, dv Marcus William Parker van der Valk en
van Kristina Barbara Kühne, geboren te Groningen
Robert Udema, zv Hendrikus Udema en van Ria Klugkist, geboren te
Groningen
Susanne Smit, dv Jan Smit en Grietje Kamps
Karei Piet Spruit, zv Johannes Maarten Spruit en Jeanine Alicia 
Wilhelmina Stevens
Chiel Schaaphok, zv Willem Hendrik Schaaphok en van Frieda Grietje 
Vos, geboren te Groningen

Huwelijksaangiften: Antoon Wever en Ruth Magdalena Wegter te Pieterburen
René Hendrik Smit en Frouwkina Gezina Zuidema te Eenrum 
Petrus Servatius Godefridus Maria Berkers en Janna 
Valkenborg te Westernieland
Jacob Hendrik Heinstra te Eenrum en Jantje Melliena 
Veenstra te Emmen
Heike Gerhardus Tjabringa en Gepke Sagel te Eenrum 
Frederik Klein Woolthuis en Claudia Dorothée Inèz Ronda 
te Eenrum
Nicolaas Spaans en Elisabeth Johanna Batenburg te Pieter
buren

Huwelijken: Heike Gerhardus Tjabringa en Gepke Sagel beiden te Eenrum
Jacobus Egbertus van der Linde te IJsselham en Trijntje Brouwer 
te Pieterburen
Sander Zijlstra en Klazina Marina Jacoba Hazekamp beiden te 
Eenrum
Geert van der Wielen en Aaltje Neeltje van der Ploeg beiden te 
Wehe-den Hoorn

Overleden: Mattheus Nube, ev Pieterke Visser, oud 60 jaar
Theodorus Hendrikus Gerhardus Kleinsmit, ev Sabina Maria Alma, oud 
43 jaar, wonende te Hefshuizen
Kornelis Nienhuis, ev Aafke Westra, oud 71 jaar, overleden te 
Groningen
Tidde Bottema, oud 68 jaar



DATUM ACTIVITEIT PLAATS TIJDSTIP ORGANISATIE

Maandag 22 juni Openingsfanfare door 4 trompetters van 
muziekvereniging Orpheus

Kerk j
I

Officiële opening door loco-burgemees- 
ter gemeente Eenrum

Bij de kerk (19.00 - 19.20 > Dorpsbelangen

Balonnenwedstrijd Bij de kerk ' '
Zeepkistenrace Oranjestraat 19.30 - 21.30 Buurtver.Oranjestraat

Dinsdag 23 juni Zeskamp Ijsbaan 19.00 - 21.30 V.V.Eenrum/S.V.Eenrum*

Woensdag 24 juni Viswedstrijd voor de jeugd van 8 tjó^ 
15 jaar

Haven 14.00 - 17.00 H.V."De Goede Verwach
ting"

Watersportgebeuren Haven 19.00 - 21.30 W.S.V."De Pool"

Donderdag 25 juni Zeskamp Ijsbaan 19.00 - 21.30 V.V.Eenrum/S.V.Eenrum*

Vrijdag 26 juni Vliegerwedstrijd Sportvelden
complex

18.30 - 20.15 Dorpsbelangen

Concert muziekver. Orpheus Tent Oude 
Schoolplein

20.30 - 22.00 Dorpsbelangen

Zaterdag 27 juni Fietsecross .Crossbaan 14.00 - 16.30 V.V.V.Eenrum/Fietsclub 
Eenrum

Veronica's Drive In Show Tent Oude 
Schoolplein

20.00 - 24.00 V.V.V.Eenrum

* onder coördinatie van de heer P.A.Jansen

#



Nu halen, p asjii 1988 betalen. Was de S e a t  I b i z a  een tijd

je geleden nog een zeldzame ver

schijning, vanaf nu zul je 'm steeds
vaker zien.

Dat ligt natuurlijk voor ’n groot 

deel aan de I b i z a zelf. Maar wat 

zeker meespeelt is ons nieuwe 

f i n a n c i e r i n g s p l a n .

Want tijdelijk ontvangt u bij 

aankoop van een nieuwe S e a t (de 

Marbella, Ibiza, Ronda of Malaga) 

een r e n t e l o o s  voorschot van 

max. f 10.000,- Terug te betalen 

na 6 maanden, dus op z’n vroegst 

jan. 1988.

In de meeste gevallen zal uw 

inruil bovendien voldoende zijn 

voor de aanbetaling.

Kom daarom snel langs Want 

met zo'n financieringsaanbod blijf 

je natuurlijk niet lang exclusief.

S e a t  I b i z a .  Nog even de

meest zeldzame auto In z’n klasse.

Zo blijf je natuurlijk niet lang exclusief.

O U D E W EG  45 9967 SG EEN R U M
BOLT

T E L E FO O N  05959-1397

W'izigingcn voorbehouden Het betreft hier een nrntdoze huurkoopovereenkomst in samenwerking met onze financicnngsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden voor het bij inrail bij te beulen bedrag met een max van 110 000.- Minimale aanbculimr 33%  Dit aanbod itcldt 
een t*| aanschaf tussen 4 |um en 31 augustus 1987 en registratie voor 15 september 1987 (en is met geldig in combinatie met onze vakantre-aktie) De Ibiza is leverbaar vanaf f 15 595.- Ind BTW . excl afleveringskostcn Afgebeeld de Ibiza C LX  Importeur Pon Cat B V . Heemstede

J





VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN - EENRUM presenteert ; in de tent op het 
marktterrein :

Vrijdag 26 juni 1987 : Midzomeravondkonsert m.m.v. Muziekver. Orpheus
aanvang ± 20.00 uur
NA AFLOOP : feestmuziek m.m.v. de Granado's

Zaterdag 27 juni 1987: VERONICA TOP 40 DISCOSHOW aanvang 20.00 uur
met D.J. Peter Teekamp en als speciale gaste 

-----  MARCHA -----
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