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De redaktie van het Bokkeblad betreurt het dat zij een 
ingezonden stuk , dat ten nadele van de firma v.d. Scheer 
kan worden gelezen, hebben geplaatst i.v.m. innemen van 
verfresten.
Deze berust namenlijk niet op waarheid.
De heer v.d.Scheer deelde ons mede dat hij op hetmoment 
van de aanbieding niet in het bezit was van een daar
voor bedoelde verfcontainer.
En dat zeker geen onderscheid zou worden gemaakt wat 
voor verfmerk het ook zou zijn, want ook de firmav.d. 
Scheer werkt gaarne aan de bescherming van ons milieu 
mee.

Firma v.d. Scheer de redaktie
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B E R I C H T E N  van het  G E M E E N T E H U I S

d i e n s t e n  w i j z i g i n g e n
In verband met het vertrek van de gemeente-secretaris, de heer Duister, is besloten 
om de taken en werkzaamheden over het secretarie-personeel te verdelen.
Met de komst van de heer De Jong in juli 1987 werden al een aantal wijzigingen 
aangebracht in de werkzaamheden van het personeel.
Opdat iedereen weet voor welke zaken men naar welk personeelslid dient te vragen, 
volgt hieronder de taakverdeling van het secretariepersoneel.

W.L.J. Toonder

P.C. Medema

- waarnemend secretaris en comptabele

- vacature is opengesteld naar ambtenaar financiën

- 2e loco-secretaris, onderwijs, personeelszaken, wel
zijn, sport en recreatie

J.L. de Jong

J. Russchen

W.A. Barsema-Rijzinga 

L.R. Settelaar-Broekema 

H. Kamminga

- volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, monumenten
zorg, milieu, belastingen en grondzaken

- post- en archiefzaken, algemene zaken, kabinetszaken 
en voorlichting

- bevolking en burgerlijke stand

- telefoniste, typiste en vreemdelingenzaken

- kassier en marktzaken

Omdat de taak van waarnemend secretaris en comptabele te omvangrijk is, is er een 
vacature opengesteld naar de functie van ambtenaar op de afdeling financiën. 
Binnenkort zal mevr. Settelaar-Broekema vertrekken; voor haar is met ingang van 
1 maart a.s. mej. De Wal benoemd.
Daarnaast is het volgende van belang.
De heer Kamminga werkt alleen 's ochtends en is alleen dan bereikbaar op het ge
meentehuis.
Vanwege de werkdruk op de secretarie is het niet mogelijk om 's middags mensen 
aan de balie te helpen. Dit was ook reeds het geval, doch het personeel was hierin 
nogal soepel.
Er is echter een dermate grote toeloop ontstaan om ook ’s middags aan de balie 
te verschijnen dat veel andere werkzaamheden blijven liggen.
Om dit te voorkomen zullen wij er de hand aan houden dat de gemeentesecretarie 
's middags voor het publiek gesloten is.
Wij wijzen u er op dat wanneer u geen afspraak heeft gemaakt, u 's middags niet 
meer op het gemeentehuis terecht kunt.

Gemeentesecretarie.
_ 2 -



Trekkershutten op k

Op 7 mei a.s. zullen de drie trekkershutten, staande op de kanocamping 

„De Dobbe" officieel worden geopend.

Het ligt in de bedoeling van de watersportvereniging „De Pool" om dit 

met enig feestelijk vertoon te laten plaats vinden.

Zo hebt u als inwoners van de gem. Eenrum, evenals de leden van de ver- 

emging de kans om een fantastische prijs te winnen. .
r.

Wat moet u doen.

U bedenkt een toepasselijke naam(en) voor één of meerdere hutten. Maxi

maal drie namen. U kunt dit doen door gebruik te maken van onderstaande 

strook. Deze dient u vóór 15 april ‘88 volledig ingevuld te zenden of

c
CD+->

X200S-
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te brengen: W.S.V. „De Pool" Posthumuslaan 8, 9967 PN Eenrum.

Een deskundige jury zal uit de inzendingen, vijf namen kiezen.

Deze namen worden op 7 mei zichtbaar opgehangen op de kanocamping, waar 

er door het aanwezige publiek,doormiddel van stemmen,de drie best ge- 

schikten zullen worden gekozen.

Er zullen dan drie prijzen worden uitgereikt aan drie inzenders, te 

weten, de éérste, tweede en de derde prijs.

Ook zullen er een drietal publieksprijzen worden uitgereikt.

De éérste inzendersprijs is: Een weekend voor twee pers. naar.......... ^

De bestemming houden we nog even geheim, maar het is niet kinderachtig
o

dat verzekeren wij u.
E

Alle reden dus om mee te doen. Vul dan ook de onderstaande strook vlug ^  

en volledig in, en vergeet vooral uw naam niet.

veel succes.

Mpr==!j,I1P:S=P:fiP=il)PfP== ===== = ======= = ============= = = = ============= === ===========

NAAM:............................  ADRES:.................................

O)

Postcode:.......  Woonplaats:...........................

Ik vind de onderstaande namer. het meest toepasselijk voor de trekkershutten.

s.v.p. in blokletters invullen.



Het is ons bekend, dat velen van u de tekeningen van onze illustrator de heer 

Jan Woldring bewaren, We bedoelen dan, de scheldnaam-tekening 

Wat u dan waarschijnlijk niet weet, is dat u min of meer een unieke verzame

ling hebt aangelegd.

De tekst boven de pentekening:'Uit de serie Groninger dorpsscheldnamen1, doet 

vermoeden alsof de tekeningen uit een boek zijn overgetekend.

Dat vermoeden is dan ook nietjuist. De naam wordt uit het boek geleend, en 

dan gaat Jan Woldring net zo lang zitten denken, tot hij een idee heeft hoe 

de bijpassende tekening er uit gaat zien.

Vervolgens wordt er een pentekening van gemaakt, die dan uniek genoemd mag worden. 

Voor zijn eigen verzameling wordt de pentekening nog eens overgetrokken en 

op prachtige wijze ingekleurd.

de redaktie.
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VAN HET V.V.V.-KANTOOR LAUVERSïCEER-OOST
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zie ook paa: 15

- di 23 februari

- za 27 februari

- za 19 maart

- za 25 maart

- do 31 maart

- za 9 april

Dorpshuis Eenrum Alemene Jaarverga
dering Ver. Dorps
belangen Eenrum. 

aanvang:19.30 uur
Na afloop lezing 
met dia's over onze 
regio, door:
Dr. L.H.Bruins.

café De Pool "De Cirkel" haalt
Drs.P in huis. 

aanvang:21.00 uur.
Entree ƒ 12.50 
leden ƒ 10,=

café De Pool "De Cirkel"brengt
voor uMagnol i a 

aanvang:21.30 uur.
Een hartverwarmend 
programma, door 
drie prettiggescoor- 
de dames.
Entree ƒ 8,= 
leden ƒ 6,=

De SIikkenWesternieland Toneelstuk: "Tegen
wil en dank."
Door jeugdsoos ze 
slikken.
Entree;leden ƒ 

niet ,, ƒ 5,= 
aanvang:20.00 uur

Na afloop 1 ive

Basisschool Eenrum Feestelijke opeoing
van de Basisschool 

aanvang:14.00 uur.

café De Pool "De Cirkel"heef:
voor u:'Sjoukje Dijk
stra.' in "Betty''of
wel ....  ofwe 1....

aanvang: 21.00 uur.
Entree ƒ 1Ü,= 
leden ƒ7,50

- 5 -



J e u g d s o o s "De S l i k k e n " . t

Het is donker, koud en bijna half negen, wanneer we naar onze 
afspraak in Pieterburen rijden.
Hoofdstraat 84, de Oude School, daar huist sinds enige tijd 
Jeugdsoos "De Slikken".
De verlichting is aan en na de poster op de deur te hebben 
gelezen "brommers pas starten bij de weg "(attent!), stappen we 
binnen. Lekker warm hier. We schudden handen met Anita Klont, Jan 
Groeneveld en Jitse Drent en na een kop koffie met een plak koek 
aan de bar, scharen we ons aan de ronde tafel.....

Is dit jullie eigen gebouw?
Nee, dit gebouw is van de Stichting Dorpscentrum.
Wij huren dit lokaal van de Stichting.

Jullie zijn zelf óók een stichting?
Ja, met een bestuur bestaande uit een voorzitter (Jan), een 
secretaresse (Anita), een penningmeester (Jitse) en vijf leden.

Sinds wanneer bestaat de Jeugdsoos?
In de jaren zeventig is het begonnen als een vereniging, eerst 
een wilde bende. In '85 is dit omgezet in een stichting. Sinds 
’ 84 zitten we in het oude lokaal (kleuterschool), dat in '85 is 
verbouwd, tegelijk met ’t ontmoetingscentrum.
Eerst zou dit gebouw worden afgebroken, ze wisten niet wat ze er
mee moesten doen. Ze hebben het toch laten staan en dus hebben
wij nu een mooie ruimte.

Jullie zijn nu ook aan het verbouwen..., worden jullie daarin ook 
(fin.) gesteund?
Ja, we kunnen een eenmalige subsidie krijgen van het jeugdwerk,
omdat we een project uitvoeren met eigen leden en ieder jaar
kunnen we een aanvraag indienen bij de gemeente, de zgn. 
weIzijnssubsidie.
We hebben voor dit gebouw al heel wat subsidie gekregen

We krijgen begeleiding van een jeugdwerker die speciaal is 
aangesteld voor de jeugdsoos van A tot Z, van Adorp tot Zoutkamp.
Ze helpt ons in ieder geval één keer in de maand met b.v. leren 
vergaderen,als er problemen zijn en hoe en waar je subsidies moet a
aanvragen, alcohol- en drugsvoorlicht.ing enz.!

Hoe lang zitten jullie in het bestuur?
We zitten voor een periode van 3 jaar.

Hoeveel soosleden hebben jullie?
We hebben ongeveer 60 leden en 60 donateurs.
De leden betalen f 1.Ö ,50 per jaar. Dit krijgen ze er makkelijk 
uit door de reductie op prijzen van activiteiten. Niet-leden 
këtalë'n één of twee gulden meer.

- 6 -



lid worden.
Is er een leeftijdsgrens?
Zodra kinderen van de basisschool af zijn mogen ze 
maar ook iemand van 80 kan hier rustig binnenkomen!.
Laatst heeft de activiteiten-oommissie een kinderdisco g e o r g a n i 
seerd, omdat zij het tenslotte later van ons moeten overnemen. 
Dat vonden die kinderen prachtig!

Naast het bestuur is er dus ook een activiteiten - commissie?
Ja, de activiteitencomm. beslist, los van het bestuur, wanneer en 
wat er wordt georganiseerd.

Welke activiteiten zijn dit bijvoorbeeld?
Disco voor de groten en kleinen, films, spelavonden, kegelen, een 
barbecue en als klapstuk een toneeluitvoering voor beide dorpen. 
Mevrouw Broekema was eerst altijd regisseuse, nu is ze opgevolgd 
door Henk Slomp.

Hebben jullie, behalve de leeftijdsgrens naar onderen, nog meer 
"toelatingseisen", b.v.moet je uit de gemeente Eenrum komen?
Nee hoor, ze mogen wel uit Limburg komen!
’s Zomers komen er ook wel campinggasten, we hebben een keer een 
ouderraad uit Winterswijk op bezoek gehad, wel 40 man!

Hoe vaak is de soos open?
Op vrijdag-, zaterdag-, zondag- en woensdagavond en zondagmiddag. 
En in de vakanties elke avond.
We hebben een schoonmaak- en barrooster. De mensen die dan dienst 
hebben zorgen ervoor dat alles goed verloopt.

Wat moeten we niet vergeten in dit stuk te zetten?
Ons toneelstuk!
Op zaterdag 26 maart in Ê e Slikken in We s t e r n i e 1 and om 20.00 uur.

G e z i e n  d o o r  h e t  van onze i l l u s t r a t o r - - - - - - - - - - - - - - - - - -
In een aantal vorige "Bokkebladen" lieten de vrijwillige molenaars van de 
molen "DE LELIE" u weten van het reilen en zeilen op, in en rond dit fraaie 
bouwwerk.
Tenminste dat dacht u! Onze i 11 ustratorde heer J(an). Woldring zag echter meer
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Een bedelaar komt in een 
sigarenwinkel en vraagt een 
leeg sigarenkistje. „Waarom 
heeft u dat nodig?”  vraagt 
de winkelier.
,,lk ga verhuizen,”  zegt de 
bedelaar.

MIAUW
Een hond en een kat komen 
elkaar tegen.
„Woef,”  zegt de hond. 
„W af,”  zegt de kat. 
„Waarom blaf jij?”  vraagt de 
hond verbaasd.
„O. ik studeer vreemde ta
len,”  antwoordt de kat.

Zoek acht 
verschillen
Nog even en het is weer echt zo
mer. Dan kun je weer eens lek
ker genieten van een heerlijke 
sorbet. Hier alvast even een voor
proefje. Er zitten acht verschillen 
in. Kun jij ze vinden?

Je hebt nodig:
1 rol maria biskwie 
200 gr. margarine 
250 gram basterdsuiker 
50 gram cacao 
1 ei
stuk aluminiumfolie

• Brokkel de biskw ie in heel kleine stukjes.
Doe ze in een kom. .

§ Smelt de margarine in een pannetje.
9 Doe de cacao en de suiker b ij de biskw ie in de kom. 
9 Goed mengen.
9 K luts het ei en doe het ook in de kom.
9 W eer goed mengen.
9 A ls  laatste de gesmolten boter erbij.
9 Zo rg  ervoor dat alles heel goed door elkaar zit.
9 Bekleed een cakevorm met aluminiumfolie.
9 Doe nu het mengsel in de vorm.

Goed stevig aandrukken.
9 Zet de vorm in de koelkast.
9 O ngeveer twee uur laten staan.
9 Haal de chocoladekoek uit de vorm 

en sn ijd  er kleine blokjes van.
Ze smaken het lekkerst als ze 
net uit de koelkast komen.

s c h o o n
Vader zegt: „Straks breng ik 
mijn horloge even weg. Hij 
doet het niet meer. Ik denk 
dat ie schoongemaakt moet 
worden.”
Zoontje zegt: „Ik weet zeker 
dat dat niet nodig is. Ik ben 
er gisteravond mee in bad 
geweest."

- 8 -



V e r e n i g i n g  D o r p s  b e l a n g e n  E e n  r u m

Op de afscheidsreceptie d .d .23 december '87 J. 1. werd aan de Heer 
en Mevr o u w  Duister namens de 3 Verenigingen van Dorpsbelangen* te 
weten Eenrum* Pleterburen en Westernieland, een fraaie p e n t e k e 
ning aangeboden.

B E L A N G R I J K  !
De A lgemene Jaarvergadering van de V e r e n i g i ng van D o r p s b e l a n g e n  
is op 23 f ebruar i ’88 a .s . *s avonds 7.30 uur in het Dorpshuis.
Na afhandeling van de agenda zal de heer D r .L .H .Bruins (geboren 
Eenrumer) uit Leens een lezing met dia's houden over de 
geschiedenis van de omliggende regio (w.o. Eenrum).
Dit b elooft een interessante lezing te worden.

'0

Ruim 80 kinderen èn hun begeleiders uit Westernieland, Pieterbu- 
ren en Eenrum, waren 8 januari j . 1 . in het Dorpshuis in Eenrum 
neergestreken.
De Culturele Commissie had Jeugdsoos 'De S l i k k e n ’ bereid gevonden 
een toneelstuk voor de ’bovenbouw-k inderen' te spelen.

Het stuk "Wat krijgen we nou?" bleek een schot in de roos!
Het publiek reageerde enthousiast en de wisselwerking met de 
spelers was voelbaar.
Dennis (Christel de Boer) en Cindy (Jeannette Poel), de twee tè 
gekke Amsterdammers, verhuizen naar het dorp van de hardwerkende 
en serieuze Atje (Greta Drent), Remco (Jannie Poel) en Claudia
(C 1aud ia Poel).
Dennis en Claudia worden verliefd en dat valt duidelijk niet goed 
bij Atje en Remco. Wanneer ook nog blijkt dat Dennis de platen 
waarmee hij Claudia overstelpt uit de zaak van meneer Uitvlucht 
(Jan Groeneveld) pikt èn Atjes krantenloop verziekt, zijn de 
poppen pas goed aan 't dansen!

Een sprankelend gebracht stuk, waar we een fijne middag door 
hebben beleefd.
Spelers, ontzettend bedankt en natuurlijk niet te vergeten de 
regisseur Henk Slomp en souffleur Johnny van Kalker!

- 9 -



OPLOSSING (woordvorm) 
KERST-KRUISWOORDRAADSEL

.>  1  » -V:*

" JS*''
Horizontaal: I afvaart; 7 orkest; 13 weitas; 19 roeping; 25 malie; 26 tanig; 27 aap;
29 leest; 30 India; 31 N.B.; 33 rob; 35 dok; 36 citer; 38 lei; 40 net;4IP.S.; 42 hel;
44 meerkat; 47 varinas; 49 retabel; 52 rap; 53 aria; 55 staar; 56 rum; 57 vak; 59 loket;
60 zone; 61 naald; 63 sap; 64 baret; 65. mijter; 67 nek; 68 wreed; 69 gas; 70 os; 72 me
lodie; 75 naturel; 77 K.O.; 78 kea; 79 e .d.; 80 slap; 82 lenig; 83 mud; 85 negen; 86 toer;
88 la; 89 poesta; 91 dadap; 93 borrel; 95 koen; 96 aroma; 98 veldrat; 99 adder; 101 deel; 
103 vals; 105 mei; 108 ion; 110 peer; 112 aas; 113 pas; 115 inhalig; 117 rechter; 119 pad; 
121 reu; 122 L.S.; 123 gelid; 125 gat; 126 oor; 127 karig; 129 mi; 130 vertrek; 132 Lt. ; 
133 re; 134 honderd; 136 tab; 137 sop; 139 dat; 140 eer; !42Wodan; 143 opeens; 144 orakel; 
145 angel; 146 fez; 148 ork; 149 vel; 151 Dee; 153 merinos; 156 fa; 157 ra; 159 negeren; 
163 td.; 165 lavet; 166 Lea; 167 alt; 169 tegel; 170 de; 171 urn; 173 map; 174 koerier; 
176 schaken; 179 kin; 180 boe; 181 keep; 183 kar; 185 vos; 187 kers; 188 grol; 190 tango; 
191 pienter; 194 donor; 196 soep; 198 ooilam; 201 groef; 203 monter; 206 om; 208 knak;
209 gevel; 212 fel; 213 bijbel; 216 keel; 2 1 7 na; 2 18 mop; 220 km; 221 satinet; 223 kolonel;
225 G.N.; 226 kap; 227 prins; 2 29 pel; 230 neger; 23 1 model; 232 nap; 234 garde ; 236 atol;
237 depot; 239 nee; 24 1 les; 24 2 staag; 244 fier; 245 den; 246 matinee; 248 slotsom;
251 sterlet; 253 sec; 254 0.1.. ; 255 val; 256 m.i.v«; 258 totem; 259 wie; 260 nar; 262 11. ; 
263 gered; 265 oprit; 267 met; 268 panne; 270 pipet; 272 roerend; 273 poesta; 274 piston;
275 meekrap.

Verticaal: 1 aanhanger; 2 v.m.; 3 aar; 4 alom; 5 ribes; 6 te; 7 O.T.; 8 radar; 9 knot;
10 eik; 11 s.g.; 12 matig; 14 el; 15 iel; 16 teer; 17 asiel; 18 St.; 19 R.I.; 20 onnet;
21 edel; 22 pit; 23 ia; 24 gaspedaal; 27 air; 28 pen; 32 beraad; 34 braam; 36 camee;
37 ravijn; 39 takel; 4 1 paneel; 43 lias; 45 ets; 46 kapel; 47 vurig; 48 satan; 50 tonen;
51 bek; 52 roek; 54 al; 56 radio; 58 ketel; 60 Zr.; 62 dolen; 64 bon; 66 rug; 68woerd;
71 sas; 73 lemming; 74 kudde; 76 rendier; 77 kor; 80 soes; 81 pta.; 83 mal; 84 dar;
86 tor; 87 reep; 89 pols; 90 arm; 91 demi; 92 page; 93 ben; 94 leer; 95 kaas; 97 oei;
100 dor; 102 leem; 103 valk; 104 halte; 106 rattestaart; 107 choreograaf; 109 aarde;
111 ruim; 113 per; 114 sir; 116 hal; 118 toe; 119 pan; 120 die; 123 gebazel; J24 despoot; 
127 kotelet; 128 grendel; 130 vadem; 131 koers; 134 haken; 135 degen; 136 tof; 138 pek? 
139 d.a.v.; 14 1 ree; 147 divan; 150 begin; 152 stuk; 154 ram; 155 nep; 156 fee; 158 alk; 
160 gek; 161 ren; 162 mees; 164 dreg; 166 lorgnet; 168 tevoren; 170 dorp; 172 nero;
174 kan; 175 enig; 177 chef; 178 non; 180 beer; 182 pook; 183 kam; 184 snoek; 186 som; 
187 koel; 189 links; 190 tak; 192 erf; 193 tel; 195 rok; 196 steng; 197 pompadoer; 199 lam;



OPLOSSING (woordvorm)
KERST-KRUISWOORDRAADSEL

200

213
224
242
257
271

Wenen 
bodem 
laars 
steno 
vis ;

; 202 rijles; 204 neg; 205 paperclip; 207 mortel; 209 galon; 2 10 vin; 211 leges; 
; 214 bol; 215 lente; 217 nadeel; 219 pion; 221 sepia; 222 teelt; 223 kolom;
; 226 kris; 228 nl.; 229 pet; 233 pal; 235 af; 237 dalen; 238 tempo; 240otter; 
; 243 genie; 246 mare; 247 Eire; 249 oom; 250 set; 251 sint; 252 tape; 255ver; 
259 was; 261 rek; 263 ge; 264 d.d.; 265 op; 266 T.T.; 268 pi; 269 en; 270p.m.;

TR. .

De twee sleutelwoorden uit de kerstpuzzel zi jn: SCHADERAPPORT en SPRAAKGEBRUIK 
Velen van u hebben de sleutelwoorden gevonden en opgestuurd. Daarvoor onze
hartelijke dank.

De prijswinnaars zijn:
J.Kuizenga, de Vennen 3, Eenrum. ---------------------------------- Rollade.

N.J.Kloosterman-Steensma, Mattenesserlaan 22, Eenrum.-------------- Taart.

A,J.Evers-Kalk, Handerweg 12, Eenrum. ------------------------------Taart.

WIST U DAT___

in Winsum en uithuizermeden 
* een cursus Nederlands voor 
anderstaligen is.
Wilt u meer weten? 05951-1414 
St. Basiseducatie Noord Groningen

LEREN? IETS VOOR U?

Opnieuw leren op de HopenschoolM 
*Bijspijkeren lagere schoolkennis. 
*Beter je woordje kunnen doen!
*Leren praten over onderwerpen als: 
Opvoeding, gezondhei d ,werk loosheid.

Bel St. Basiseducatie Noord Groningen 
* 05951-1414 *

NOORD GRONINGEN

De Stichting De Cirkel organiseert, zoals velen 
weten, regelmatig optredens in café De Pool te 
Eenrum.
De vijf bestuursleden van de Stichting organi
seren deze optredens, vanzelfsprekend, op vrij
willige basis.
Het bestuur 13 echter toe aan uitbreiding.
WIE IS ER BEREID OH. EVENEENS OP VRIJWILLIGE 
BASIS, ONS BESTUUR TE KOMEN VERSTERKEN?
Bel voor informatie of een afspraak naar! 
Eenrum: 05959 - 14X5

05959-1274
Pieterburen: 05952 - 484

- 11 -



M o i! c (I (ï I i n n v ;i n 11 n u t s d e p n r  t c m e n t  E e n rn m

In het kader van liet 150-jcirig bestaan van de muziek
vereniging "Orpheus" organiseert het Nutsdepartement 
Eenrum een koffieconcert op .zondag, 27 maart a.s. in 
de zaal van "Abraham's Mosterdrnuseum" aan de Molen
straat te Eenrum.
Het concert begint des morgens om 11.00 uur en zal 
duren tot +13.30 uur 's-middags.

Het concert zal worden verzorgd door de "Northern 
Dixieland Jazzband"(7 personen) o.l.v. Minze Jansma 
(e.o.a. oud dirigent Rins Tromp).

Velen zullen zich ongetwijfeld nog het optreden van 
dit ensemble van enige jaren geleden herinneren in 
het toenmalige "Tivoli", waarvoor toen reeds een enorme 
belangstelling was (+ 150 personen).
Het orkest brengt U een swingend populair programma.
Er mag dan ook zeker op een uitverkochte zaal worden 
gerekend.
Men wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn.
Houdt deze datum vrij, het belooft een bijzondere 
belevenis te worden.
De entreeprijs bedraagt ƒ.5,—  per persoon, inklusief 
een kop koffie.

schadelijk afval 
hou het apart

9 ; f , ig b ro n d b o o r b ijlcn d

lever het in

ĉsii'V,\A\o6s
Afgewerkte olie

schac
hou

&
lelijk 
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è
afval
part

g if l ig  b ro n d b o o r b ijtend
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o
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Hoxixiepft doag’xi aarbait vaxi Plwviws iexi 1987.
Zo, dat hem'n wie weer had. Ien 1986 haar de God van de r e e g ’n, 
Pluvius, nog wat woater overhol ’n. Doar is hai vot mor weer ien 
’t nije joar mit begon’n om ons hier ien ons laand mit nat te 
gooi’n, reeg’nbak’n vol. En dou ’t te kold wer, het hai ’t 
overgeev’n aan Uller, de God van de winter. Dei mouk d ’r snij 
v a n .
Nou, doar he m ’n wie ons porzie ook van had. Dat ken je teminste 
nog votveeg’n. Woader mout votzak’n, dat is veul stoerder. Dat 
woater vil ien ’t. lest van Februoarie nog. En dou op ’n naacht 
waaide ’t zo. ’t Kon wel reeg’n, ze e ’k teeg’n mien vrauw, mcar
dou wie 
roam oet 
En ov e r a a 1

s mörnens wakker we r ’n, 
kiek’n. ’n Loag ies d'r

ien

ik t aal. K o n ’n nait te

ies, op stroat’n,

zaag
op en ale bo o m ’n onner ’t ies. 
toen, rond om ’t hoes, alles d ’r 

dik onner. Boom’n w e m  zo zwoar, dat tak’n omboog’n en hier en 
doar ofknapt’n. Ien Drent waas nog grodere ravoazje ien dei 
b o z ’n. Trouw’ns, hier waas ’t ook oetkiek’n op w e e g ’n mit b o o m ’n
d ’r bie laans. Ko n ’n moar zo ’n 
Joa en dei eerste daag reeg’nde 
’n snijstörm d ’r achteraan, 
ze veur radio. Ien veenkolonies b e n ’n 
ningsmast’n oafknapt en mit droad'n 
H o u t ’n spookachtig gezicht west h e m ’n 
zunner stroom. Och wat ’n ramp.
Dizze ellende het vattien doag’n duurt,

tak op kop krieg’n.
’t haile daag deur en

n rommel

loader nog 
zeed ’ n 

hoogspan-
noar beneed’n ko o m ’n. ’t 
Haile bedriev’n ienains

mor ’ n 
w o r ’n , mor nee 
April tou. Dou 
opstoan. En as

dreuge deu waas, den ko n ’n
haile meertmoand 

kon’n ze den wat

dou werd deu. En a s ’t den 
boer'n teminste wat ien't laand 
het ’t weer reegn’d tot haalf 

doun ien’t laand mit vaal’n en
ze ’t er den ien h a a r ’n, kon’n ze ien Maai weer 

niks, want ’t woater waas doar boov’n nog nait op. Dat ging zo 
deur ien Junimoand mit nat en dreug, en van gewasverpleeg’n kwam

h a a 1f t i ed 
r .

nait veul terecht. Ze k o n ’n allerdeegs 
trekker op ’t laand w e e d ’n. Vot z a k ’n en spoor'n 
d e e d ’n ze wel. En as ’t den dreug waas, den waas ’t 
den kon ’t woater weer verdamp’n, om bie de volg’nde 

lucht oet te stroom’n. 
nait, wat m i n s ’n ien Juli 
waas vreezlek. Ze k e n ’n ale

weer te 
Ik wa i t 
want ’t 
h e m ’ n .
Over vakaanzie zéwe ’t haildaal 
k w a m ’n hailtied as nadde kat’n weer 
Joa, en wat ’n proeksel overaai. As 
wat te doun,hij je aal gauw braagel 
moeke ’t ook nait op veurzain 
teminste goud bruukt veurig joar.
En wat het dei nadde 
ien leegt’n d ’r nait 
’t zoat loat van ’t

en Augustus 
koamers i en

na i t mit ’n 
m o a k ’n , dat 
f 1i nk ha i t , 
ge 1 e e g ’he i d

oetspoukt h e m ’n, 
hoes wel b e h o n g ’n

moar 
toes . 
je e e v ’n 
aan schon 
ien hoes

na i t he m ’n, Dei m i n s ’n

ien toen w o l ’n, om 
n zi t ’n en doar het 
Joa stevels ber.’n

a a t ’n, eerabbels 
verzoop’n waas,

Drogerij’n 
dreug

troep nait kost: verrotte 
oet, omdat ’t doar haildaal 

laand en veul te nat.
kon'n d ’r hoast nait teeg’n bloaz’n. Of ’t stro wel 

genog ien pak k o o m ’n is wait ik nait, mor as ’t er mor 
ee v ’n op leek, reed’n d ’r hier weer stropaarz’n en w o a g ’ns laans 
en loader kwam’n ze den weerom mit stro.
En loat dat ’t waas, ’t waark schoof a p m o a 1 op. Ien Oktober en 
November nog aan ’t eerabbels reud’n. M o n ’n nait vroag’n houveul 
modder dat ’t er verwaarkt wer. Bragel wel te verstoan. Joa, en 
den kon ain trekker zo'n e erabbe1reumesien nait over 't laand
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k r i e g ’n en den mor ’n tweide d ’r bie veur» En ’t ging zo 
langzoam, want anners k o n ’n ze modder nait kwiet wor'n. Ien 
schuur zat d ’r sums nog zoveul modder tussen eerabbels, dat er 
gain lucht deur te bloaz’n waas, ’n hopeloze troep.
Aas ie nou den k ’n, dat ’t ien leste m o a n d ’n van ’t joar dreug 
waas, o nee haalftied reeg'n.
Joa, ale eerabbels ben'n d ’r nait oetk o o m ’n, bait’n denk ik wel, 
dat ging noatuurlek ook nait gesmeerd, mor loader kwam d ’r 
teminste nog wat sukker ien, dat waas ’n mitvaler. ’n Geluk bie 
’n ongeluk. D ’r b e n ’n b o e r ’n west, del h e m ’n nog wel ’n rommel 
zaaid en plougt, annern b e n ’n d ’r nait aan toe koom’n. Doar legt 
’t laand zoas ’t' gewas d ’r ofkoom’n is, of net nait, mit ale 
s p o o r ’n en rug’n mit hier en doar nog wat stro, glim’nd van ’t 
woa t e r .
Goud, dat ien r u i 1verkoave1n sloot’n goud ien orde moakt b e n ’n, 
ken ’t woater teminste votkoom’n en b e n ’n gemoal’n ook nait 
vergees bouwd.
Joa m i n s ’n, wie b e n ’n ’t joar weer deur k o o m ’n. Mor ie m o u t ’n 
nait v r o a g ’n hou. As barometer veuroet ging, den begon*t te 
r e e g ’n. Weerprofeet’n w i z ’n ’t ook nait meer, mor ze h a a r ’n 
ree g ’n wel b o o v ’n ien kop. As ’t ale d o a g ’n dreug en zunnig waas, 
den h a a r ’n ze ’t toch over ree g ’n, meschain kreeg’n ze d ’r wel 
previzie van. Ze k o n ’n nog gain wolk op weerkoart zain, of ze 
p r o u t ’n al weer over deprezzies. Je zo 1’n ze ’n cent geev’n.
Wel joa, as ale IA miljoun Nederlanders heur ien 1988 n o u ’s ain 
cent g a a v ’n veur elk uur zunschien, dei ze ons gaav’n, den hi l ’n 
ze d ’r nog ’n mooie griepstuver van over.
Den wil ik ook nog wel ais weerman weden.

Noordhoes.

As ie d ’r nou niks van b e g r i e p ’n, wat hier boov’n stait, den mout 
ie mor ’n goie platproader ienschoake1 'n !

a
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S t i c h t i n g — C e n t r a a l -  A r c h i e f  —

Het komende jaar zal door de navolgende verenigingen, stichtingen e.d.— 
in deze gemeente worden gecollecteerd in de navolgende periodes.

COLLECTEROOSTER 1988

22 februari t/m 6 maart 
7 maart t/m 13 maart
14 maart t/m 20 maart 
21 maart t/m 27 maart
11 april t/m 17 april 
18 april t/m 24 april 
9 mei t/m 15 mei
16 mei t/m 22 mei
23 mei t/m 5 juni
6 juni t/m 19 juni
18 juni t/m 3 juli
20 augustus t/m 11 september
12 september t/m 18 september
19 september t/m 25 september 
26 september t/m 2 oktober
3 oktober t/m 9 oktober

7 november t/m 13 november 
14 november t/m 20 november

Leger des Heils 
Nationaal Reumafonds 
SIMAVI
Nationaal Fonds Kinderbescherming 
Nederlandse Hartstichting 
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 
Nederlands Astma Fonds 
Vereniging AVO-Nederland 
Nederlands Rode Kruis 
Anjerfonds
Nationaal Epilepsie Fonds 
Koningin Wilhelmina Fonds 
Thuisfront (PIT)
Prinses Beatrix Fonds 
Nierstichting Nederland
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Dieren
Nationaal Jeugd Fonds 
Diabetes Fonds Nederland
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Trekkersh utten opkanocampinj Eenrum

Om de logiesmogelijkheden in Eenrum en omgeving te ver
groten zijn er, met financiële steun van de Rabobank, 
op het kampeerterrein ,fDe Dobbe" drie trekkershutten ge
plaatst.
Niet alleen voor toeristen en recreanten, maar ook voor 
de bewoners van Eenrum is deze accommodatie beschikbaar.
Het gebeurt maar al te vaak dat men bezoek(verjaardag, 
familiedag, bruiloft) krijgt en dan wegens te kleine 
behuizing geen logies kan aanbieden.
De trekkershutten kunnen dan uitkomst bieden.
Elke hut kan vier personen herbergen en is voorzien van 
electra, kookgelegenheid, matrassen en kussens.
De kosten bedragen f 42,—  per hut per nacht.
Bestek, serviesgoed, lakens, slopen en dekbedden zijn 
eveneens te huur.
De watersportvereniging "De Pool" treedt op als beheer
der van de trekkershutten.
Voor informatie en reservering kunt U zich wenden tot:

- J. Bolt, Oudeweg 45, Eenrum. Tel.: 05959 - 1397 
of

-3. Kloosterman, Hattenesserlaan 22, Eenrum. Tel.: 05959 - 1269.

Glas, hup in 
de glasbak
Do zo kuinpiujnc i:; oen initi.iliol v;in ik.*
Sltmrnnwp Pnitnolir OI;r;h.ik

IETS VOOR U!
Wilt u beter leren:
* schrijven
* lezen
* rekenen

N O O R D  G R O N I N G E N

Bel Basiseducatie Noord Groningen 
tel. * 05951—1414 *

A
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MIAMI I U I  T I

P  i '  o  j  e e t

CONTACTADRES 
Adriaan Talens 
D.Wierengastraat 79 
9969 PC 
Westernieland 
tel 05952-439

AMR O GRONINGEN NR. : 49.24.50,944

H A Ï T I ..... LAND OPDE RAND VAN DE AFGROND
DEEL 2

In de vorige uitgave van het bokkeblad beloofde ik U iets meer te ver
tellen over Haïti,
Op 5 december 1492 kreeg Haïti het slechtste sinterklaas kado wat men 
zich kom wensen. Op die dag kwam Columbus voor de eerste keer in dit 
land aan. Hij noemde het eiland dat hij had gevonden " Hispaniola" 
en schreef aan de koningin van Spanje dat hij het aardse paradijs had 
ontdekt. De 1 miljoen bewoners noemde hij arawak indianen (hij dacht 
immer.5 Indiè*'te hebben ontdekt.)
Tijdens zijn tweede reis in 1493 nam hij de eerste kolonisten mee en 
hiermee begint het drama van Haïti. Deze kolonisten slaagden erin om 
in een tijdsbestek van 5 0  jaar de hele oorspronkelijke bevolking uit 
te roeien.
Hiervoor in de plaats kwamen de negerslaven uit Afrika en de huidige be« 
volking van Haïti bestaat dan ook voor meer dan 90%> uit negers.
Aan het einde van de zeventiende eeuw werd bij het verdrag van Rijswijk 
het eiland verdeeld in een SpaanSgedeelte ( 2/3 van het eiland) 
het huidige Dominicaanse republiek onder spaans beheer en het huidige 
Haïti onder frans beheer.
Op dat moment was Haïti de rijkste Franse kolonie.
In 1791 had Napoleon zijn handen vol aan de oorlogen in Europa en 
had voor de veiligheid zelf3'zjjn familieleden naar Haïti gestuurd.
Dit hebben ze geweten I! De slaven begonnen een opstand en het gelukte 
hun de Franse overheersers eruit te gooien. Zo werd op 1 jan 1Ö04 
Haïti de eerste zelfstandige neger republiek ter wereld, bovendien 
was dit de eerste gelukte slavenopstand en ook de laatste.
In de loop van de geschiedenis heeft Haïti echter nog nooit democratie 
gekend. De ene dictator volgde de andere op. In 1957 "won" een arts 
van het platte land de verkiezingen: Francois Duvalier.
Al snel kreeg hij de bijnaam " Papa Doe" Hij ontpopte zich als êên van 
de meest vrede heersers die de wereld ooit heeft gekend.
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Tijdens zijn bewind zijn , naar schatting, 50.000 mensen vermoord alleen 
al in de beruchtste gevangenis van Port—au—Prince : Fbrt Dimance 
In 1971 overleed papa doe en werd opgevolgd door zijn zoon Baby Doe 
Deze man^zonder hersens en geweten,deed niet onder voor zijn vader. 
Bovendien trouwde hij met de spilzieke tichelle. Hun huwelijk kostte 
5 miljoen dollar !!
Intussen ging het land steeds verder achteruit. De erosie nam enorm toe 
en daardoor de honger. Industrie was er nauwelijks. Voornamelijk Amerikaanse 
industrie voor het maken van de eindproducten tegen een honger loon.
( voor iemand die werk heeft is het officiële minimum loon 3 dollar per 
dag, wat net teveel is om van dood te gaan als het gezin erg klein is)
Haïti is de 'grootste producent van baseballen en van BH's ter wereld.
Een vrouw die in de BH industrie werk krijgt per BH °en halve cent.
Toen deze mensen pas geleden om verdubbeling van hun salaris vroegen 
( dus 1 cent per BH) was het antwoord ontslag !! Men kon zgn. niet meer 
concurreren. Intussen zijn om die redenen , en andere , vele industrieën 
vertrokken.Eind 19Ö5 kwam de Haïtiaanse bevolking in opstand tegen 
baby doe en het gelukte hun ( 'oordat eindelijk de USA zijn bescherming 
van baby doe terugtrok) om deze rover en moordenaar het land uit te, 
gooien. Hij mocht 8 dagen in Frankrijk blijven maar zit daar nu bijna 
twee jaar van zijn honderden miljoenen dollar te genieten. Het Zwitserse 
bank systeem geeft lieden als deze de gelegenheid om hun geroofd geld veilig 
onder te brengen.
N'. het vertrek van Baby Doe kwam er een overgangbewind, maar deze bleek 
al snel niet veel beter te zijn, integendeel.
Papa Doe had , omdat hij het leger niet vertrouwde, zijn eigen privé 
leger opgericht: de Tonton Macoutes ( gemaskerde boemannen)
Deze mensen kregen nauwelijks een salaris, maar wel een wapen. Met behulp 
hiervan roofden ze dan wel hun geld bijellcaar. Na het vertrek van baby doe 
wilden deze " mensen” hun macht en rijkdom niet afstaan en doordat

Q   ̂ _de regering er niets tegen deed krgen zij volledig de gelegenheid om 
met hun moord en roverspraktijken door te gaan.
Na het vertrek van Baby Doe bestond het leger uit 7.000 man. Met behulp van 
de USA is het leger intussen uitgebreid tot 23.000 man. Allemaal inge- 
leifde Tonton Macoutes, ( ik heb zelf de grote legertransportvliegtuigen 
gezien in oktober toen iedere dag vele moorden plaatsvonden)
Wie Haïti kent en weet wat en waarom de problemen er zijn ontdekt dat 
niet alleen de Russen slecht zijn , maai’ dat ook dc amerikanon niet veel 
beter zijn , laat mij dus maar neutraal blijven)
Intussen zijn er "verkiezingen" geweest. Helaas was het niet meer dan een 
toneelspel. Eén van de precidentkandidaten zei: " Als ze willen frauderen, 
laten ze het dan niet zo opelijk dóen" Oinkopnn en alle andere mogelijkheden
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tot fraude werden volledig benut. De nieuwe president? Een marionet van 
de Tonton Macoutes die ook zeker zijn zakken zal vullen. Het leger zal 
zeker de baas blijven ( en dus de Tonton Macoutes) Mensenrechten ?
Het zal een onbekend begrip blijven in Haïti.
En wie zijn hiervan het slachtoffer ?? De gewone mens in de straat 
en dan vooral die helft van de kinderen die de eerste 5 levensjaren 
weet te overleven.
U zou er geweest moeten zijn, net als ik, om mijn liefde voor dit 
volk te kunnen begrijpen. Maar wilt U weten wat geloof, levenslust 
en naastenliefde is ga er dan eens heen. U zult als een ander mens terug' 
komen. Bereid U wel voor op een enorme cultuurschok , ook al zult U 
tot de ontdekking komen dat voorbereiding niet mogelijk is.
Wilt U meer weten, zien, horen of misschien een kind of project onder
steunen, bel dan even of schrijf

Adriaan Talens 
D Wierengastraat 79 
9 9 6 9 PC Westernieland

tel: 05952-439 ( na 20.00 uur)

p.s. romain is gekozen tot burgermeester van port—au—prince. hij was het die, 
onder het bewind van papa doe kinderren dwong te kijken naar excecoities. 
hoezo democratie ?
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o e n n o ö i

Op zaterdag 16 januari '88 om 11.30 uur ging voor de achtste keer het 

stratenvolleybaltoernooi van start.

Tijdens deze eerste dag, kwamen er drie poules van zes teams in aktie. 

Na een aantal spannende wedstrijden, plaatsten Mensingerweersterweg/ 

Hereweg 3, Oudeweg 1 en Pieterburen 1 zich voor de finalewedsrtijden 

welke óp zaterdag 23 jan. zouden worden gehouden.

Op zaterdag 23 jan. om 14.00 uur kwam de vierde poule van 6 B teams 

aan de start.
Oranjestraat 3 kwam hier het beste voor de dag en plaatste zich voor 

de finalewedstrijden.

Bij de finalewedstrijden, was de spanning vanaf het begin tot het 

eind te snijden.

Men liet goede partijen volleybal zien, terwijl de wedstrijden te

vens een zeer sportief karakter hadden.

De uitslag bij de B. teams was alsvolgt:
1. Oudeweg 1
2. Pieterburen 1
3. Oranjestraat 3 f > 1

De A poule bestond uit 5 teams t.w.: Mattenesserlaan 1, Havenstraat/

Molenstraat 1, Mensingeweersterweg / Hereweg 1 en 2 en E.Z.W. 1.

Ook deze wedstrijden waren uiterst spannend, wat aan de nok toe gevul

de tribune te merken was.

Kreten als, Och, jéé en jammer waren niet van de lucht.

Na hun poule afgewerkt te hebben, was de uitslag alsvolgt:

1. Mattenesserlaan 1.
2. E.Z.W. 1.
3. Mensingeweersterweg/Hereweg 2.

Na afloop van de wedstrijden overhandigde mevr. Kloosterman -wethou
der sportzaken- de prijzen aan de winnaars.

De winnaars kregen een beker, terwijl de beste ploeg nog een wissel- 

beker in ontvangst mocht nemen.

De buurtvereniging E.Z.W. mag wederom 

ti sch leuk toernooi.

)?'terug zien op een fantas-

*
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B a s i s e d u c a t i e  N o o r d  G r o n i n g e n

In augustus 1907. is de Stichting basiseducatie Noord 
Groningen van start gegaan. Vanaf januari 1988 is de 
stichting te Winsum gehuisvest. Deze Stichting orga
niseert in de regio Noord Groningen diverse cursussen 
voor Vo1wassenen.
Welke cursussen worden er gegeven en voor wie zijn ze 
bedoeld?
1°. Basiscursussen voor mensen die (beter) willen 
_ leren lezen, schrijven en rekenen.

2u. Nederlands voor buitenlanders d ie onze taal 
willen leren verstaan, spreken, lezen en 
schrijven,

3, Open School voor Volwassenen voor mensen die
hun lagere schoolkennis weer wat op willen fris
sen.

Er wordt onder deskundige leiding gewerkt in kleine 
groepen (± 8 a 12 mensen) de behandelde leerstof is 
afhankelijk van de belangstelling in de groep.
Waar worden de cursussen gegeven?
* Bedum - Basiscursus. Open School
* Leens - Basiscursus,
* Uithuizermeeden - Basiscursus, rekenen, Nederlands

voor anderstaligen,
* Warffum - Basiscursus, Open School.
* Winsum - Basiscursus, Open School, Anderstaligen.
In alle plaatsen kunnen nog cursisten worden geplaatst. 
Het kost ƒ 50,- per jaar. Bel voor nadere informatie 
tijdens kantooruren de Stichting Basiseducatie Noord 
Groningen.
Postadres: Stichting Basiseducatie Noord Groningen

Postbus 5 
9950 AA Winsum

Kantooradres: Stichting Basiseducatie Noord Groningen 
Borgweg 46°
Winsum
Telefoon: 05951 - 1414
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F ees te lijke  o peiling openbare basisschool Eenrum

In 1985 zijn kleuter- en lagereschool samengevoegd tot één school: 
de basisschool. Het lag voor de hand dat kleuters en lagereschool- 
kinderen ook in één gebouw onderdak zouden krijgen. Binnenkort is het 
voor de basisschool in Eenrum zover, want het lagereschoolgebouw aan 
de Hunse is uitgebreid met een speellokaal,en een werklokaal voor de 
kleuters. Bij het schrijven van dit verslag waren nog niet alle werk
zaamheden afgerond. Zo vinden er nog enkele interne veranderingen 
plaats in het oude gedeelte en moeten de werkzaamheden rond de school 
nog afgerond worden, De verwachting is dat eind maart alle werkzaam
heden klaar zijn. Reden om dan feest te vieren.
De feestelijkheden zullen plaats vinden op 31 maart. Onder voorbehoud 
van enkele mogelijke wijzigingen ziet het programma er als volgt uit: 
Morgenprogramma: voor de kinderen.
Poppenkast en spelletjes voor de leerlingen.
Middagprogramma:offici&le Ingebruikname. Aanvang 14*00 u.
De kinderen gaan in optocht van de kleuterschool naar de basisschool. 
Officiële opening door dhr, H. Vos, gedeputeerde van Groningen.
Dhr. Vos zal de naam van de school onthullen. De kinderen zingen MHet 
Openingslied" en laten ballonnen op.
Voor genodigden volgt een receptie.
Avondprogramma: open huis. (Van 19.^0 u. tot 2 |-00 u.)
Alle inwoners van Eenrum worden in de gelegenheid gesteld om het 
(ver)nieuw(d)e gebouw te komen bekijken.

Naam van de school.
Alle Eenrumers (dorp) konden een naam voor de school inzenden. Er zijn 
27 inzendingen, afkomstig van 20 mensen binnengekomen. Een commissie, 
bestaande uit vertegenwoordigers van diverse betrokkenen bij de school, 
heeft uit de inzendingen een naam gekozen. Tot op 31 maart blijft de 
spanning erin.

13 MAART '8 8 ----------------------------------------  ------------------------— ---------------------------------------------------------------------
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De Boerenleenbank te Eenrum werd voltooid en vervult reeds zijn 
nuttige functie. Met zijn fraaie situering heeft hiermede de 
omgeving van het Raadhuis (Raadhuisstraat-Burg.Wiersumstraat) 
zijn definitieve vorm verkregen. De vier woningwetwoningen aan 
de Hoogstraat te Eenrum kwamen gereed, terwijl de bouw van 
tien Bouwfondswoningen aan de öudeweg en de Hoogstraat te Een
rum en van twee woningwetwoningen aan de Hoofdstraat te Pieter- 
buren ver is gevorderd» De bouw van de nieuwe kleuterschool aan 
de Plantsoenstraat te Eenrum vordert eveneens gestaag.
Aan de Zuiderstraat Je Eenrum is een aanvang gemaakt met de bouw 
van twee particuliere woningen en plannen voor de bouw van nog 
drie particuliere woningen aan de Molenstraat te Eenrum liggen 
gereed. Met de verbouw van het dorpshuis te Eenrum is een aan- 
varig gemaakt, evenals met het aanbrengen van de uitbreiding en 
de verbetering van het Verenigingsgebouw te Pieterburen.
In de gehele gemeente zijn in samenwerking met de A.N.W.B. nieuwe 
verkeersborden aangebracht, die in een behoefte bleken te voorzien 
terwijl verder borden werden aangebracht ter aanduiding van de 
toeristische ömmelanderroute welke door Broek, Pieterburen en 
Eenrum loopt»
Hoop bestaat dat binnenkort een begin kan worden gemaakt met het 
aanleggen van een gedeelte van het nieuwe uitbreidingsplan voor 
het dorp Eenrum ten behoeve van de bouw van bungalows.
Goedkeuring op de plannen voor de bouw van het wijkgebouw-badhuis 
te Pieterburen wordt verwacht in het eerste kwartaal van 1964.

SNEEUW- EN G IA MEINEST RIJPING.
Hierbij} doe ik een beroep op de gehele bvolking dezer gerreente 
onm evenals vorig jaar zoveel--mogelijk het gemeentepersoneel te 
helpen bij het sneeuwvrij houden van wegen en voetpaden, voor
zover gelegen vc-ixr. de woningen.. Ten aanzien van het sneeuwvrij.] 
houden vag een. .voretpad voor de woning naast de rijweg is een en 
ander zelf' verplicht gesteld bijj artikel 40 van. de plaatselij)ce 
politieverordening en hetzelPde geldt met betrekking tot het 
bestrijden.Van.de gladheid door middel van zand of zout van. dat 
gedeelte voetpad voor ieders woning.
Bèlangrijker dan deze verplichting gesteld door de verordening 
•is echter de hulp die een ieder doox naleving van het boven
staande verleent aan voorbijgangers? waaronder bejaarden, kin
deren- en slecht ter been zijnden.-
Laat een ieder, meer nog dan in vorige jaren, hierbij blijk 
geven van goede wil en gemeenschapszin.

A. M. AMERIKA
burgemeester.
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Openbare bibliotheek Eenrum

Spaan, Henk Appels en peren
Bundeling van columns, waarin pretenties in kunst, sport en 
politiek op de keper beschouwd worden.

Thljssen, Theo Het grijze kind
Met een ironisch onthullende blik doorziet een intelligent 
jongetje de erbarmelljke zieligheid en schijnheiligheid van het 
klein burgel[]k milieu waarin hij opgroeit.

Vesdljk, S. Ierse nachten
Roman spelend in Ierland in de 19e eeuw over pachters, rentmeesters 
en grootgrondbezitters, waarbU ook de Ierse vrljheidstrijd een rol 
speelt .

i Vries, Theun de Het hert
De signalering tijdens de Tweede Wereldoorlog van een mysterieus 

-p* hert in de Belgische Ardennen prikkelt diverse Jagers, onder wie 
ook enkele Duitse bezetters.

i

785.7 Bos, Alfred 
Popdossier Madonna

790.1 Klöters, Dac.
100 Jaar amusement in Nederland

814 W i l m i n k , Wi
Goedenavond, speelman, wlllem wllmink's schriftelijke cursus dichten

+ 845 'Dooddoeners 
Dooddoeners en stoplappen

902.5 Wljnaendts van Resandt , W.
Op zoek naar onze voorouders, handeling voor genealogisch onderzoek 

906 Huil, H.A.V. van 't
Nederlands verleden nu, Nederlands Openluchtmuseum 75 Jaar

931 Kroniek
Kroniek van Nederland

az-o-chin 945.6 Liang Heng
Na de nachtmerrie, een overlevende van de Culturele Revolutie bericht 
over het nieuwe China

INFORMATIEVE BOEKEN

eu-rusl 337 Gorbatsjov, M.
Perestrojka, mijn ideeën mijn verwachtingen en mijn plannen.

375.3 Met
Met de boderljders naar Groningen, geschiedenis van de bodediensten

384 Kidder, T.
De ziel van de nieuw machine

399.25 MacNamara, Robert S.
Hoeveel blunders nog ?

399.34 G e l d h o f , N.
70 Jaar marineluchtvaartdienst

416 .1 .Kuljer , Guus 
Het geminachte kind

499.4 Fisher, Roger 
Exellent onderhandelen

525.5 Hollander. A.
Schema's voor programmeren

52 0. 5 Overkleeft, D.
Informatica theorie dl 1 en 2

525.5 Dongsma., N.
Programeertaal eenvoudig BASIC

606.1 Dijkstra N.
Coma.... wat is dat ?

629.74 D o n d e r w i n k e l , H.
Dam maken zonder suiker

629.76 Salades 
Salades nieuwe stijl

634.5 Aalbers, C.
Dwerghoenders als liefhebberij

634.1 Tittel-Schilperoort , M.E.
WIJ willen een hond, kies de hond die het beste bij u past

634.6 H o l s t , P.A.D.
Met het hoofd in het zand, gezondheidsrisico's van huisvogels

eu-span 737.8 Porzlo, Domenico 
Picasso, mens en werk
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Aird, Catherine AanstekelelIJk spel
Oe vondst van een euwenoud skelet in een verborgen kamer van een 
Engels landhuis spoort een zakenman aan om op zoek te gaan 
naar de dader.

Baantjer, A.C. De cock en de broeders van de zachte dood 
Wanneer de ljjken van een echtpaar worden opgedrecht uit een 
Amsterdamse gracht, ligt. de conclusie zelfmoord voor de hand, 
aangezien elk spoor van een misdrijf ontbreekt.

Besson, Patrick Dara
Het levensverhaal van een Kroatische vluchteling, nauw verweven 
met de historie van Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Biesheuvel, J.M.A. Angstkunstenaar
Een twintigtal verhalen over het griezelige in het dagelijks 
bestaan en over de troost van de liefde.

Bloem, Marion Lange reizen korte liefdes
Het relaas van een Jonge vrouw die de liefde van anderen nodig 
heeft om van zichzelf te kunnen houden.

Chandler, Raymond Vaarwel mijn liefje
Privédetective Philip Marlowe tracht een moordenaar op te 
sporen die op zoek is naar een na ch tc lu bz an ge re s.

Christie, Agatha N of M
De ex-geheim agenten Tommy en Tuppence worden ingeschakeld 
om een van Hitlers geheime agenten op te sporen en te 
o n t m a s k e r e n .

Clancy, Tom Operatie Rode Storm
Om economische redenen wil de Sovjetunie de Perzische olievelden 
annexeren, maar moet daartoe een oorlog in Europa ontketenen 
om de Verenigde Staten te misleiden.

Conroy, Pat Prins der getijden
Footballcoatch uit Zuld-Caroline vertelt aan de psychiater 
van zijn geesteszieke geworden zusje hun levensgeschiedenis.

D o e w i n a , Megchel, D. Paso Doble
De lesbische relatie tussen schrijfster en een filosofe blijkt 
al lang te zijn voorbereid door de tweelingzus van de één.

DostoevkiJ, F,M. Verzamelde werken : De idioot
Edn Russische prins zaait door zijn argeloosheid en eerlijkheid
verbijstering in de society van Petersburg.

Emunts, Morcellus Liefdeleven
Portret van een mislukt huwelijk waarin de vrouw door haar 
neurotische aanleg zichzelf en haar man te gronde richt.

Forsyth, Frederick Geheim dossier: Odessa
Een journalist is op zoek naar een gewezen SS-er die in een Joods 
kamp -vele moorden bedreef. Een bond van ex-SS-ers, de "Odessa" 
die onderjde hooggeplaatste Duitsers "vrienden" heeft, werkt 
de Journalist tegen.

Hart, Maarten 't Het uur tussen hond en wolf 
Tussen huurder en de huiseigenaar ontstaat een conflict.

Hermans, Willem Frederik Een heilige van de horlogerie 
De zoon van een naar Frankrijk geëmigreerde Nederlandse boer 
en Franse vrouw komt na een studie filosofie niet aan de slag 
en verdient daarom de kost als klokkenopwinder in een 
leegstaand paleis.

Keillor, Garrison Het leven in Lake Wobegon
Een autobioghafisch getinte kroniek van het leven in een klein 
stadje in het Amerikaanse Mldwesten.

Keneally, Thomas De vloek
Een Australiër komt in contact met ballingen uit een Baltisch 
staatje, waardoor zijn leven grondig verandert.

Lansink, Hendrik Het grote geheim
Een herbergierster en haar dochter spelen een belangrijke rol 
in een dorpje in Oostelijk Nederland.

Lugt , Arie van der God schudde de wateren
De lotgevallen van enige hereboeren en keuterboeren op een der 
Zuidhollandse eilanden voor, tijdens en na de overatromings- 
ramp van februari 1953

Maclean, Alistair Komplot op zee
Caribische piraten zijn erop uit een met goud beladen Amerikaans 
vrachtschip te plunderen.

Mandei, Sally Uit het leven van een getrouwde vrouw
Een vrouw wordt geplaatst voor de keuze tussen haar verhouding
met een kunstenaar en haar huwelijk.

Pleczenik , Steve Psychiaters ziekenhuis K.
Een psychiater van een ziekenhuis in Moskou begint ernstig aan 
zijn funktioneren te twijfelen wanneer de KGB zich bemoeit met 
de behandeling van de maitresse van een van de hoogste 
SovJ e t -a ut or it ei te n.

Roemer, Astrid Nergens ergens
Een verhaal van een Jonge Surinamer in Nederland, die door 
allerlei fustrerende ervaringen afglijdt naar de zelfkant 
van de maatschappij.

SchuttevaSr-Velthuls, N. Dwalingen
Het eenzame leven van twee ongetrouwde zusters en hun vader 
verandert door de komst van een nieuwe veldwachter in hun dorp



B U R G E L IJ K E  S T  AND GEM E E N R U M

Bevolkingsverloop gemeente EENRUM 1987:

mannen vr o u w e n

Aantal inwoners op 1 januari 1987 1251 1203
Vermeerdering door:: geboorte 13 13

vestiging 63 71
Vermindering door: overlijden 17 6

vertrek 83 91
Aantal inwoners op 31 december 1987 1227 1190

Eenrum, 11 januari 1988.



Voor vier personen.

één pond mager varkensvlees, dit in blokjes snijden

één theelepel ketoenbar

zout en peper

een scheutje ketjap

drie teentjes knoflook

het geheel bruin bakken in een half pakje boter

afblussen met een weinig water

één doosje champions

klein blikje Franse boontjes

vier uien en twee rode paprika's

Het geheel, dus met het vlees een half uur laten 
sudderen.
Dan serveren over droge rijst.
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O N D E R N E M E R S  O P G E L E T !

Op het achterste omslagblad van het „BOKKEBLAD" kunt u tegen vergoeding 

een advertentie plaatsen.

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

De oplage van het „Bokkeblad is 1000 stuks. Het blad komt vijf keer per jaar
uit.

Indien u belangstelling hebt, dan kunt dit laten weten aan:

Ina van Eek, Mattenesserlaan 20, Eenrum. Tel 05959 - 1722 of 05959 - 1306.

* &#
&

#
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TOPGIEMEÏM
Psstt... niet verder vertellen. Er is weer een 

n ie u w e  z e n d in g  S e a t  M a r b e l la ’s 
in het land! D e vorige zending 

was binnen de kortste keren uitverkocht.
Vandaar dat we hem hier maar niet 

te groot afbeelden. Je weet tenslotte maar 

nooit wie deze advertentie allemaal ziet.

D us even onderons: Let op het prijskaartje 

naast het voorwiel: D e Seat Marbella is al 
leverbaar v a n a f  f  1 2 .4 9 5 ,- . 

Honderden guldens goedkoper dan z'n
naaste concurrent:

Ki jkt u naar het interieur da n val t na tuurlij k 

meteen de lu x e  b e k le d in g  op. 
Verder bemerkt u dat ergemakkelijk plaats 

voo r 4 volwasse n en is.
Schaal 1:347

Extra reden voor een bezoek aan de 
Seat-dealer zijn onze rencevrije 

f in a n c ie r in g s m o g e l i jk h e d e n .
De dealer vertelt u er alles ovet 

Wij voorlopig niets. Want daar zijn ze 
te bijzonder vooi

Let u ook op de strakke lijnvoeiing en laat 
uw oog glijden langs de striping.

U ziet: een duidelijk e ig e n t i jd s e  s t i j l .

Achter het stuur valt u meteen de glimlach 
van de bestuurder op. Het is dan ook 
een echte boffer C aat u m aar na; zo'n 

karakteristieke wagen, zo'n aantrekkelijke 
prijs, maar helaas « b  —  »  —  

zo weinig leverbaar iSt U H \  I  

J e  bo f t  a l t  ] c ’n M a r b e l l a  rijdt.

Helemaal geheim houden we de v e le  e x tr a 's  

van de 2 speciale Marbella-uitvoeringen.
Die vertellen we zelfs niet aan u. Alleen bij de 

Seatdealer hoort u er meer over 
Breng dus snel een bezoek aan zijn showroom. 

Voor ook deze zending Marbella's verdwenen is.

Onder de motorkap - maar dat ziet u nu niet 
- bevindt zich een bedrijfszekerc. 

's c h o n e ' 9 0 3 c c  m o to r . G oedvoor 

een top van 133 km/u.

AUTOSERVICE BOLT
OUDEWEG 45______________ —_____________ 9967 SG EENRUM — TELEFO O N  05959-1397

Wijzigingen voorbehouden. Prijzen incl. BTW, excl afleveringskosten Importeur Pon Car BV . Heemstede


