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Geesje Drent de Vennen 65 Eenrum 05959 - 1575
IIIna van Eek Mattenesserlaan 20 Eenrum 05959 - 1722
Sieneke Zijlstra Kerkbuurt 4 Eenrum 05959 - 1591
Claudia Klein Woolthuis Matternesserlaan 93 Eenrum 05959 - 1498
Jannes Russchen Plantsoenstraat 10 Eenrum 05959 - 1247
Sietse Siegers Dokter Posthumus!. 8 Eenrum 05959 - 1306
Adriaan Talens D.Wieringastraat 79 Westernieland 05952 - 439
Jan Woldring Havenstraat 7 Eenrum 05959 - 1628

REDACT!É-ADRES : HATTENESSERLAAN 20, 9967 PL Eenrum.
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D A T A B A N K  

d o . 21 januari D o rpshuis Eenrum

za.23 januari " D i e k s t a a 1”
W e s t e r n ! e 1 and

—d o . 18 februari Hotel Bulthuis

- za. 9 januari Zaal Bulthuis

Lezing over de Islam door mevr. 
R . V e e n s t r a  uit Groningen.
Over de Islam in het a l g e m e e n  
en over de relatie tot het 
Christendom. Een d i a s e r i e  over 
m o s lims in Nederland. 20.00 
uur. T o e g a n g  gratis.

T o n e e l v e r e n i g i n g  W e s t e r n i e 1 andt 
"Mister doe het zelf"
Een G r o n i n g s  t o n e e l s t u k  met na 
a f loop d a nsen m .m .v .MART I N 1 S T A D
20.00 u u r .

"Beelden in stad G r o n i n g e n”. 
Mevr. J .v .d .B o s - V o 1 hand uit 
A p p i n g e d a m  zal aan de hand van 
een d i a s e r i e  een i n l e i d i n g  over 
b e e l d e n  in G r o n i n g e n  houden.
2 0.00 uur. T o e g a n g  gratis.

"De Kommedianten" met het toneelspel I 
'Boer Hartman en de superheffing'. 
20.00 uur

Openbare bibliotheek Eenrum
VOORLEZEN IN DE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN EENRUM

Vanaf woensdag 9 december wordt er elke woensdagmiddag 
van 13*30 tot 14.00 voorgelzen.
Kinderen van 4 tot 9 jaar zijn van harte welkom*

GEWijZIGDE OPENINGSTIJDEN

donderdag 24 december 13.00-16.4-5
donderdag 31' december 13*00-15*45



7DE VRiJWILLIGERSVACATUREBANK ZOEKT VRIJWILLIGERS
De Vrijwilligersvacaturebank (V.V.B.) is ervoor om vraag en aanbod 
in het vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Ook kan de V.V.B. 
verdere informatie geven over het vrijwilligerswerk en alles wat 
daar bij komt kijken. Al het vrijwilligerswerk dat de V.V.B. aan
biedt is getoetst en kan met behoud van de uitkering worden gedaan. 
Ons motto is:
GEEN BAAN B LIJF  BEZIG!
Voelt u er iets voor vrijwilligerswerk te gaan doen, kijk dan naar 
de hieronder vermelde vacatures waar op het moment dringend vrij
willigers voor gevraagd worden:

1 Scholengemeenschap Noord West Groningen in Eenrum, zoekt een 
vrijwillig(st)er voor het beheer van een documentatie- annex 
bibliotheekcentrum.

2 Speelotheek 't Zwientje in Winsum, zoekt een vrijwillig(st)er 
die een enquête/behoeftenpeiling onderzoek wil houden in 15 
kleine kernen rond Winsum m.b.t. Speelotheek 't Zwientje.

3 Scholengemeenschap Noord West Groningen in Eenrum, zoekt een 
vrijwillig(st)er aie als chauffeur op gezette tijden scholieren 
wil vervoeren.

4 Stichting Kinderboek - Cultuurbezit Winsum, zoekt een vrijwillig(st)er 
voor o.a. het uitlenen van boeken, ontvangen van bezoekers.

Hebt u belangstelling voor deze of andere vacatures neemt u dan contact 
op met de Vrijwilligersvacaturebank. De Vrijwilligersvacaturebank is 
een onderdeel van het Project Mensen Zonder Werk. Ons adres is:
Noorderstraat 16, 9989 ZG WARFFUM.
U kunt natuurlijk ook bellen:
TELEFOON: 05950 - 2626.

U BENT VAN HARTE WELKOM /. .. ..............................■ — •

bok ies
Te koop:
draagbare radio-cassette- 
recorder, ƒ 50.= 
st.ereo pick-up met ver
sterker en.2 boxen ƒ 60.® 
stereo pick-up ƒ 50.=

tel: 05959-1579

Te konp:
'electronic1 drie in één 
radio met;radio, pick-up 
en cassette-dek,alles 
stereo met 2 boxen, 
slechts 2jr. jong. 
nw.nrijs ƒ599.=,nu ƒ150.-
tel: 05959-1306



OPROEP ! -2$i
, I

Zoals u waarschijnlijk allen wel weet, bestaat er in Eenrum een warme 
maaltijdvoorziening voor ouderen.

Mensen die om de één of andere reden niet meer zelf kunnen koken, kun
nen op deze voorziening een beroep doen.

Voor het dorp Eenrum, worden de maaltijden bereid in Warfheem-Aagstheem.
Voor Pieterburen en Westernieland wordt dit gedaan door Viskenij, Baflo.

Deze maaltijden worden door vrijwilligers bij de gebruikers thuisbezorgt.
Ieder vrijwilliger, bezorgt één week achteréén en is na een aantal vrije- 
weken weer aan de beurt.
Hoe groter het aantal bezorgers, doe groter de tussenpozen tussen twee 
bezorgbeurten.
Met name voor het dorp Eenrum is de -te kleine- groep dringend aan uit
breiding toe,

De bezorger ontvangt een autokostenvergoeding van ƒ 0.60 p. km.

Mocht IJ mee willen helpen, dan kunt u voor meer inlichtingen terecht bij:

- mevr. Smit Burg. Wiersurnstraat 14 Eenrum tel: 05959-1456

- mevr.Evers Handerweg 12 Eenrum tel: 05959-1356
.

I
Beschikt u over een auto en vrije tijd, geef u dan op als bezorger.

Werggroep. 6.O.W. Eenrum.

Ijsvereniging - Eenrum

De j a a r v e r g a d e r i n g  van de i j svereniging werd op zaterdag 

21 n o v e m b e r  1987 gehouden bij Vitters.

Er w a r e n  27 p e r s o n e n  aanwezig.

De v e r e n i g i n g  kon t e r u g k i j k e n  op een goed ijsjaar.

De v o o r z i t t e r , J . H o f m a n , t r a d  af.Als nieuw b e s t u u r s l i d  werd 

de h e e r  J.van Bolhuis gekozen.

F i n a n c i e e l  gaat het de v e r e n i g i n g  goed. 

h e t  leden t a l  b l ijft stabiel.

N a  a f loop van de v e r g a d e r i n g  werd er gekaart en g e k nobbeld om 

vleesprijzen.

Well i c h t  goed om n o g  eens te v e r m e l d e n : J o n g e r e n  van 16 .1 aar er., ouder 

m o e t e n  zelf lid zijn van de vereniging.

Op z aterdag 16 januari 1988 kunnen leden van de i j svereniging 

E e n r u m , o p  v e r t o o n  van hun l i d m a a t s c h a p s k a a r t ,v a n  14.00-16.00 u u r  

gratis s c haatsen op de k unstijsbaan te Groningen.

_ a _



B E R I C H T E N  van het G E M E E N T E H U I S
Wegvervuiling.

Aan landbouwers, veehouders en loonwerkers,,

Tijdens oogstwerkzaamheden worden de wegen regelmatig vervuild door 

transport van produkten van het veld over de weg naar het bedrijf of 

opslagplaats. Vooral doet zich dit voor in de natte zomers zoals we 

dat in dit jaax hebben ervaren* Dit geeft aanleiding tot gevaarlijke 

situaties.

Besloten is om te gaan werken met speciale waarschuwingsborden volgens 

onderstaand model.

Deze borden kunnen tegen een vergoeding van ƒ 2,50 per dag of dagdeel 

worden gehuurd bij de wegbeheerder.

Als u, of in opdracht van u, produkten worden vervoerd waarbij de weg 

wordt vervuild kunt u een set borden huren en deze ter weerszijden van 

het wegvak plaatsen. Dit sluit u niet uit van de verplichting om de weg 

zo veilig mogelijk te houden. De borden waarschuwen wel de weggebruikers 

dat zij een gevaarlijke situatie naderen.

Wij rekenen op uw medewerking, waardoor ernstige ongevallen of overlast 

kunnen worden voorkomen.

De bordensets kunnen, voorzover het onze gemeente betreft, worden verkregen 

op onderstaand adres:

Gemeentewerkplaats (ingang Burg.Wiersumsstraat)•



van de Gado wordt regelmatig aan het gemeentebestuur gevraagd om opmerkingen 

of suggesties.

Steeds werd daarvan door het gemeentebestuur van Eenrum gebruik gemaakt om 

te wijzen op de minimale busverbinding van en naar Pieterburen en Wester- 

nieland.

Ons laatstelijk schrijven dateert van 30 mei 1986 en is hieronder afgedrukt. 

In het kader van de Integro-dienstregeling, ingegaan in mei van dit jaar, 

werd de dienstregeling voor wat betreft voornoemde busverbinding rigoreus 

verbeterd. In een schrijven van de Gado van 16 oktober j.1. wordt dit nog 

eens bevestigd.(schrijven wordt hieronder afgedrukt).

Naast een frequentere busverbinding met Groningen is er tevens een dwars

verbinding tot stand gebracht van Hornhuizen naar Warffum via Broek,: Wier- 

huizen, Pieterburen en Westemieland.

De Gado stelt in haar schrijven dat gehoopt wordt dat er een zodanig gebruik 

wordt gemaakt van de nieuwe reismogelijkheden dat - vanwege een zeer minimaal 

gebruik - niet weer tot inkrimping behoeft te worden overgegaan.

Het aanhoudend aandacht vragen voor betere busverbindingen door het gemeente

bestuur heeft uiteindelijk het gewenste resultaat opgeleverd.

Wordt er te weinig van de busdiensten gebruik gemaakt dan vrezen wij in de 

nabije toekomst weer een forse inkrimping.

De daad - om te bewijzen dat een verbeterde busverbinding met Pieterburen en 

Westernieland wordt gewaardeerd en op zijn plaats is - is nu aan de inwoners 

van beide dorpen.

SUBSIDIEREGELING VERHUIZING OUDEREN WORDT 
MET INGANG VAN 1 JANUARI A.S. M2TTROKKEN.

De subsidie voor ouderen die naar een kleinere woning verhuizen, 
komt per 1 januari 1988 te vervallen. Deze regeling staat bij 
velen van u bekend onder de regeling "Geldelijke steun bejaarden 
bij verhuizing".
De regeling was bedoeld voor ouderen boven de 65 jaar die van een 
grotere, relatief goedkopere huurwoning ging verhuizen naar een 
kleinere woning of een bejaardentehuis.
De staatsecretaris van volkshuisvesting heeft besloten om deze 
regeling in te trekken, omdat zij nauwelijks stimulerend bleek 
te werken. In veel gevallen zou ook verhuisd zijn als van overheids
wege geen financiële bijdrage zou zijn verstrekt.
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GEMEENTE EENRUM

de N.V. Groninger Autobusdienst Onderneming 
Postbus 1?S 
9700 AC GRONINGCN
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Geachte d ire c tie ,

In uw voreneangehaalde schrijven wordt ons de «og e lijk - 
heid geboden om suggesties ten aanzien van de dienstrege
ling  1967/1988.

Voor wat b e tre ft de dienstregeling, d ie geld t voor de 
lijn e n  65 en 67 z ijn  er v r ijw e l geen klachten of wensen.

Ten aanzien van l i j n  68 l ig t  d it  anders. Regelmatig 
bereiken ons klachten en opmerkingen over de frequentie

l*ar brtof Wfl
21 a p ril 1986 

istregeling
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Aan Burgemeester en Wethouders van Eenrurr 

Postbus 2 

9967 RA EENRUM. I N G F  

No ,.Di3

1 9 OXT. e
Raad

Uw kenm erk- 

Ons kenm erk; 

O nderwerp :
VP/2692/PD/EG

Groningen. 16 oktober 1987.

van het vervoer van en naar de dorpen Pieterburen en 
Westernieland.

Op de Verkdagen z ijn  de minimale verbindingen nog ac
ceptabel ,

Voor wat b e tre ft de zondagsdienst is de s itu a tie  rond
u it  s lecht. [én bus per zondag waarmee de Inwoners van de 
dorpen Pieterburen en Westernieland slechts 's avonds 
naar Groningen kunnen en met dezelfde bus gelegenheid 
krijgen  om de terugreis tè  maken.

Het is vanzelfsprekend dat door het op deze wijze 
•plannen" van busdiensten er steeds minder gebruik van de 

busdierfst wordt gttnaakt. De h ie r aangeboden diensten z ijn  
er slechts op gericht om de dienst geheel te  laten dood
bloeden.

Bezwaarschriften tegen het geringe aantal en nog te 
verminderen busdiensten worden ongegrond verklaard met 
de afdoening van een gering passagiersaanbod.

Indien de mensen slechts weinig en ook nog veelal op ón
mogelijke re is t ijd e n  busdiensten worden geboden, dan is  
het vanzelfsprekend dat de mensen geen gebruik van de bus
diensten maken o f op andere, voor hen n ie t a l t i jd  ganak- 
ke lijke  w ijze , proberen ander vervoer te krijgen.

Bewoners van de woongemeenschap Broek, nabij Pieterburen 
hebben ons gevraagd naar de mogelijkheid om de busdienst 
l i j n  68 v ia  Broek en Vierhuizen te laten lopen.

W1j vragen u om aan de dienstregeling voor de l i j n  68 
de nodige aandacht te  w illen  schenken opdat de inwoners 
door het aan trekke lijke r maken van de re is tijd e n  en de 
grotere frequenties, worden gestimuleerd van de busdiensten 
gebruik te maken.

WIJ aiogen u er nog op wijzen dat het aantal toeristische 
bezoekers aan Pieterburen ja a r l i jk s  toeneemt (40.000 to t 
50.000) waarvan de busdiensten zeker zullen kunnen pro-

Geacht College,

Naar aanleiding van de inspraakprocedure rond de dienstregeling in
gaande 31 mei 1987 berichten wij u het volgende.

In mei 1987 is de zgn. Integro-dienstregeling ingevoerd. De in uw 
brief genoemde knelpunten betreffende de verbindingen op zon- en 
feestdagen van- en naar Pieterburen en de gewenste verbinding van 
Broek naar Wierhulzen zijn in de nieuwe dienstregeling opgelost c.q. 
gerealiseerd. Pieterburen heeft Ingaande 31 mei jl. op zon- een feest- 
dagen 2 reln»rverb1ntl1üfl&n .mlddete ..lijn SA-iapf Vlinsua, vanwaar met de 
trein naar Groningen en verder gereisd kan worden. Daarnaast bestaan 
middels lijn 69 ook nog 6 retourverblndingen met Warffum en Zoutkamp. 
Gezien de oude situatie is dit een hele verbetering. Pieterburen heeft 
zelfs meer verbindingen op zon- en feestdagen dan het ooit gehad heeft 
Wij hopen dat de verschillende groepen reizigers van deze nieuwe moge
lijkheden gebruik gaan maken, zodat inkrimping in de toekomst niet meer 
hoeft voor te komen.
De verbinding tussen Broek en Wierhulzen wordt middels lijn 69 geboden. 
Deze lijn rijdt van Hornhuizen via Kloosterburen, Kleine Huisjes, Broek, 
Wierhuizen, Pieterburen, Westernieland en Den Andel naar Warffum. Op 
zaterdag en zon- en feestdagen begint deze lijn in Zoutkamp. Op maandag 
t/m vrijdag worden 7, op zaterdag 6 en op zon- en feestdagen worden 
eveneens 6 retourverbindingen geboden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

H.D. Post,
Hoofd Vervoersexploitatie.

T f ile re n .

Hoogachtend, 
burgemeester en 

pecretarts,

wethouders van Cenrum, 
de burgemeester.



Aflevering kadavers

In het verleden zijn er dikwijls ontoelaatbare toestanden ontstaan bij de 

aflevering van kadavers in de kadaverbak aan de Oosterweg.

Meermalen is de betrokken houders van vee en andere dieren gewezen op de regels 

die in acht dienen te worden genomen bij de deponering van dode dieren in de 

kadaverbak.

Reeds enige tijd loopt dit weer uit de hand. Regelmatig wórden er in de bak 

plastic-zakken of stukken plastic aangetroffen die met de kadavers in de bak 

terecht komen.

Kennelijk wordt er ook nogal eens verzuimd om telefonisch aangifte te doen van 

in de bak gebrachte kadavers,want gerégeld komen er klachten bij ons binnen dat 

de gedeponeerde kadavers wegens verre staat van ontbinding niet meer te hanteren 

zijn met als gevolg dat gemeentepersoneel de in ontbindende staat verkerende 

resten moet opruimen.

Rit kan ook een gevolg zijn dat het kadaver niet onmiddellijk na het sterven in 

de bak wordt gebracht en te lang op het bedrijf blijft liggen.

Zoals zo vaak dienen nu ook weer de goedwillenden het met de kwaadwillenden te 

ontgelden.

Het gemeentebestuur is namelijk weer eens genoodzaakt om maatregelen te nemen 

die voornoemde toestanden kunnen voorkomen.

Vanaf 1 januari 1903 is de sleutel van de kadaverbak alleen nog af .te halen op 

het gemeentehjiis waar ook ook aangifte dient te worden gedaan van de kadavers»

Re gemeentesecretarie zal telefonisch aan het destructiebedrijf doorgegven van 

aangifte van een kadaver. Voor de te maken onkosten zal ƒ 1,- in rekening worden 

gebracht,bij de aangifte te betalen.

Grote kadavers worden opgehaald aan het adres waar ze liggen en dienen telefo

nisch door de eigenaar rechtstreeks worden doorgegeven op de wijze als hieronder 

is aangegeven.

Naam en adres van de eigenaar van het kadaver dient in alle gevallen door middel 

van een label aan het dier te worden gebonden.



Vleeskeuringsdienst „kring Groningen" 
Centrale Kadavermelding
Dag en nacht bereikbaar
Tijdens kantooruren (8.30 - 17.00 uur)
Buiten kantooruren via de telefoonbeantwoorder

TELEFOONNUMMER: 050-123141

Buiten kantooruren hoort U eerst een gesproken tekst met aanwijzingen, waarvan 
het laatste deel luidt: “ spreekt U maar". Zeg daarna:

1) naam en voorletter(s) van de eigenaar

2) straatnaam, huisnummer en woonplaats

3) aantal en soort kadaver(s) + leeftijd

4) vermoedelijke doodsoorzaak

5) nauwkeurige ligplaats

a) naam van de kadaverbak

b) voor grote kadavers: adres waar het kadaver ligt

Nadat U bent uitgeproken volgt de mededeling: “ Uw bericht is opgenomen". 
Hierna wordt niets meer opgenomen.

Bindt aan het kadaver een label met uw naam en adres.

De binnengekomen meldingen worden op werkdagen (maandag t / m  vrijdag) om 
\ 15.00 uur en op zaterdag om 11.00 uur aan het destructiebedrijf doorgegeven.

Wanneer een groot kadaver na 2 werkdagen nog niet is opgehaald of in noodgevallen 
(zoals brand), belt U dan de vleeskeuringsdienst: telefoonnummer 050-123141.

Hang deze kaart bij Uw telefoon



Gemeente Eenrum blijvend vertegenwoordigd op de Elevohof

Het afgelopen zomer is op de Elevohof door minister Braks het 

startsein gegeven voor de Europese Campagne voor de Landelijke 

Gebieden. Dit ging gepaard met een enigszins spectaculaire 

manifestatie.

Er werd een "kaart van Nederland" geplant in een formaat van 

40 x 100 meter.
Op een groot gazon verscheen door aanleg van randen, wegen en 

waterwegen de kaart van Nederland.

Aan de burgemeesters in ons land was verzocht tijdens de mani

festatie aanwezig te zijn en op de plaats waar hun gemeente 

gelegen is een heester of vaste plant te poten.

Aangezien de burgemeester van onze gemeente verhinderd was daar 

aanwezig te zijn, werd onze gemeente vertegenwoordigd door de 

gemeentetuinman de heer Gerard Leegte.

De bedoeling van het geheel is dat het een blijvende trekpleister 

blijft en dat het op de Plevohof dienst gaat doen als decor voor 

menige ludieke aardrijkskundeles in de openlucht tijdens school

reisjes enz.

Vanaf een loopbrug kijkt men van boven op de aangelegde kaart 

van Nederland*

De gemeenten die iets geplant hebben zijn aangeduid op de plek 

waar de gemeente is gelegen met een bordje met de gemeentenaam.



Vl iegeren in de herkans ing
De op 3 okto b e r  j . 1. g ehouden vliegerwedstrijd is succes
v o l l e r  v e r l o p e n  dan de eerste poging in de evenementenweek. 
V a n  de 21 deelnemers k w a m e n  er nu a a n zienlek meer vliegers 
omhoog, ondanks de h i nder die werd ondervonden v a n  de 
aanwezige bomen.
De prijzen g i n g e n  nu naar : M a r t i n  Woltman (de hoogste)

Berend K l u i n  (de pechprys)
A drienne Proost (de mooiste) 

Dhr. R. Scholtens oogstte veel w a a r d e r i n g  door twee extra 
prijzen b e s c h i k b a a r  te stellen v o o r  de " k l e i n e r e” vliegers. 
Die vliegers w e r d e n  door hem in z ’n algemeenheid beoordeeld. 
Die prijzen w e r d e n  in de wacht gesleept door :

Dirk Proost (eerste)
Niels Woltman (tweede)

Het was w e d e r o m  g ezellig op het vliegerveld, waar vaders, 
moeders, opa's, o m a’s en k i n d e r e n  zich w erkelyk uit de 
naad w e r k t e n  om hun w e r k s t u k k e n  in de lucht te krygen. 
K o r t o m  een schitterend gebeuren dat in de toekomst zeker 
een h e r h a l i n g  verdient.

V e r e n i g i n g  Dorp s b e l a n g e n  Eenrum.



P e r s o n e e l  „de l e l i e ”u i t gebr e i d .  1 2 5 j r .  bes taan s u c c e s

Na ons bericht in de vorige uitgave van "Het Bokkeblad" 
kunnen we U enkele goede b erichten melden.

Op onze oproep voor enkele e nthousiaste mensen om ons 
mee te helpen op de molen, heeft Martin van Doornik uit 
Westernieland positief gereageerd.
Martin is ook een vrijwillig molenaar en heeft al enkele 
jaren gedraaid op de molens van A dorp en Zuurdijk.
Omdat de molen van Zuurdijk eerst een grondige resta u r a t i e  
moet ondergaan voor hij weer kan draaien, hetgeen nog
wel een poosje kan duren, wilden Martin graag op De Lelie 
m e e d r a a i e n .
Wij hopen dat we .roet ons drieën de molen op de meeste 
zaterdagen kunnen laten draaien.

Op zaterdag, 7 n o v e m ber
[25-jarïg jubi 1 eurnT S' K  , vierde De Lelie haar 

ag begon om 13.00 uur.
Het werd een h e l e”*gezellige middag, w a arop we zo'n 
300 tot 400 bezoekers m o c h t e n  begroeten.
Vanaf 14.00 uur werd de f e estvreugde muzikaal o p g e l u i s 
terd door "De Harrelzuikers" van Orpheus. Dit werd door 
de vele bezoekers erg op prijs gesteld. De bezoekers 
konden ook zien dat de eerst nog lege zolders allengs 
"aangekleed" w a r e n  met d i v e r s e  bezienswaardigheden.

Martin had ook veel materiaal van b u i t e nlandse molens 
m e e g e n o m e n .
Mocht ü 7 november jl. nog niet geweest zijn, dan hopen 
wij dat U alsnog b i n nenkort eens langs komt. Het is zeer 
zeker de moeite waard!

Op deze middag werd ook "molenbrood" verkocht, dat dooi
de ambachtelijke bakker V a l k e n b o r g  aan De Lelie was 
geschonken. Het m o l e n b r o o d  is dagelijks bij bakker V a l k e n 
borg te koop.
De Mikromarkt stelde gratis koffie, melk en suiker ter 
b e s c h i k k i n g .
De meeste m i d d e n standers van E e n r u m  vereerden De Lelie 
trouwens met een bezoekje, waarbij we diverse g e l d e l i j k e  
giften in ontvangst m o c h t e n  nemen. Wij zijn uiter a a r d  
erg blij met deze steun van onze m i d denstand en w i l l e n  
hen langs deze weg nogmaals bedanken.
Overigens lieten ook de andere bezoekers zich niet o n 
betuigd. Na afloop van de dag bleek dat wij een bruto- 
opbrengst hadden van ƒ.300,--, waarmee we weer wat o n d e r 
houd voor De Lelie kunnen bekostigen.
We bedanken nogmaals ieder voor de giften en getoonde 
belangstelling en we hopen nog veel bezoekers op De Lelie 
te mogen begroeten,
Verse mee Lprodukten., zoals vol koren-meel en p a n n e k o a k m i x  
staan altijd voor U klaar.
Graag tot ziens op de molen!

Vrijwillige molenaars Tom, Freek en Martin.



ONTSLUI TI NG"

bejaardencentrum
A A G T S H E E M

Sinds lang was het erg ver lopen 

Sinds lang was het steeds maar hopen 

Sinds lang voelde je ie opgesloten 

Sinds lang kon je niet veel kopen 

Sinds lang zijn wij slecht ter been 

Sinds lang wonen wij in Aagstheem 

Sinds lang konden wij nergens heen

Sinds lang werd er over gesproken 

Sinds lang werd er aan gewerkt 

Sinds lang zag je geen resultaat 

Sinds kort werd er mee begonnen 

Sinds kort is het helemaal klaar 

Sinds kort ligt er een prachtige straat

Die lijkt, of hij tot de einder gaat.

Zo zou men ongeveer gedacht kunnen hebben als zijnde bewoner van het 

toch prachtig gelegen "Aagstheem"te Eenrum.

Sedert kort is "Aagstheem" ontsloten wist een bewoner ons gelaten te 
vertellen. Er is aan de westelijke zijde van het gebouw een prachtige 
toegangsweg met ruime parkeer-gelegenheid aangelegd.
Zij ogen lichten zichtbaar op bij het vertellen van dit heugelijk 
nieuws.

Éindelijk heeft de melkboer, de kruidenier, de dokter, de ambulace, 
de ZTM-taxi en... zeker niet op de laatste plaats de bezoekers, gele
genheid om het gebouw te bereiken vanaf de Posthumus laan.
Ook het doorgaand verkeer in de Posthumuslaan alsmede een aantal bewo
ners hebben er hun voordeel bij. Zij het dan, dat de Posthumuslaan 
op een aantal plaatsen flink verzakt is als gevolg van de zware zand 
kippers welke voor de aanvoer zorgden van dit materiaal.
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CEMRUM biedt U op 30 April 
een fëestefijke KONINGINNEDAG:

9o00 - 9«30 uur: o*l.v. het fanfarecorps "Orpheus*1 met de 
leerlingen van de lagere en. kleuterschool 
naar de kom van het dorp (plaats wordt na
der bekend gemaakt, afhankelijk van het. 
weer),

9*30 - 11 uur.ï Kinderspelen.
10o30 - 11a30 uur: Oriënteringsrit voor 9, 10 en 11 jarigen.
1d30 - 3*30 uur: Opvoering van het toneelstuk "Bulletje en 

Bonestaak" voor de leerlingen v amde scho
len»

4.00 - 4*30 uur: Kleine sportveld: gecostumeerd voetbal
‘•(le deel)

4*30 - 5<>00Juur: demonstratie moderne volksdansen.
5*00 - 5*30 uura gecostumeerd voetbal ( 2e deel).

Avondprogramma hotel Bulthuis: entrée. 50 ct.

7*30.- 8*00 uur: Oranje muziek»
8*00 - lOoOO. uur: Heropvoering van. het kostelijke blijspel 

"Bulletje en Boaastaak", spelers: inwoners 
van Eenrum-

10*00 - 10o30 uur: Optreden van een goochelaar.

Nadien T I E N E R S  E 3 A 1 .

N I E U W S  U I T ,  _________ .WESTERNI ELAND
30 april* $s Middags kinderspelen op het land bij.;' café Wijnen.

*s Avonds 8 uur groot feest bij café Wijnen, optre

den van een bekend cabaretgezelschap uit Groningen.

Biljartclubs elke vrijdagavond bij café Wijnen.

s t o n d  er  i n . . . .

£ 0 N I ^ T 5 1 | T | j y



- I N G E Z O N D E N

Herhaaldelijk staat in het'Bokkeblad' vermeld, waar men giftige stoffen etc. 

kan dumpen.

De namen van de bedrijven of instellingen worden daarbij genoemd.

Onlangs is mij echter iets overkomen, waarop ik uw aandacht wil vestigen, 

ïndieri u oude verfresten wilt inleveren, in een verfbus, bij de fa. 

v.d. Scheer te Eenrum, zorg er dan voor, dat het merk van het verf welke op 

de bus staat vermeld, niet zichtbaar is.

Als blijkt, dat deze verf niet bij v.d.Scheer is gekocht, maar b.v. bij 

de Hema, dan kunt u bij v.d.Scheer de resten niet kwijt.

Mocht u dit te ver gaan, schroom dan niet, maar doe net als ik breng het 

even naar H.T.Hut, molenstraat 23, Eenrum. Deze schilder maakt er geen 

enkel punt van, terwijl ook hij verf en aanverwante artikelen verkoopt.

De berdijven en instellingen welke in het 'Bokkeblad' zijn gepubliceert, 
hebben zelf de toezegging gedaan tot het vrijwillig innemen van giftige- 
stoffen etc. Hierbij mag het merk of de aankoop elders geen aanleiding 
zijn tot weigering.

De redactie.

D e ze  kam p ag n e  is een  in itia tie f van  de 
S tu u rg ro e p  P ro m o tie  G la sb a k .



HA I T I 
P r o j e c t

AMRO GRONINGEN NR. }

CONTACTADRES 

Adriaan Talens 
D.Wieren£astraat 7p 
9969 PC 
Western]eland 
tel 0595?-439

49.24.50.944

H A Ï T I  ........ Land op de rand van de afgrond.

Gebeurtenissen tijdens mijn derde bezoek aan Haïti in oktober 19 Ö7.

In juni kwam dn beslissing dat ik voor de derde keer naar Hai‘ti zou 

gaan. Deze maal op verzoek en gesponsord door de paters Salesianen 

van Don Bosco. Uiteraard verheugde ik mij erg op het gaan naar mijn 

vrienden in Haïti voor een verblijf van 4 week in dit armste land van het 

westerlijk halfrond. De vakantie in Nederland geannuleerd om te gaan 

werken in het laboratorium waarvoor ik vorig jaar ben gegaan»

Tevens een erg vol programma over andere zaken. Zoals het bezoeken 

van de schooltjes in de sloppenwijken van Port-au-Prince waarvoor 

de basisscholen in Westernieland en Pieterburen o.a. geld hadden 

opgehaald. Het bezoeken van financieel adoptie kinderen ( veel mensen 

geven via mij fl 25, ~ per maand voor een kind in Haïti# Voor dit kind 

is dit in veel gevallen de enige mogelijkheid om te overleven en 

bovendien is er , bij ondersteuning, de voorwaarde dat het kind naar school 

gaat.) Dit zijn slechts een paar voorbeelden van zaken die ik van plan was 

om in Haïti te gaan doen.

5 oktober vertrok ik dan naar dit land om mijn vakantiedagen op deze 

manier te gaan besteden. Het zou echter totaal anders gaan lopen als 

ik mij had voorgesteld.

Na een reis van 20 uur kwam ik op het vliegveld aan on zag daar al gauw 

twee priesters staan te wachten. Uiteraard een uitvoerige begroeting.

Toen ik hun vroeg hoe het ermee was, kwam het volgende verhaal*

De nacht voor'mijn komst waren de paterffovervallen en had men geprobeerd 

om één van hen te vermoorden. Deze pater had het wonderwel overleefde 

De kogel is onder zijn schouderblad het lichaam ingegaan, onder de 

oksel er weer uit en toen dwars door de arm heen. Het is bijna niet 

voor te s t e l l e n m a a r  deze .45 kogel ( de dikste die je mot een revolver 

kunt gebruiken) had geen 1‘ong, geen rïb b f n ï e t s  geraakt ^uitsluitend 

eon vleeswond. Uiteraard was iedereen hier erg van overstuur.



In de loop van de week kwam er een tip binnen dat de overvallers van plan 

waren om terug te komen en de hele groep, waar ik intussen ook deel van 

was, uit te moorden. Een nacht later besloot iedereen om !s nachts uit 

huis te gaan. De paters gingen elders onder dak en ik ging naar een hotel. 

Het probleem is dat niet alleen de blanken zwarte mensen vaak niet van el

kaar kunnen onderscheiden, maar ook zwarte mensen de blanken allemaal 

op elkaar vinden lijken. Eén van de priesters leek veel op de priester 

op wie was geschoten. Uiteraard vreesde hij voor zijn leven.

Zeker ook door andere oorzaken was dit een terechte angst. Het was 

daarom belangrijk dat hij , zo snel mogelijk, het land verliet.

Zo besloten wij dat hij en ik zo snel mogelijk zouden weggaan om nog een 

kans te hebben levend in Nederland aan te komen. Na een waarschuwing 

bracht hij de laatste nacht in het hotel door waar ik was.

Om 20.30 uur zaten we samen in de eetzaal toen een ober bij mij kwam 

en zei:" er vraagt iemand naar U” In plaats dat ik nadenk en bedenk 

dat diegene dan wel verder gekomen zou zijn, loop ik met de ober mee 

de eetzaal uit, de hal door en zie voor het hotel een man in een auto 

zitten. Het was overduidelijk een Tonton Macoute ( iemand van het privé 

leger van Duvalier , beter bekend als baby Doe.

Ik zag hem denken en hij zei toen : ” nee” Op dat moment realiseerde ik 

mij wat er eigenlijk gaande was en sprong ik achter een muur om buiten 

zijn bereik te zijn. Dit is namelijk de gebruikelijke methode van hun 

om iemand te vermoorden. In de auto blijven zitten, naar iemand vragen 

en als hij te voorschijn toomt schieten. Als ik mijn figuur niet had gehad 

en mijn baard was ik op datzelfde moment waarschijnlijk dood geweest. 

Tijdens mijn verblijf is er ^ok een presidentskandidaat vermoord, en 

vele andere moorden ( minstensvier per dag). Dit alles om de verkiezingen 

die 29 november zouden moeten plaatsvinden te beinvloeden. De kliek 

van Duvlaier probeert weer overal aan de macht te komen. Ik zou een 

bokkeblad kunnen vullen met alles wat ik in die, slechts, twee week 

heb meegemaakt.

In de titel staat al Hai*ti land op de rand van de afgrond. Ik vrees dat 

deze titel niets te optimistisch is. Naast de 90$ ondervoedihg, 85$

* kan niet lezen en schrijven, 50$ van de kinderen gaan dood voor ze vijf 
jaar oud zijn, 40$ van de bewoners van de sloppen heeft tuberculose 

enz. enz. heeft de bevolking nu opnieuw de angst voor hun leven.

Momenteel is de situatie in Hai'ti zo dat niemand meer zeker is van zijn 

leven; of je nu arm of rijk bent, zwart of blank, jong of oud het 

maakt niets uit.



Lichamelijk terug in Westernieland ( en blij dat ik er het levend van heb 

afgebracht), doch geestelijk nog steeds in Haïti. Het is voor mij 

moeilijk om over dit alles te vertellen( wat ik heb meegemaakt), maar 

toch is gelukkig al weer een begin gemaakt aan een hele serie lezingen. 

Het is binnenkort kerst. Dan zingen en denken wij aan ” vrede op aarde”

Denkt U als U dit mocht zingen aan Uw medemensen o.a. in Haïti en besef 

hoe verschrikkelijk rijk U bent. U kunt zich veilig voelen. Intussen

is het juist dat tot de tanden toe bewapenen die duizenden mensen doen 

sterven. Geld dat voor eten zou moeten zijn wordt hieraan aitgegeven 

of de mensen sterven door deze wapens doordat ze door verkeerden 

worden gebruikt, Nee... ik ben niet voor oost of west, ik ben voor 

mijn medemensen.

In het volgende Bokkeblad zal ik iets meer over Haïti vertellen.

Mocht U graag iets meer willen weten over Haïti of iets willen zien 

( ik heb intussen meer dan 1000 dia's) dan kom ik graag voor een lezing. 

Het hoeft echt geen grote groep te zijn. Tevens neem ik dan producten mee 

die in Haïti gemaakt worden en waarvan de opbrengst volledig naar Haïti ^ 

gaat. Wilt U een kind ondersteunen nret fl 25,-/ maand, een schooltje 

in de sloppen adopteren ??? Neem dan even contact op.

Adriaan Talens 

D Wierengastraat 79

9969 PC Westernieland

tel O5952-439 ( na 20.00 uur)



19 novesber 1987, een gesprek set burgeseester B.Uilpstra

U bent vaarneaend burgemeester i.v.a. de gemeente lijke herindeling. Vanneer zal LEUK een feit zijn?
”De verwachting is, dat dit op 1 januari 1990 zover zal zijn."
Vat zal dit betekenen voor...het personeel van de verschillende gemeenten7
"De burgeseesters en geseentesecretarissen worden ontslagen, dat vloeit voort uit de vet die de geneentelijke 
herindeling regelt. Deze twee groepen van sensen, die weten heel zeker vat hun boven het hoofd hangt."
Voor de rest is er opzich niets geregeld, in het algeseen is het zo dat geprobeerd wordt* vanuit de gedachte hoe de 
nieuwe geieentelijke organisatie eruit soet zien* de sensen die nu bij de afzonderlijke geneenten werken in de 
nieuwe geseente een goede plaats te geven.
De per 1 januari 1988 vertrekkende geseentesecretaris zal door een vaarnesend geseentesecretaris worden vervangen.

' ...het gemeentehuis?
"Dit is nog niet bekend.”
Het wordt beslist door de nieuwe geseenieraad of het een van de bestaande geseentehuizen wordt* eventueel set 
uitbreiding* óf zelfs een nieuw gebouw. Er zijn allerlei factoren en overwegingen die bij die keuze zullen 
seespelen.

...het Bokkeblad?
Het Bokkeblad vervult een goede functie in de geseenschap. Het is een inforsatiebron vanuit de geseente en 
organisaties richting de bevolking. Dat zou loeten blijven, óók in de nieuwe geneente, voor de héle geseente of 
voor één of aeer dorpen.

In de Hogelandster van 18 november is een artikeltje vaarin staat, dat het geaeentebestuur van Eenrum particulieren 
in de geaeente zoekt, die voonruiate beschikbaar villen stellen aan asielzoekers.Zijn er al reakties?
”Nee."(l dag later red.)
Hoe vorden asielzoekers financieel opgevangen?
Per 1 novesber '87 is een nieuwe regeling in werking getreden, de RQA. Hierin worden de financiële kanten voor 
sensen die hier blijvend onderdak willen hebben *aaar voordat hierover een beslissing is,als asielzoeker vorden 
ingeschreven* voor een aantal zaken geregeld. Ze vallen dus niet onder de Bijstandswet naar onder deze (Binder 
riante) aparte regeling.
Asielzoekers kunnen een bedrag voor de eerste inrichting van de woonrulste en een bepaald bedrag per aaand 
ontvangen.
Principieel zijn het college en de raad van nening dat er vèl asielzoekers Boeten kunnen konen (IX van de 
bevolking, dus 2 è 3) saar door de slechte financiële situatie (art.12 geneente) is het niet te doen. De geneente 
heeft geen geld os extra bij te springen. Konen er géén particulieren die woonruiste (tijdelijk) beschikbaar 
stellen, dan zal het niet lukken os asielzoekers In onze geseente op te vangen.

Hoever zijn de plannen t.a.v. de 4 è 500 appartementen, het subtropisch zveabad en de golfbaan?
Het geaeentebestuur heeft als taak plannen te saken os de leefbaarheid zoveel nogal ijk op peil te houden. Dit plan 
is een welkose aanvulling op de werkgelegenheid, de toeristisch*recreatieve ontwikkeling. "Plannen naak je altijd, 
of die lukken is een tweede."
Is er al iets concreets?
"’t Is in een voorbereidend stadius."
Over het vel of niet doorgaan van het subtropisch zwesbad -gekoppeld aan het appartesentenplan* en de golfbaan is 
nog geen zinnig woord te zeggen.
Hebt u enig idee vat de vensen of ideèen van de inwoners t.a.v. deze zaken zijn?
"Ik denk dat de bevolking in ’t algeneen -als je daar over praat* vóór zaken is die de leefbaarheid en de 
aiddenstand versterken, want daar heeft iedereen uiteindelijk baat bij."
En de kritiek van de Milieufederatie...
De ailieufederatie is een eenzijdige belangenclub, die de zaak van één kant bekijkt. In aijn ogen onterecht, osdat 
de plannen niet silleu-bedreigend zijn. En hef verhaal dat de plannen niet werkgelegenheid-bevorderend zouden zijn



en de bevolking er niets aan zou hebben, dat is gewoon onzin.
Uat de verkeersdruk(te) betreft:"Als je iets tot ontwikkeling brengt, dat aensen aantrekt en nensen aan nöet 
trekken, dan geeft dat natuurlijk extra verkeersdruk. Alleen Boet je er dan voor zorgen dat dit niet onaanvaardbaar 
wordt."
In Fieterburen wordt nu een parkeerplaats aangelegd os de enorae zeehondencrèche- en wadioopdrukte op te vangen. Zo 
soet je de negatieve kanten (verkeerdruk) van positieve ontwikkelingen (crèche en wadlopen) weer weghalen.

Hebben de ontwikkelingen in het Lauwersneergebied ook gevolgen voor ons?
Je noet de toeristische ontwikkelingen niet beperken tot je eigen geneente, naar het op het hele Marnegebied -waar 
we Eenruo dan ook gaar even bij rekenen- betrekken. Je zou als geneenten neer Boeten sanenwerken ooi het hele gebied 
wat verder in ontwikkeling te brengen. Eenrus heeft als geaeente een paar aardige attractiepunten, zoals de 
zeehondencrèche, het wadlopen en het Hosterdnuseun. We hopen er aee door te gaan die reeks uit te breiden.

Er is door een werkgroep voor de verkeersveiligheid een plan uitgewerkt om gevaarlijke situaties in 't dorp te 
verbeteren. Nog steeds zijn gevaarlijke punten b.v. de Hereweg,Molenstraat, Raadhuisstraat. Het enorae snelheid 
wordt door Menigeen het dorp binnengescheurd. Hordt hier iets aan gedaan?
"Ja!”
In overleg net het Regionaal Orgaan van de Verkeersveiligheid in Groningen het plan nog een keer doorspreken os te 
konen tot een volgorde waarin de zaak zal worden aangepakt. Wat is het belangrijkste en wat volgt dan. In *88 zal 
een bedrag beschikbaar zijn van ca. f14.000! (on de verkeersveiligheid te verbeteren...)

Helke officiële daden heeft u al verricht in onze geaeente?
De eerste officiële daad was het heien van de eerste paal voor de uitbreiding van de basisschool èn het plaatsen 
van de tak voor het bereiken van het hoogste punt.

Velke invloed kan de bezuinigingsaaatregel van sinister Brinkean (1700 plaatsen in bejaardenoorden inleveren in de 
provincie Groningen) hebben op onze bejaardentehuizen?
De provincie is verantwoordelijk voor het bejaarden-beleld, er bestaat een provinciaal plan Daarin wordt ook al 
voorzien in een reductie van bejaardenbedden in de provincie en daarin is ook opgenonen welke bejaardenoorden 
worden gesloten of verkleind, dèt heeft op zichzelf geen gevolgen voor onze geaeente. Alleen zijn er nu plannen, 
waarin nog weer 1700 plaatsen extra bezuinigd Boeten worden. Dèt noodzaakt de provincie dus dat plan aan te passen, 
dus nog Beer tehuizen te sluiten of in te krispen.
Oadat de provincie haar plan nog niet heeft aangepast is het nu nog volstrekt onduidelijk wélke tehuizen door de 
saatregel zullen worden getroffen. Vooralsnog gaat de strijd eros die bezuinigingsnaatregel ongedaan te Baken.
Als aaatstaf voor het aantal bedden in bejaardenoorden zou i.p.v. het aantal 65>ers het aantal 80+ers Boeten 
gelden.

U hebt op Maandagavond van 20.00-20.30 uur spreekuur.Hordt er regelsatig gebruik van genaakt?
"Ja, tot nu toe wel. Hijn ervaring is dus wat beperkt, d.w.z. bijna zes Baanden, Baar er wordt regelsatig gebruik 
van genaakt."
Het welke zaken kunnen aensen bij u terecht?
"Het alles wat Baar enigzins set de geaeente te naken heeft."

Uw reactie graag op de volgende woorden:
-beschersd dorpsgezicht
"Goeie zaak voor Eenrun en zal binnenkort gerealiseerd worden. De verwachting is dat het binnen een jaar z’n beslag 
zal krijgen."
-hondepoep
"Een groot probleen, ook hier denk ik, alleen ja, konend vanuit de stad Groningen zeg je, nou het is hier niet zo
erg, naar dat betekent niet dat het goed is, ondat ’t in Groningen gewoon heel slecht is!"
Hat kun je eraan doen?
"Eh... ja, ik denk dat het toch in belangrijke aate een kwestie van voorlichting en opvoeding van nensen is."
Borden plaatsen, hondenschepjes etc. hebben alleen naar nut als nensen zich bewust zijn van het probleen. Het hangt
sanen net het hele nilieuprobleen.... gooi je lege flessen in de glasbak, hoe ga je net je afval on, gooi je lege
batterijen bij je sla-afval of breng je ze weg, wat doe je net verfresten...
Korton:"Hoe ga je ob net je oageving, ben je je bewust van de probleaen die wij allenaai set elkaar veroorzaken en
ben je bereid je eigen aandeel daarin te leveren?"

Hordt er iets aan de verzakkingen in de Havenstraat en de kaden gedaan?
Bij het hoge bruggetje, waar de kadeauur ook verzakt is, wordt dat binnenkort aangepakt. Daar is geld voor 
beschikbaar en als het weer aeewerkt kan er nog dit jaar nee worden begonnen.
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In de cfgelopen zomer waren wij met vakantie in het 
Westervald, een prachtig landschap ten oosten van de 
Rijn. We konden ons hart ophalen aan oude steden, kastelen, 
bossen, beekdalen, musea, wildparken, enzovoort.
Op een van onze dagtochten hadden we een oude stad bezocht 
en daarna voerde de weg langs een kristalgrot. Nu zijn 
er in bergachtige gebieden vele grotten, waarvan er zich 
in een overgroot deel druipsteen heeft gevormd. De grot 
echter, waaraan wij een bezoek konden brengen, bevatte 
kristal in allerhande kleuren en vormen. Buiten de grot 
was een opstelling van diverse gesteenten, waaronder 
versteend hout . In het toegangsgebouw was een uitstalling 
van het vele mooie dat door de natuur is gevormd, in 
velerlei grootten en kleuren. Een uitnodiging dus om 
daar beneden eens te gaan kijken. Zoiets van een hond 
een worst voorhouden, die hij mag grijpen, wanneer er 
een prestatie voor geleverd is. De prestatie in dit geval 
was weggelegd voor gezonde mensen tot middelbare leeftijd, 
met goed gangbaar beenwerk en een gesteldheid dat t e m p e r a 
tuurverschillen kan opvangen tussen droog 20 graden en 
nat 5 graden celcius vice versa.
Aangezien wij de A.O.W.-grens gepasseerd zijn en niet 
over uitmuntend beenwerk beschikken, hebben wij de 
320 treden a 20 cm, is 64 meter diepte, aan anderen o v e r g e 
laten. Wel jammer natuurlijk.
Gelukkig waren er nog ansichtkaarten en met een camera 
kon je daar boven de grond ook nog wel iets doen. Dat alles 
vergoedde veel. Je kunt ook niet alles hebben.

Nu het wadlopen. Kun je in zo'n grot onder alle w e e r s o m s t a n 
digheden vertoeven, als de laatste treden omhoog niet meer 
gehaald worden, is er altijd iemand in de buurt om je eruit 
te helpen en voor medische hulp was telefoon aanwezig.
Het is prachtig om op de N o o rderdijk te staan en uit te 
kijken over de waterloze vlakte, dat het Wad heet.
Je zou zo naar een eiland willen lopen. Maar hier is een 
nog grotere maar bij, dan in die kristalgrot.
Allen, die in Pieterburen en omstreken wonen, weten dat 
er nog meer voor nodig is dan een goed en niet te oud gestel 
en een goede gezondheid.
Het weer kan in alle jaargetijden tegenvallen. De natuur 
is hier in overgrote mate aanwezig, in goed en in slecht 
o p z i c h t .
Een van de eerste maatregelen die men dient te treffen, 
is het weerbericht raadplegen en dan is het motto: niet 
of wel gaan, want je leven kan er vanafhangen! Er staat 
trouwens ook geen hulp of telefoon aan de dijk.
En nu denk ik in het verleden, toen er van weerb e r i c h t g e v i n g  
ZO' goed als geen sprake was.
Veel plattelandbewoners hebben echter wel enige kijk op 
het weer, omdat ze er dagelijks mee te maken hebben.
Van diezelfde plattelanders zijn er ook wel eens sommigen 
het wad opgelopen met goed weer en laag water. Hoe lang 
het laagwater duurt weet men meestal wel, maar het goede 
weer kan omslaan, een gegeven dat zelfs zeelui wel eens 
parten speelt.



Zo is het in de vorige eeuw gebeurd, dat een aantal mannen 
uit Piet e r b u r e n  bij goed weer het wad waren opgelopen.
Het goede weer v erdween en er kwam mist opzetten. Men ging 
op goed geluk richting dijk. Echter zonder kompas of radio- 
kontakt, kom je alleen bij toeval terug.
Die wadlopers hadden het geluk niet en zijn verdwaald en 
tenslotte verdronken. Zoiets blijft lang in de herinnering. 
Toch niet zo lang, dat er weer een drietal mannen het wad 
optr o k k e n  onder d e z e l f d e  omstandigheden.
Zij zijn in de mist echter de goede kant opgelopen.
Waren zij niet teruggekomen, dan had U deze regels niet 
gelezen, want mijn g r o o t v a d e r  A .H.Noordhuis was een van 
die drie mannen.

H .K . N o o r d h u i s .

bejaardencentrum 
W ARFHEEM AAGTSHEEM

Wist u dat de "Stichting bejaardenhuisvesting en verzorging EENRUM- 

USQUERT=WARFFUM" 16 bejaardenwoningen verhuurt aan het Ernstheem- 

sterpad te Eenrum.

Indelingen van de woning:
- woonkamer met tuindeur
- slaapkamer
- keuken
- douche
- aparte berging
- Verdieping:
- slaapkamer
- zolder/berging

geveer 18 m^
»> 12 m?

6 m^
> ? 6 m?
> j 7 nr

25 m^
»» 23

Deze woningen zijn gelegen in de luwte van het Eenrumerbos.
U kunt zich laten inschrijven voor deze woningen, bij het verzor
gingstehuis "Warfheem", Noorderstraat 24, 9989 AA Warffum.

Inlichtingen, 05950-4885, u vraagt dan naar dhr. Dubois.

*
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Alle vormen vouw
blaadjes zijn mogclijk 

bij het maken van 
kleedjes cn ‘ raamtrans- 

paranten’ . De wijze 
van vouwen is bepa

lend voor het resultaat.
Ook daarin heeft u de 

vrije hand: soms geldt, 
hoe gekker, hoe beter. 
Na het tekenen van de 

motieven (•) een en 
ander zorgvuldig uit

knippen met een 
scherpe schaar (• ®). 

Let op, dat het stapeltje 
hierbij niet verschuift.

H O P J E S

Er zitten twee vliegen op een hondedrol. 
Zegt de éón:"Ik kan een leuke mop", 
Antwoordt de anders "Als ĥ j maar niet 
vies is want ik zit net te eten.
Wat is een Belg op een driewieler? 

•ueuiq.unq.s lieg
In België is een elektrische auto uit
gevonden. HJj kost 300,000 Frank. 
100.000 voor de auto en de rest voor 
het verlengsnoer.

Wie kent er nogj m tar «nojo'jcs i 
R&ocr ze. in j

Alfred Schut.
Het liefst zou ik een vulkaan willen 
zjjn. Altjjd op mjjn rug liggen roken en 
als de mensen kómen k^jkenf dan zeggen 
ze ook nog; »H\| werkt»

Monique Huizer,

Uit in een...
Vat laat flip hier vit ?

pujAAnoAd vourt w u , Q &  LS

yxj>onne*\ door MA&Ó ai U. 6oWUi6.

Ou u h M A A  4 )uöu.u>ma

dfjb apJbo&UsiA ■ uri&lOiXdesk.

'U^idAcri d o d  jLtd

ĵ o o ê J U k m *.

Q aA  A jlA X  An/rtd A üyüïa,
\ rr^ jxox , Z; sn a u w ! 3 ty/vw 0j> .

Cru



B U R G E L I J K E  S T A N D  G E M  E E N R U Ü

BURGERLIJKE STAND GEMEENTE EENRUM

oktober 1987

Geboren: Gerardus Johannes Maria Remijn, zv Nicolas Jean Maria Remijn ev 
Wilhelmina Geertruida Maria Persoon

Huwelijksaangiften: Geen

Huwelijken: Jacob Hofman en Hindrikje Bos, beiden wonende te Eenrum

Overleden: Cornelis de Jonge, ev Pieternella Kribbe, oud 77 jaar 

Eitje Wiersum, ev IJnske Klazina Hekstra, oud 68 jaar

De burgerlijke stand van de maand 
november 1987 zal worden verwerkt 
in de eerstvolgende uitgave van het 
Bokkeblad



Oplossingen uiterlijk inleveren t/m 29 dec. Mattenesserlaan 20,Eenrum.



telijk gewicht (afk.); 12 sober, eenvoudig; 14 oude lengtemaat; 15 mager; 16 zwak; 17 toe

vluchtsoord; 18 sint (afk.); 19 regiment infanterie (afk.); 20 slordig; 21 wars van laag

heid; 22 zaadkorrel in een vrucht; 23 dieregeluid; 24 deel v.e. auto; 27 aanmatigende hou

ding; 28 schrijfgerei; 32 overleg; 34 vrucht; 36 in reliëf gesneden siersteen; 37 berg

kloof; 39 werktuig tot verplaatsing van lasten; 41 schilderstuk op hout; 43 snoer waaraan 

brieven enz. worden geregen; 45 kunstprodukt; 46 muziekgezelschap; 47 hartstochtelijk;

48 duivel; 50 laten zien; 51 vogelsnavel; 52 vogel; 54 hoewel; 56 ontvangtoestel; 58 vaat

werk met hengsel; 60 zuster (afk.); 62 dwalen; 64 bewijs van betaling; 66 lichaamsdeel;

68 mannetjeseend; 71 licht brandend mengsel; 73 knaagdier; 74 troep samen gehoed worden

de dieren; 76 dier met gewei; 77 trechtervormig sleepnet; 80 luchtig gebakje; 81 peseta 

(afk.); 83 patroon waarnaar iets gemaakt wordt; 84 mannetjesbij; 86 insekt; 87 lang smal 

stuk; 89 deel van de onderarm; 90 lichaamsdeel; 9 1 lichte overjas; 92 edelknaap; 93 tenen 

mand; 94 les der ervaring; 95 zuivelprodukt; 97 uitroep; 100 saai (fig.); 102 grond

soort; 103 roofvogel; 104 stopplaats; 106 ronde, spits toelopende vijl; 107 ontwerper van 

balletten; 109 planeet; 111 binnenste diepte v.e. schip; 113 door, met (Latijn); 1 14 vreem

de titel; 1 16 hardheid van de grond door vorst; 118 gesloten; 1 19 dakbedekking; 120 aanwijzend 

vnw.; 123 gezeur; 124 heerszuchtig persoon; 127 gebraden ribstukje; 128 schuifbout; 130 leng

temaat; 13 1 vaarroute; 134 handwerkzaamheid; 135 scherniwapen; 136 betrouwbaar; 138 kleve

rige stof; 139 daaraanvolgend (afk.); 141 sierlijk dier; 147 lage rustbank; 150 aanvang;

152 kapot; 154 teken van de dierenriem; 155 bedrog; 156 tovergodin; 158 zwemvogel;

160 zot; 161 loopplaats voor kippen; 162 vogel; 164 klein werpanker; 166 knijpbril; 168 op een 

vroeger tijdstip; 170 plattelandsgemeente; 172 wreedaard (fig.); 174 vaatwerk; 175 onver

gelijkelijk; 177 superieur, meerdere; 178 kloosterlinge; 180 plomp dier; 182 rakelijzer;

183 toiletartikel; 184 vis; 186 rekenkundig vraagstuk; 187 matig koud; 189 onhandig (fig.); 

190 deel v.e. boom; 192 grond bij een boerderij; 193 ogenblik; 195 kledingstuk; 196 ver

lengstuk van de mast v.e. schip; 197 gebloemde japonstof; 199 jong schaap; 200 Europese 

hoofdstad; 202 bepaald onderricht; 204 zelfkant van linnen; 205 hechtklemmetje; 207 metsel

specie; 209 versiering op b.v. uniformen; 210 orgaan v.e. vis; 211 schrijfkosten (Latijn);

213 aardoppervlakte; 2 14 kluwen; 2 15 jaargetijde; 217 schade; 2 19 schaakfiguur; 221 bruine 

waterverf; 222 kweking (b.v. van vruchten); 223 zuil, pilaar; 224 hoge schoen; 226 soort 

dolk; 228 namelijk (afk.); 229 hoofddeksel; 233 onwrikbaar; 235 voltooid; 237 omlaag 

gaan; 238 snelheid; 240 roofdier; 242 snelschrift (verkort); 243 legerafdeling; 246 tij

ding; 247 officiële naara vau Ierland; 249 familielid; 250 onderdeel v.e, tennispartij;

251 heilige; 252 plakband; 255 afgelegen; 257 dier met koud bloed; 259 stijging van de 

waterstand; 261 veerkracht; 263 persoonlijk vnw,; 264 de dato (afk.); 265 voorzetsel;

266 sportevenement (afk.); 268 wiskundig getal; 269 voegwoord; 270 per maand (afk.);

* 271 internationaal autokenteken Turkije.- *

Welke 2 sleutelwoorden vormen de letters uit de vakjes 176 107 104 109 147 21 202 1 197 

274 143 52 39 en 152 191 117 145 99 74 24 175 34 106 171 15 46 ?



Horizontaal: 1 vertrek v.e. schip; 7 groep muzikanten; 13 tas waarin men geschoten 

klein wild bergt; 19 innerlijke sterke aandrang tot een bepaalde taak; 25 stiftje v.e. 

rijgsnoer; 26 geelbruin; 27 zoogdier; 29 taille; 30 land in Azië; 31 let wel (afk. La

tijn); 33 zeehond; 35 ligplaats voor schepen; 36 muziekinstrument; 38 gesteente; 40 keu

rig; 4 1 naschrift (afk. Latijn); 42 onverduisterd schijnende; 44 soort aap; 47 tabaks

soort; 49 deel v.e. altaar; 52 plantaardig afval; 53 zangstuk; 55 oogziekte; 56 drank;

57 beroep; 59 raamvormige opening; 60 gebied; 61 naaigerei; 63 vocht in vruchten;

64 hoofddeksel; 65 hoofddeksel; 67 deel van de hals; 68 onbarmhartig; 69 brandstof;

70 rund; 72 zangwijs; 75 zijn natuurlijke kleur hebbend; 77 boksterm (afk.); 78 soort pa

pegaai; 79 en dergelijke (afk.); 80 los neerhangend; 82 buigzaam; 83 inhoudsmaat; 85 tel

woord; 86 omwenteling; 88 muzieknoot; 89 grassteppe in Hongarije; 91 schaduwboom op koffie

plantages; 93 glaasje sterkedrank; 95 dapper; 96 fijne, kenmerkende geur; 9C knaagdier;

99 kruipend dier; 101 part; 103 niet echt; 105 bloeimaand; 108 elektrisch geladen atoom; 

110 vrucht; 112 lokspijs; 113 identiteitsbewijs; 115 hebzuchtig; 117 kruiplank; 119 smalle 

weg; 121 mannelijk dier; 122 briefaanhef (afk. Latijn); 123 gewricht; 125 opening; 126 ge

hoororgaan; 127 niet overvloedig; 129 muzieknoot; 130 afreis; 132 luitenant (afk.);

133 muzieknoot; 134 telwoord; 136 aanhangend postzegelstrookje; 137 warm zeepwater;

139 aanwijzend vnw.; 140 alvorens; 142 voornaamste god der Germanen; 143 plotseling;

144 persoon met wijze uitspraken (fig.); 145 orgaan v.e. wesp; 146 hoofddeksel; 148 zwaard- 

walvis; 149 blad papier; 151 rivier in Engeland; 153 lichtgekeperde stof uit de kamwol 

van gelijknamige schapen; 156 muzieknoot; 157 dwarshout aan een mast; 159 doen alsof ie

mand of iets niet bestaat; 163 tijdelijk (afk.); 165 sanitaire inrichting; 166 bijbelse 

iiaam; 167 zangstem; 169 platte steen; 170 lidwoord; 171 aarden vaas; 173 omslag voor pa

pieren; 174 overbrenger van berichten; 176 tak van sport; 179 deel van de onderkaak;

180 uitroep; 181 insnijding; 183 voertuig; 185 soort paard; 187 vrucht; 188 frats; 190 fi- 

guurdans; 191 bijdehand; 194 bloedgever; 196 vloeibare spijs; 198 dierbaar bezit (fig.);

201 inkerving; 203 opgewekt; 206 voorzetsel; 208 gedeeltelijke breuk; 209 voormuur;

2 12 vinnig; 213 heilig boek; 216 ruimte in de mond; 2 17 voorzetsel; 2 18 anekdote; 220 1000 

meter (afk.); 221 stof; 223 hoofdofficier; 225 gelukkig nieuwjaar (afk.); 226 deelv.e. 

auto; 227 koningszoon; 229 soort kip; 230 kleurling; 231 voorbeeld; 232 houten drinkkom; 

234 lijfwacht; 236 ringvormig koraaleiland; 237 voorraadplaats; 239 uitdrukking van ont

kenning; 241 onderricht; 242 aanhoudend; 244 trots; 245 naaldboom; 246 middagvoorstel

ling; 248 eindconclusie; 251 vis; 253 wijnsoort; 254 oosterlengte (afk.); 255 tuimeling; 

256 met ingang van (afk.); 258 heilig symbool bij primitieve volken; 259 vragend vnw.;

260 hofpersoon in vroegere jaren; 262 laatstleden (afk.); 263 in veiligheid gebracht;

265 oplopende weg tegen een hoogte ; 267 voorzetsel; 268 vorm van tegenslag; 270 zuigbuis je ;

272 aandoénlijk; 273 grassteppe in Hongarije; 274 blaasinstrument; 275 verfplant.

Verticaal: 1 volgeling; 2 voormiddag (afk.); 3 bloeiwijze; 4 overal; 5 sierheester; 6 voor 

zetsel; 7 bijbeldeel (afk.); 8 opsporingsapparatuur; 9 gewonden bundel; 10 boom; 11 soor-



1838 — - MUZIEKVERENIGING "OREHEUS" EENRUM — - 1988

In 1988 viert de muziekvereniging "Orpheus" te Eenrum 
haar 150-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit jubileum zal een elpee worden 
uitgegeven. Hierop zal een aantal populaire werken 
van het fanfarekorps en de drumband te beluisteren 
zijn.
Tijdens de 1e jubileumuitvoering op 9 april 1988 zal 
de plaat gepresenteerd worden.
Deze plaat h ƒ20,00 (na 9 april ƒ22,50) kunt U bestellen 
bij:
Hans Staal 
Kromme Elleboog 2 
9967 RS Eenrum 
tel. 05959-1720



Uitgifte Boekwerk Joodse Gemeenschappen 
in Noord-West Groningen*

De oud-inspecteur van het Rijksarchief te Groningen 

de heer de Vey Mestdagh werkt momenteel aan de samen

stelling van een boekwerk waarin de Joodse Gemeenschap 

in Noordwest Groningen wordt beschreven*

Aangaande de geschiedenis van de Joden die in Eenrum 

gewoond en geleefd hebben zal ruime aandacht worden 

geschonken.

Teneinde deze gegevens zo volledig mogelijk in het 

boekje te kunnen verwerken en opnemen zal de heer de Vey 

Mestdagh graag op de hoogte worden gesteld van byzonder- 

heden en gegevens betreffende de Eenrumer Joden.

Een ieder die in het bezit is van fotomateriaal, artikels, 

brieven, krantenknipsels of andere gegevens of die in 

staat is iets te vertellen over gebeurtenissen, anecdotes 

of iets dergelijks aangaande de Joodse gemeenschap in 

Eenrum wordt verzocht dat te melden aan de gemeentesecre

tarie te Eenrum opdat de samensteller van het boek zich 

daarvan op de hoogte kan stellen en zonodig met de ver

strekker van de gegevens persoonlijk contact kan opnemen® 

Uw medemerking in dezen wordt zeer op prijs gesteld.



~Vitofe $er/e Gtoniinqe.t'ciorpssche.fdyi<$men



Psstt...
Niet verder vertellen.

De nieuwe Seat  Marbel la  - waarvan er maar 956 in 

Nederland te koop zijn * heeft niet alleen 

s c hokabs or ber e nde  bumpers  voor en achtei; maar 

ook een vei l igheidskooi .  Zo geeft 

rijden in een Seat  Marbe l l a  je een uiterst gerust gevoel. 

En toch kost hij maar 12.245, - .  Verder zeggen 

we niets. Want je weet maar nooit hoeveel mensen 

deze ingezonden mededeling lezen.

Je boft als je hier je Marbella koopt. ---------

Autoservice BOLT
O u d e w e g  4 5  - E E N R U M  - Tel. 0 5 9 5 9 - 1 3 9 7

Wijzigingen voorbehouden. Prijs incl. BTW , excl. afleveringskosten.

Vergeet vooral niet uw naam en adres in de ruimte 
hierboven te vermelden.


