voor de g e m e e n t e EENRUM

Van de radactie
Een hele klap voor de pessimisten onder u, die hadden gedacht dat het nooit zover
zou komen, maar voor u ligt alweer het vierde nummer van het Bokkeblad*
De redactie heeft tot nu toe nog geen enkele moeite gehad het Bokkeblad vol te
krijgen; integendeel, we hebben diverse keren artikelen niet kunnen plaatsen we
gens ruimtegebrek*
In verband met "actualiteit” en plaatsingsruimte zijn we genoodzaakt een keuze te
maken uit de bij ons binnengekomen artikelen en aangezien veel schrijvers nogal
lang van stof blijken te zijn, kan het voorkomen dat wij een stuk inkorten, een
volgende keer plaatsen of in het geheel niet plaatsen*
Intussen blijven uw pennevruchten van harte welkom op ons redactie— adres*
Naast informatie en "dorpsnieuws" zouden wij ook graag plaats inruimen voor wat
"luchtiger" schrijfsels zoals: anecdotes, opzienbarende meningen, gedichten of
humoristische stukjes*
En natuurlijk staan wij ook open voor kritiek en op- of aanmerkingen op het Bok
keblad.
Elders in dit nummer vindt u een artikeltje waarin de regels voor plaatsing in
het Bokkeblad staan opgenoemd.
Redactie:
L* Broekema

- liiesternielandsterweg 5, liiesternieland, tel* 05952-254

S ieneke van Dijk

- Hoofdstraat 63, Pieterburen, tel. 05952-381

Ina van Eek

- Mattenesserlaan 20, Eenrum, tel. 05959-1722

Janny Franken

- Hereweg 3, Eenrum, tel. 05959-1585

Ab Gies

- Hoogstraat 25, Eenrum, tel. 05959-1673

Johan Hoekstra

- Mattenesserlaan 83, Eenrum, tel. 05959-1693

Gepke Langeland

- Plantsoenstraat 3, Eenrum, tel. 05959-1556

Dirk Pier

- Zuiderstraat 14, Eenrum, tel* 05959-1221

Jannes Russchen

- Plantsoenstraat 10, Eenrum, tel* 05959-1247

Adriaan Talens

- D. Wieringastraat 79, üJesternieland, tel. 05952-439

Hennie Tuinman

- Mattenesserlaan 26, Eenrum, tel* 05959-1216

3* Woldring
REDACTIE-ADRES:

Havenstraat 7, Eenrum, tel. 05959-1628
MATTENESSERLAAN 26, 9967 PL EENRUM

KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER GRAAG INZENDEN
VOOR 1 JULI i i
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Wat is er te doen?

17 mei

Sportpark Eenruro

Nationale Grasbaanraces;
georganiseerd door V#V#V* en
Motorclub Eenrum.

22 mei

Sporthal Westemieland

Onderlinge competitie tussen
alle leden van de gymnastiek
vereniging S.D.S# Aanvang 19.30 uur.

23 mei

Café de Pool Eenrum

Stichting de Cirkel:
Entertainment, programma van Kees
van Uennekendonk en zijn trawanten*
Aanvang 20.30 uur, entree ƒ 4,-

Sportpark Eenrum

29 mei

Kronkelruiters Kloosterburen;
Kringconcours voor pony’s en
paarden; dressuur aanvang 8.30 uur;
springen aanvang 13#00 uur.
Gratis entree.

13 juni

Café de Pool Eenrum

Stichting de Cirkel;
Toneelavond/Slotavond van de cursus
Dramatische Expressie#
Aanvang 20.30 uur, entree ƒ 3,-

11 juli

Sportpark Eenrum

Reitdiepruiters Winaum;
Kringconcours voor pony’s en paarden;
dressuur aanvang 8#30 uur;
springen aanvang 13.00 uur.
Gratis entree.

OP 28 MEI (HEMELVAARTSDAG) DE TRADITIONELE JAARMARKT’ ’ *
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Natuurlijk tuinieren op Eenrumer bodem
Het is voorjaar geworden en overal kun je de Eenrumers in hun tuin bezig zien*
Plet nieuwe energie wordt gespit, geschoffeld en geharkt. Nieuwe perkplanten zijn
gekocht of door de tuinliefhebber zelf onder glas opgekweekt.
Nee* niet iedereen spit en schoffelt, In enkele tuinen worden alleen de niet ge
wenste planten uitgetrokken, gewied.
In een enkele tuin gebeurt niets. Waarom? Geen tijd, geen zin, geen geld?
Het spitten en schoffelen en het opkweken of planten van al die afzonderlijke
plantjes kost erg veel tijd en energie. Niet iedereen kan of uil dit opbrengen.

•.i.
Bij de plantsoendienst heeft men dit bijvoorbeeld opgelost door chemisch te wieden.

Alle plantsoenen en stoepen, speelplaats

voor onze kinderen en huisdieren (I),

worden met een sterk gif bestrooid. Alleen de grote aanplant kan dit overleven,
zo heeft men geen last van onkruid, niets wil er groeien.
Particulieren nemen niet zo gauw hun toevlucht tot chemische middelen. Er zijn
gelukkig prettiger methoden om je tuin zonder zware arbeid te verzorgen. Men kan
bijvoorbeeld een milieutuin aanleggen.
In een milieutuin plant men zo weinig mogelijk, men spit zelden en men schoffelt
nooit.

Vaak meont men een milieutuin of natuurtuin te kunnen aanleggen door gewoon niets
te doen. Dat is helaas niet waar. Dg grond in de meeste tuinen is bemest en voed
selrijk. Na korte tijd nietsdoen ontstaat

daarom een zee van distels en brand

netels. Fijn voor Atlantavlinders en nachtegalen, maar niet voor de liefhebber
van bonte bloemen.
Het boste voorbeeld van een milieutuin in ons dorp is de tuin van de familie
Hansems* Het park rond deze oude dokterswoning is een zogenaamde stinzetuin. Het
onderhoud hiervan is heel eenvoudigs éénmaal maaien na de langste dag en één of
tweemaal in het najaar.
Wanneer u zelf een stinzetuin wilt aanlaggen, ook in uw tuin kan dat, moet u in de

i

herfst

veel kalk en stalmest onderspitten. De wilde bolgewasjes en zaden kunt u

via mij bestellen. Graszaad is niet nodig en kunstmest mag helemaal niet.
Het is goed om een stinzetuin elke 10 a 15 jaar te spitten of te ploegen.

Zelf heb ik ook een milieutuin. Deze is erg ingewikkeld en verkeert nog in de aanlegfase. Toch ben ik er nog niet veel arbeidstijd aan kwijt.
In mijn tuin bleek bij inventarisatie al een grote verscheidenheid in grondsoorten ;C-.■
te zijn. Omdat Eenrum vroeger, voor de bedijking van het land, op een eiland lag,
ie mijn hui9 nu gebouwd op de rand van een voormalige waddengeul. (In een vorig
Bokkeblad kon u al lezen, dat het huis "Op Riep" op de oeverwal van deze geul ge
bouwd is.) D© grond varieert daarom van zavelig tot zware knipklei. Deze bodemvariatig heb ik versterkt door hoogteverschillen aan te leggen en plaatselijk
sterk te bekalken0
Om nu d8 kruiden een voorsprong in ontwikkeling te geven, heb ik vorig jaar het
kweekgras en het fioringras gewied. Hierdoor kwamen in het eerste jaar maar liefst
80 spontane planten in mijn tuin, de rest is aangeplant. Dit jaar mogen ook de
grassen hun plaats innemen en worden alleen sterke groeiers als distels en brand
netels licht bestreden.
Uiteindelijk moeten bepaalde gedeelten van de tuin toegroeien naar een bloemrijke
plukwei, die twenmaal per jaar gemaaid wordt. Natuur is voor mij echter meer dan
bloemen alleen.
Dood hout als voedsel voor insecten en paddestoelen en als schuilplaats voor egels
en winterkoninkjes heeft zichtbaar een belangrijke plaats in mijn tuin. Over enkele jaren zal van dat dode hout weinig meer te zien zijn, het verrot of verdwijnt
.

onder rozen en kamperfoelie. Over het wonderlijke nut van al dat dode hout vertel
ik u later misschien meer.
Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn biologisch tuinieren, dan zal ik u in mijn
tuin graag meer vertellen. Natuurlijk is het mogelijk, dat ik naar uw eigen wensen
gen milieutuin voor u ontwerp of aanleg.
Daar moet ik mijn brood immers mee verdienen.
G. Poortinga
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiim uim im iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiuJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiim iiiiiiiiiiiiM iiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Gymnastiekvereniging Eenrum e.o.

strijden hebben Marjan Scholtens, Rogier
Dijkink en Christiaan Wijk zich ge
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Verschillende leden van de Gymnastiek

plaatst voor de finale.

vereniging Eenrum e.o. hebben deelgeno

Bij de voorronde van de turncompetitie

men aan de gymnastiekwedstrijden en

hebben zich 3 meisjes geplaatst voor de

turncompetitie.

finale, t.w. Hedy Folkertsma, Karin

Bij de voorrondp uan de gymnastiekwed-

Klesne en Dudith Oorebeek.

%yjs
Jaar van Gehandicapten
1981

Aankondiging
Nederland
en I.J.G. 1981

H9t activiteitenprogramma van de Natio
nale Commissie Internationaal Baar van
Gehandicapten 1981 omvat in grote lijnen
de volgende onderdelen.
- Voorlichting die tot doel heeft, meer
begrip voor de positie en problemen
van gehandicapten in Nederland te kwe
ken en daarmee hun maatschappelijke in
tegratie te bevorderen.
- De productie van een speelfilm, caba

Zoals de meesten van onze lezerskring
wellicht weten, hebben veel dorpen in
onze provincie oude scheldnamen, die in
lang vervlogen tijden, hetzij spontaan
j ( door b.v. een bijzondere gebeurtenis),
hetzij langzamerhand zijn ontstaan.
Dank zij een aantal nummers van het
"Maandblad Groningen”, dat door de
heer G. Schuiringa ts Pieterburen aan
één der redactieleden ter inzage werd
afgestaan en waarin een groot aantal
dorpsscheldnamen zijn opgenomen, heeft

ret en toneel van gehandicapten, thea

de redactie hst plan opgevat in elk

terproject voor dove kinderen, "Jonge

volgend nummer van ons Bokkeblad een

ren journaal*'.

illustratie af te drukken van één

- De aanzet tot de oprichting van een
landelijk informatie- en documentatie

dezer scheldnamen; uiteraard te begin
nen met "De Ainrommer doodstekers".

centrum voor gehandicapten, hun ouders
en verzorgers.
- Derde biereldprojecten, waaronder een
polio-vaccinatieproject.
- Medewerking aan congressen en symposia,
gewijd aan bepaalde aspecten van de ge—
handicapten-problematiek.
- Speciale aandacht voor het probleem
"Gezin en gehandicapte”.
- Bevordering van toegankelijkheid van ge
bouwen.

AiNROMMER DOODSTEKER

- Lesbrief voor scholen, boeken voor do
ve en taalarme kinderen en publicatie

Dan volgen de dorpen uit de naaste om

over het herkennen van handicaps bij

geving, om ten slotte over te gaan tot

kinderen.

de rest van de provincie.

- Inspelen op verkiezingsprogramma's van

Voor zover bekend zal de redactie de

politieke partijen, signaleren van la

herkomst van de scheldnamen vermelden.

cunes en drempels in de wetgeving ten

Soms zijn er meerdere legenden of ver

nadele van gehandicapten.

halen van gebeurtenissen, waaraan de

De Nationale Commissie hoopt en verwacht

scheldnamen zijn ontleend.

dat de gemeente Eenrum een actieve in

Indien één onzer lezers een dergelijk

breng in 1981 zal willen leveren op de

verhaal weet, zullen wij daar graag van

wijze, die in onze plaatselijke situatie

op de hoogte worden gebracht.

het meest past.

De redactie.

V E R E N IG IN G E N - C LU B S - V E R E N IG IN G E N - C LU B S
Muziekvereniging "Piacordo" Pieterburen
De vereniging zoekt NIEUWE LEDEN»

Hier volgt een kort jaarverslag van het
verenigingsjaar van de E.H.B.O.-vereniging afd, Pieterburen,

Een ieder, die accordeon of banjo spe

Dit jaar werden er 9 herhalingslessen

len kan en belangstelling heeft, kan

gegeven. Verder werd in oktober met een

zich opgeven bij de volgende personen:

cursus voor de opleiding voor het een-

D* van Calker, voorzitter, Oudedijk te

heiosdiploma gestart. Veertien cursis

Pieterburen;

ten deden 26 maart examen en slaagden

mevr. Doornbos, secretaresse, Dirk

allemaal.

Uieringastraat 78, Westernieland;

Door leden van de vereniging werd ge

mevr, Zijlstra, penningmeesteresse,

post bij verschillends sportevenementen,

Groothofstraat 10, Warffum.

b,v, grasbaanrace, paardesport, wieler

Iedere DINSDAGAVOND uiordt er van 20.0022*00 uur gerepeteerd in Pieterburen*
De contributie bedraagt ƒ 2,50 per
avond (scholieren betalen ƒ 2,- per
avond).

ronde, trimloop e.d.
Door een aantal E,H,B,0,-ers werd meegewerkt aan het bloeddrukonderzoek van
de afgelopen winter,
De wedstrijdploeg bestaande uit de he
ren N. Bakker (Leider) en G, Schut (re
serve) en de dames A. Schut-Kuper en
A, Huizenga-Stiekema behaalden in Zout
kamp op de kringwedstrijd een eerste
plaats. Ze hebben als afgevaardigdè van
kring 7 deelgenomen aan de districtswedstrijd te Scheemda op 25 april.
Verder is er dit jaar aandacht besteed
aan hartreanimatie, In groepjes van 5

EN O M S T R E K E N

a 6 mensen werd de praktijk in 3 a 4
lessen geleerd.

Per 1 maart 1981 is het bestuur van de

Op 6 april werd het verenigingsjaar af

Motorclub Eenrum als volgt samengesteld:

gesloten met de jaarvergadering. Op deze

D. Frieling, Spoorlaan 12, Eenrum,

avond werd ook een lezing gegeven door

voorzitter,
H. Kalk, Greeden 1, Eenrum,
secretaris,
D, Walstra, Hoofdstraat 2, Eenrum,
penn.meester.

mevr, ten Berge, schoolarts te Haren en
Slochteren, over haar werk als school
arts.
Het bestuur van de E,H,B,0,-vereniging
bestaat uit de volgende personen:

H, Langeland, Redekerstraat 7, Wehe-

mevr, v.d. Ploeg—Mohlenbrock, voorzitter

den Hoorn,

lid.

de heer 3. Dijkstra,

secretaris

E. Oostema, Kloostersingel 26, Klooster

mevr, Pannekoek-Vos,

penn,

buren,

de heer K, de Vries,

lid

mevr. I. Arkema

lid

lid.

esse

V E R E N I G I N G E N ■ C L U B S ■V E R E N I G I N G E N - C L U B S
Regionale opera- en operettevereniging

Zingen in het koor of als solist, of

"Omlandia" - Uarffum

speelt u viool, fluit, hoorn, hobo of bas,

p/a liiinsumerweg 10

er is altijd wel een plaatsje voor u.

ONOEROENDAM

Bel eens met mevrouw E* Leegte, onze

Veel mansen bezitten verborgen talenten,
die zo nu en dan in beperkte mate naar
voren komen.
Denkt u maar eens aan al die mansen, die
zich op een feestje of bij een andere
gelegenheid geroepen voelen een schetsje
• of toneelstukje op te voeren» Of de
mensen die in de badkamer uit volle

secretaresse, zij kan u nog veel meer
informatie geven over de vereniging, of
kom eens gezellig een kopje koffie halen
op de repetitie-avond elke dinsdagavond
van 20*00 tot 22.30 uur in het Atheneum,
A.G, Bellstraat 2 te Uarffum.
Tot ziens bij Omlandia voor uw culturele
ontspanning.

borst hun stem ten gehore brengen.
Secretariaat: mevr. E* Leegte

Hen weet vaak van zichzelf, doordat an

te. 05900-49164

deren hierop gewezen hebben, aanleg voor
zang of toneel te hebben* Ue zijn daar
dan ook wel trots op, maar tot verdere
ontwikkeling van het talent komt het
niet* In veel gevallen wordt door schroom
de drempel niet overschreden.
De regionale operettevereniging "Omlandia" te Uarffum heeft dëze drempel weg
genomen, waardoor 35 amateur-zangeressen

Biljartclub "Tivoli"
Het nog een paar wedstrijden te spelen
is het zo goed als zeker dat de eerste
plaats behouden blijft door Keun, terwijl
Medendorp op de tweede plaats staat.
Voor de rest is er niet veel veranderd.

en zangers hun verborgen talenten nu
kunnen tonen. De repetities voor de uit. voering van de operette Eine Nacht in
Venedig zijn in volle gang. De premiere

Nederlands Hervormd Kerkkoor Eenrum*
Voorzitter

:

mevr. Roetert,

van deze operette zal in oktober plaats

Uesterweg 2,

vinden te Uarffum.

Eenrum, tel. 05952-374.

Koor- en solistenrepetities worden elke

Secretaresse :

mevr. v.d. Sluis,

dinsdagavond gehouden in het Atheneum in

De Vennen 31,

Uarffum* Kleding en coulissen worden door

Eenrum, tel. 05959-1459.

de leden zelf vervaardigd, de muziek wordt

Penn. esse

:

mevr. Kamps,

verzorgd door het studentenorkest uit

Hoofdstraat 13,

Groningen, belichting en grime is in pro

Eenrum, tel. 05959-1280.

fessionele handen.

Dirigente

De vereniging "Omlandia" boordevol muziek,

Repetitie-avond: Dinsdagavond van

:

mevr. Meyer, Groningen.

zang, gezelligheid en saamhorigheid*

19.30-21*45 uur in het

Stapt u ook over de drempel en doet u met

gebouw De Poort bij de

ons mee?

kerk*
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LAAT GEEN STEM VERLOREN GAAN
Op dinsdag 26 mei zijn er verkiezingen

K o rfb a l ____ o o k in E e n ru m

voor de Tweede Kamer*
De PvdA

afdeling Eenrum is van mening,

Aangezien ik zelf vanaf mijn achtste

dat zoveel mogelijk mensen hun stem

jaar besmet ben met het korfbalvirus,

moeten kunnen uitbrengen.

was ik dadelijk enthousiast toen ik

Als u op de verkiezingsdag per auto

hoorde, dat er in Eenrum misschien een

naar het stembureau in Eenrum, Pieter-

korfbalvereniging opgericht zou worden.

buren of liJesternieland wilt worden ge-

Momenteel fluit ik ieder weekend en ik

bracht, kunt u contact opnemen met

speel bij DWA in Winsum.

N.3, Kloosterman-Steensma,

De belangrijkste factoren waarom korf

Mattenesserlaan 22,

bal mij aantrekt zijns

Eenrum, tel* 05959-1269.

- Korfbal gaat uit van snelheid en be

Mocht u verhinderd zijn om zelf uw stem

hendigheid, het is geen krachtsport;

uit te brengen, dan kunnen wij u helpen

- Korfbal is een gemengde sport;

met het regelen van stemmen bij vol-

- Korfballen is samenspelen.

macht. Neemt u daarvoor ook contact op

Korfballers zijn verdeeld in de volgen

met mevr* Kloosterman*

de leeftijdklassen:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

>

welpen

-

6 t/m

7 jaar

pupillen

-

8 t/m 10 jaar

adspiranten - 11 t/m 14 jaar

Kruisvereniging is er voor iedereen
Aan □ e inwoners van Dioek, Pieterburen en tdestern iqlanri.

junioren

- 15 t/m 17 jaar

senioren

- 18 jaar en ouder

veteranen

- ouder dan 30 jaar

rekreanten

- pas beginnende korfballers,

Vanaf 1 januari 1981 wordt het werk

ouder dan 18 jaar, voor wie

de kruisvereniging voor een oe-

rekreatie belangrijker is

langrijk gedeelte betaald door de

4 -

Algemene Wet Bijzondere ziektekosten.

Uit de voorlopige aanmeldingen blijkt,

D q A.kl.B.Z. is een volksverzekering.

dat er voldoende enthousiasme is bij de

Nist— leden van het Groene Kruis kun

pupillen. Om een vereniging goed te la

nen in het vervolo niet rre e r terecht

ten draaien is voldoende kader nodig.

op consultatiebureaus voor zuige

Daarom zou ik graag 8en oproep willen

lingen en kleuters en de inentingen.

plaatsen aan oud-korfballers. Ook zie ik

Als men geen lid is, kost het per lid,

met belangstelling uit naar ouderen, die

of men jong of oud is ƒ R 1 ,25 plus de

een rekreatiesport willen bedrijven.

boete, die er overheen komt. ij kunt

Een aanmeldingsformulier is bij mij ver

oit besnaren door meteen lid te worden.

krijgbaar.

En ouders, denk een uw kinderen, want

Henk Frans

die werden er de dupe van-

Burg. Wiersumstr. 7

Penninqmeesteresse: mevr, Vogel-

Eenrum, tel. 1391

Huizinga, tel. 05952-708

8

dan prestatiesport.

KORFBAL

OOK

IN

EENRüfl?

Enkele enthousiastelingen willen onderzoeken, of er in en om Eenrum belangstelling
bestaat de korfbalsport te gaan beoefenen*
WAAROM KORFBAL

omdat korfbal een sport is, waarvoor juist in Eenrum ruimte
lijkt te bestaan.

WAT IS KORFBAL

korfbal is een gemengde teamsport (voor meisjes en jongens
gezamenlijk)*
korfbal i9 een competitiesport (vanaf 8 jaar).
korfbal is een ideale recreatiesport voor het hele gezin.

KOWFRKEN VAN
KORFBAL

zijn onder meers samenspel, persoonlijke duels, balvaardig
heid, athletische vaardigheid, lichaamsbeheersing en de in
deling van het veld in vakken.
korfbalclubs kennen een uitgebreid verenigingsleven met veel
nevenactiviteiten.

WANNEER WORDT ER
GEKORFBALD

op het veld in het voor- en najaar, in de zaal gedurende de
wintermaanden, de competitie van het KNKV afd* Noord wordt
zowel op zaterdag als op zondag verspeeld.

WAAR KORFBAL IN
EENRUM

op het sportveld tegenover het gemeentehuis bijvoorbeeld.

WIE WIL KORFBALLEN
IN EENRUM

dient zich zo spoedig mogelijk op te geven door hot invullen
en inleveren van onderstaande strook

bij de heer H* Frans,

Burg* Wiersumstraat 7 in Eenrum.

De volgende gezinsleden hebben belangstelling voor KORFBAL in Eenrum:
1 * « A . .......................
2* • • • • • • • * • « •
3. * . . .
4

. . (voornaam) • • • • • • • • • •

..........

* .......... ............

id.

.(geb. datum)

• . • • • • • • • • •

id.

id...........................

id.

id.

id

. . .

(achternaam)
(adres)

OPENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM
de Vennen 2A
9967 PE Eenrum, tal. 05959-1467

Schavelson, M.
Ike.
Beschrijving van de romanos tussen de

Keuze uit de nieuwe aanwinsten:
ROMANS

Amerikaanse generaal uit de Tweede üiereldoorlog en zijn Britse chauffeuse
"Ike”.

Anthony, Evelyn
De ontvoering.

STUDIEBOEKEN

Een groep Russische emigranten besluit
om een Russische politicus te kidnappen,

375.12

teneinde hem in het openbaar schuld te

Vakantieverblijven in Nederland 1981:

laten bekennen aan de moord op hun fami

waarin opgenomen bondsvakantie-oorden,

lieleden als gevolg van een geheime over

appartementen, bungalows, conferentie

eenkomst tussen Churchill sn Stalin.

oorden enz.

Brakman, UJ.P.3,

626.1

Come-back.

Meulenbelt-Nieuwburg, A.

Na een mislukt huwelijk en een niet

Merklapmotieven en hun symboliek.

succesvolle carrière keert een man terug

(bevat telpatronen)

naar zijn geboorteplaats om revanche te
nemen.

626.8
Gehring, H.

Brent, M.
De Franse erfenis.
Na de dood van haar vader wordt aan een

Schilderen en bedrukken van stoffen.
Handleiding om bepaalde technieken zelf
toe te passen.

jong meisje met een schok duidelijk,
dat hun aristocratische levenswijze met

639.8

illegale middelen in stand werd gehouden.

Aben, 3. en Van Nooten, 0.

Frenkel Frank, 09
Hooe hakken, echte liefde.
Uit pure verveling begint een man een
dubbelleven te leiden, wat hem in benarde
situaties brengt.

200 Wedstriidtips.
Adviezen voor het wedstrijdvissen met de
vaste hengel.
657.73
Autotest 81

Green, Hannah

Technische gegevens en resultaten van ob

Geloof is zo broos en andere verhalen»

jectieve tests van verschillende auto—

Kloek, D.
Vóór de volgende bocht.
Na een woelig leven wil een jonge vrouw
opnieuw beginnen en solliciteert als
gastvrouw in een pension in de provincie.

typen.
736.8
Poortvliet, Rien
Van de hak op de tak.

899 en
Wetering, 3. van da

906.9

Een Oosterse huivering; spannende en

Lijke, H# van de

griezelige verhalen.

Ambachten van de Laae Landen.

Elf korte verhalen van Japanse, Chinese

Beschrijving van veertien oude ambachten

en Indiase'auteurs, alsmede twee verha-

in woord en beeld.

Als U op vakantie gaat

o

Hsel vso1 msnssn Nsbben hun vakan

De kosten van een paspoort bedra-

tie al geboekt of gepland. Als U

gen momenteel ƒ. 51,25 en voor een

nu toch al zeker weet dat Uw reis

toeristenkaart ƒ. 24,50,

doel in hot buitenland ligt, waar

In bepaalde landen zijn paspoorten

om dan maar niet gelijk even kijken

nog 5 jaar geldig nadat ze verlo

of U geldige reispapieren heeft?

pen zijn. Dan kunt U dus in totaal

Verlenging van een paspoort kan

10 jaar gebruik maken van hetzelfde

maar eenmaal en dan alleen nog

paspoort. Die landen zijn:

wanneer het paspoort niet langer
dan zes jaar geleden is afgegeven.
Het is wenselijk dat paspoorten van
minderjarigen niet worden verlengd,
omdat de foto meestal niet meer ge
lijkend is.
l/oor de aanvraag van een nieuwe pas
of toeristenkaart moeten twee re
cente zwart-wit foto's wordsn mee
genomen.
•De eventuele oude pas of toeristenkaart moet warden ingeleverd.
Minderjarigen hebben een schrifte
lijke toestemming van de beide ou
ders of voogd(es) nodig. De beide
ouders of de voogd(es) moeten voor
het verlenen van de toestemming in
aanwezigheid van een gemeente-ambtenaar een handtekening plaatsen op
de gemeente-secretarie.
Tussen de aanvraag van het pas

Andorra, België, Bondsrepubliek
Duitsland (zonder iii.Berlijn ) ,
Frankrijk, Griekenland, Italië,
Lichtenstein, Luxemburg, Monaco,
Oostenrijk, San Marino, Turkije
en Zwitserland.

poort of toaristenkaart en de ont

Mocht U vragen hebben over reispa

vangst verlopen doorgaans plm. 10

pieren dan kunt U daarvoor te

dagen.

recht op het gemeentehuis.
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Energie

Trui bespaart veel
brandstof

Eneroisbesparing#
Het zal duidelijk zijn, dat het al dan
niet aanschaffen van bepaalde elektrische
apparaten grote consequenties heeft voor
het energieverbruik# Het gemiddeld elek
triciteitsverbruik van 2250 kWh per jaar
wordt verdubbeld bij gebruik van diep
vriezer, vaatwasser, droogtrommel en so
larium. Laat u eerst goed informeren#
De consumentenbond heeft door onderzoek
bewezen, dat de aanschaf van twee ver
schillende typen elektrische apparaten
grote verschillen in energieverbruik op
levert. Het verschil in energieverbruik

Ruimteverwarming.

gerekend over de gehele levensduur van
twee typen koelkasten kan groter zijn
dan de aanschafprijs!
Gebruik van uw elektrische apparaat (niet
vaker dan strikt nodig) en plaats van
b#v# uw koelkast (in een verwarmde ruim
te verbruikt u meer energie) zijn zaken
om op te letten.

In het stookseizoen verliezen we veel
warmte door slechte isolatie. Bij vrij
staande eengezinswoningen is dat verlies
groter dan bij hoogbouw. Dit verschil
kan echter worden opgeheven door goede
tochtwering en warmte-isolatie. Moge
lijkheden hiervoor zijn opvullen van de
spouw met isolatiemateriaal, laten aan

Warmwatervoorziening.

brengen van dubbele beglazing an bij

Elektriciteit is geen primaire energie

dakisolatie het gebruik van glaswoldekens

drager, d.w#z. dat ze geproduceerd wordt

en platen. Bovendien heeft u zo de warm

uit andere fossiele brandstoffen (olie,

te beter over uw woning verspreid en u

steenkool, gas)# De elektriciteitsproduk-

heeft geen last meer van beslagen ruiten*

tie levert grote verliezen op. Tweederde

De kosten van warmte-isolatie kunt u druk

van de geproduceerde energie bij deze

ken door subsidiemogelijkheden van de

produktie verdwijnt als afvalwarmte via

overheid ( voor Groningen aanvragen bij:

koelwater en afvalgassen. Wordt de elek

Volkshuisvesting, Westerkade 10, 9718 AP

triciteit gebruikt voor warmwatervoorzie

Groningen, tel# 050—126847) en door au

ning (boiler, koken) dan wordt zij volle

tomatisch een lagere energierekening.

dig omgezet in warmte.

Naast isolatie is ook een kritisch ge

Gebruik van aardgas voor de warmwater

bruik van uw thermostaat belangrijk!

voorziening levert minder verlies op dan

Elke graad lager stoken levert een be

bij aanwending van elektriciteit# Trek

sparing op van 6 — 7 % en een nachtver—

daaruit uw conclusie#

laging van 5 ° voor 8 uur op jaarbasis
zeker 10 %l

Voorlichting,

Plaatselijke energiebedrijven kunnen

Goede voorlichting is van uezenlijk be

evenals milieu-organisaties, vakbonden,

lang voor hat welslagen van een energie-

huisvrouuenverenigingen en politieke par

be3paringsbeleid* Iedere consument kan

tijen ook worden ingeschakeld bij deze

zich, op verzoek, laten voorlichten door

voorlichting* De oprichting van de "Brede

het Ministerie van Economische Zaken,

Maatschappelijke Werkgroep" in onze ge

Kema, de Stichting Voorlichting Energie

meente is zeker een stap in de goede

besparing Nederland en door plaatselijke

richting.

en regionale energiebedrijven* Deze opzet

De voorlichting zal concreter en gerichter

is vrijblijvend en daardoor nogal ineffek-

moeten zijn. Bovendien zal ze aan de con

tief. Gemeenten en energiedistributiebe-

sument het (eigen)belang van energiebe

drijven zullen meer gelden moeten vrij

sparing duidelijk moeten maken.

maken voor een sterke uitbreiding van de
voorlichting op plaatselijk en regionaal

De Brede Maatschappelijke Werkgroep.

niveau.
* * * * * * * * * * * ¥ * * * * * * * jim

Nieuws van Dorpsbelangen Eenrum

Kollekte Nederlandse Hartstichting
Opbrengst

1* Hemelvaartsmarkt op 28 mei.
BROEK

In de stand van de Vereniging Dorps

PIETERBUREN

belangen Esnrum zal de Stichting

WESTERNIELAND

"Ons Dorpshuis" staan. De opbrengst
zal gebruikt gaan worden voor de
aankoop van de voormalige kosterswoning (Hoogstraat 4a).
2. De Avondvierdaagse zal gehouden worl

den van maandag 15 juni t/m.vrijdag
19 juni.

EENRUM

I

Regels voor plaatsing

van artikelen

I in het Bokkeblad*
1 . Anonieme inzendingen worden niet
opgenomen;

=

* Desgewenst kan een artikel geplaatst |

den enz. zal huis aan huis verspreid

worden zonder naam van de inzender*

=
i
zolang die naam bekend is bij de re- j

worden.
3* De "Evenementenweek" wordt dit jaar

dactie;

gehouden van 18 t/m 26 september*
opgesteld worden. Enkele evenementen

ƒ 1045,50

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimii|

Informatie over opgave, aanvangstij

Een definitief programma moet nog

ƒ 1200,-

r

De redactie behoudt zich het recht
voor artikelen in te korten, plaat-

staan reeds vast, t.w. een optreden

I

sing uit te stellen of in het geheel §

van kindercircus Santelli, rolprik-

1

niet te plaatsen;

wedstrijden voor jong en oud, een

1 . Tussenstanden van competities enz.
s
s
worden niet geplaatst, wel kunnen

filmavond voor de jeugd, een bejaar
den avond en behendigheidswedstrijden.

de eindstanden opgenomen worden.

=
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Ook ik wil deze vogel beslist niet uit
geroeid zien, maar helaas zijn er veel te
veel en om leed bij dieren en vooral zang
vogeltjes te voorkomen, dient men de kraaiachtige maar in een beperkte mate te la
ten voorkomen."
D. Biemond
Hornsterweg 2
Eenrum.
De redactie heeft de heer Poortinga ge
vraagd, hoe hij tegenover deze, geheel
andere zienswijze stond. Hieronder volgt
de reactie van de heer Poortinga.

Q

Naar aanleiding van het artikel "Vogels
in ons dorp" (Bokkeblad nr. 3), geschre
ven door de heer G. Poortinga, ontvingen

"De heer Biemond stelt, dat de jacht op

wij de volgende briefs

kraaiachtigen niet het gehele jaar geo

" Hierbij wil ik reageren op het stukje

pend zou zijn. Ter correctie geef ik de

"Vogels in ons dorp". G* Poortinga

tekst uit een folder van het jachtfonds

schrijft dat eksters en alle kraaiachti-

van maart 1980:

gen het hele jaar door geschoten mogen

PERIODEN WAARIN DE JACHT GEOPEND IS

worden, dit is niet juist.

hij voor het gemak maar vergeten. Zo heb

Houtduiven, zwarte kraaien,
kauwen, eksters, konijnen,
(van 1 januari
vossen en verwilderde kat
\tot
31 decem
ten
b e r daaraan
volgend

ben ze bij mij een schaap een gat in de

Is een ekster of een andere kraaiachtige

rug gepikt van 10 bij 8 cm en 5 cm diep

schadelijk? Is het een gemene boosdoener?

Dat hij de ekster een mooie vogel vindt,
is begrijpelijk, dat vind ik ook. Maar
dat het een gemene boosdoener is, dat is

in één dag. Ook heb ik al eens meege
maakt, dat een schaap in de weide lammer

l

Onzin. Wanneer mijn schaap aangepikt zou
zijn, zou ik ook des duivels zijn, maar

de. Ik ging naar huis om een kist op te

een kraai eet om in leven te blijven net

halen. Toen ik terug kwam, hadden de ek

als wij mensen. Wanneer wij in het najaar

sters van een lam beide ogen uitgepikt.

alle overgebleven éénjarige lammetjes

Zo vallen ook vele vogelnestjes en jonge

slachten, zijn wij dan ook gemene boos

vogeltjes ten prooi aan deze kraaiachtigen, die zich nog steeds uitbreiden ook
al wordt er op gejaagd. Werd dit niet ge

i

i

doeners? We mogen dus concluderen, dat we
da dieran, die we graag in de natuur be
houden, ook hun voedsel moeten gunnen.

daan, dan was de ellende nog veel groter

Een enkel zwak lammetje zal het wel eens

geweest, omdat deze vogels geen natuur

moeten ontgelden.

lijke vijanden hebben.

De nadelen kunnen trouwens heel goed tegen
de voordelen opwegen. Kraaien pikken na

tuurlijk wel eens aan een verwaarloosd

en. D© hetze tegen kraaien, roofvogels en

ziek schaap of ze pikken vlisgelarven uit

vossen is louter gebaseerd op het eigen

wonden, maar ze doen dat niet bij gezonde

belang van de elitaire jagers. Elke haas,

dieren, deze zijn bs9t weerbaar. Uel pik *

eend of fazant moet op het eigen kerst-

ken ze allerlei parasieten, zoals teken,

menu. Helaas wordt dit eigenbelang nog

van gezonde schapen. Ze ruimen ziekte

steeds opgepoetst met schijnheilige priet

verwekkende kadavers op en herstellen

praat over zielige zangvogeltjes.

het evenwicht in de natuur. Volgens de

In het kader van natuur- en milieubehoud

voorzitter van de Groningse Jachtopzich

is het moreel niet verantwoord om in te

ters maken ze zich voor de landbouw heel

grijpen in de fauna, zolang de door die

nuttig door het eten van duive- en eende-

ren aangerichte schade beneden een aan

eioren. Duiven en eenden vormen momen

vaardbaar niveau blijft.

teel een plaag voor de landbouw. Het zijn

Het doden van dieren is ontoelaatbaar als

typische cultuurvolgers, een gevolg van

te verwachten is, dat ingrijpen niet wer

het menselijk ingrijpen in de natuur dus

kelijk effectief is en averechtse gevolgen

en de jagers kunnen de hoeveelheid dui

heeft voor de natuur. Het doden van die

ven niet in de hand houden.

ren is ook niet toelaatbaar wanneer niet

Er is dus helemaal geen sprake van een

wetenschappelijk is aangetoond, dat alle

teveel aan eksters en kraaien. Ër komen

andere middelen om schade te voorkomen,

wel meer, omdat de DDT nu verboden is en

o.a. verjaging, falen.11

de mensen meer afval om zich heen strooi

drs. G. Poortinga

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif

Het orgel van Eenrum
Eenrura kan dan wal trots zijn op zijn
fraaie kerktoren, maar het orgel in die
!kerk mag ook gehoord en gezien worden.
‘Het werd gebouwd van 1815-1817 door nie
mand minder dan Nicolaus Anthonie Lohman
uit Groningen, samen met zijn oudste zoon.
Het resultaat was een mooi instrument!
En dat is het gelukkig nog steeds!
Laten we de geschiedenis van die orgel
maker en het door hem gemaakte orgel

en Ommelanden. Hun eerste nieuw gebouwde

eens nader belichten.

instrument was bestemd voor de Nederlands

Nicolaus Anthonie Lohman (1766-1835) was

Hervormde Kerk te Ulrum. Dat was in 1806.

de zoon van de orgelmaker Dirk Lohman

Binnenkort zal dit fraaie orgel worden

(1730—1814), die omstreeks 1790 vanuit

gerestaureerd. Het staat er al jaren po

Ost-Friesland verhuisde naar de stad

pelend op te wachten.

Groningan. Vader en zoon repareerden en

In 1814 overleed Dirk Lohman. Het Eenru-

bouwden verschillende orgels om in Stad

mer orgel was daardoor voor Nicolaus Antho-

15
i

nie zijn eerste zelfstandig gebouwde or

gepast aan de toen geldende muzikale smaak.

gel* Hij leverde het in 1817 af voor

In 1925 en in 1932 vonden er eveneens enke

ruim ƒ 10.000,-. De Eenrumers hadden

le moderniseringsingrepen plaats, waar het

daarvoor een orgel gekregen met ”28 spree-

orgel niet fraaier door wei*d. Wel een ge

kende stemmen, twee handclavieren, vier

slaagde toevoeging was de plaatsing van

blaasbalgen en vrij pedaal"* Dit alles

een elektrische windmachine in 1927, aange—

ondergebracht in degelijke eiken orgel

bracht door A.P, Groendijk. De orgeltrapper

kassen met snij- an beeldwerk, gemaakt

was hierdoor van zijn taak ontheven.

door ook al iemand met een uitstekende

Bij de orgelrestauratie van 1963-64 werden

naam, n.1. Nattaeus Walles (1751-1817).

alle aan-, op- en inbouwsels van na 1865

Het gehele kerkmeubilair is van zijn

weer verwijderd en werd het gehele instru

hand. De totale "inboedel" van een kerk
ontworpen en uitgevoerd door één persoon,

ment zoveel mogelijk gereconstrueerd naar «
O
de originele toestand. Toch is die restau- „

is wel iets bijzonders. Walles zal wel

ratie niet geheel voltooid. Aan de kas ont

uitgenodigd zijn door Donker Gosen Geurt

breekt nog het één en ander.

Alberda van Dijksterhuis uit Pieterburen,

Voor de kerkrestauratie n.1. was het orgel-

want in 1805 al had Walles voor de jonker

meubel gesierd met vazen en ander snijwerk.

de toren van de Nederlands Hervormde kerk

Helaas is veel van dat snijwerk, samen met

aldaar ontworpen.

dat van andere meubelstukken in de kerk,

Op het zgn. Rugpositief van het Eenrumer

in 1954 verbrand toen het tijdelijk opge

orgel houdt een (uiteraard houten) leeuw

slagen lag op de zolder van het Dorps

een oorkonde tussen zijn voorpoten vast

huis. De toen door het vuur aangetaste

met de tekst* "In den jare 1817 heeft de

vazen zijn echter bewaard gebleven, maar

hoog welgeboren heer Donker Gosen Geurt

niet gerestaureerd. Sinds 24 april j.l.

Alberda, heer van Dijksterhuis, etc., etc., staan ze weer hersteld en gecompleteerd
dit orgel gesticht". Gesticht (het initia

op hun oude plaats na 28 jaar weg ge

tief genomen), dus niet bekostigd zoals

weest te zijn.

men vaak dacht.

Uiteraard heeft het orgel veel orga-

De inwijding van het orgel vond plaats op

nisten gekend. Het zou te ver voeren ze

23 november 1817. De leerrede, die in die

hier allemaal te noemen; één uitzonde

dienst werd uitgesproken door ds. Abresch

ring echter: de organist en schilder Dan

verscheen korte tijd later in druk. Er

Hendriks Aikes (1790-1846). Hoe hij als

zijn nog enkele exemplaren van bewaard ge

organist was, weten we niet; hoe hij als

bleven.

schilder was kunt u lezen in het boekje

In 1865 verving Nicolaus Anthonie Gerhar-

"Denk en ken U Pligt", geschreven door

dus Lohman (kleinzoon van Nicolaus Antho-

H.P. van Ham met een bijdrage van A. Bet

nme) de vier balgen door één grote,

ten, Uitg. Stabo/AllRound B.V. Groningen.

In 1874 vond er een herstel en uitbreiding

Evenals vorig jaar worden er ook dit jaar

van het orgel plaats door de orgelmaker

orgelconcerten georganiseerd.

Petrus van Oeckelen uit Glimmen. Deze uit

Eén concert op 14 juni onder auspiciën

breiding greep ernstig in op de oorspronke van de Stichting Groningen Orgelland en
lijke aanleg van 1817. Het orgel werd aan vijf concerten in augustus-september.

0

Deze laatste vijf bespelingen worden ver
zorgd door organisten, die geheel be

concerten kan men beoordelen of er alleen

langeloos spelen, zodat de gehele op

maar "zwoare meziek" ten gehore gebracht

brengst bestemd is voor het Orgelfonds.

wordt.

Al is het orgel dan ook geheel gerestau

Wie eerst de pijp uit de boom wil kijken

reerd, de kosten van het jaarlijks onder

is welkom op Hemelvaartsdag# De kerk en

houd zijn niet gering#

de toren zijn de gehele dag te bezichtigen,

Vorig jaar waren er gemiddeld 30 bezoe

resp. te beklimmen. Ieder uur vindt er

kers bij ieder concert. Hopelijk komen

een korte orgelbespeling plaats. Ook een

er dit jaar meer.

blokfluitensemble verleent dan medewerking#

Pas na het beluisteren van 6én van die

Loopt u vrijblijvend binnen.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

De spelling en de betekenis van de namen van de dorpen in de gemeente Eenrum
Op enkele (deels oude) stukken wordt het
volgende over de namen van de dorpen ge
schreven.
Het dorp Eenrum werd tussen 1634 en 1729
als Eendrum geschreven# In 1670 werd het
dorp al eens Eenrum geschreven* Wille
keurig schreef men echter ook wel Eenderum of Eenderom en in een vroeger stadium
ooR wel Enerum of Emerum.
Hen meent dat de naam "Eenrum” is afgeleid
van ,fEen heem” dat eertijds moet hebben ge
staan op de grote wierde, waarop nu het
dorp ligt#
Er bestaan ook twee overleveringen met
onwaarschijnlijk aandoende verhalen over
het ontstaan van de naam Eenrum* Volgens
het verhaal zouden drie personen op hun
rondreis door het Groningerland een her

de oude Spartanen): "Nog ain d*r omi",

berg in (het latere) Eenrum zijn binnen

waarmee bedoeld werd, dat nog een ring

gegaan, totaal verkleumd, en om za wat

turven om het haardvuur moest worden ge

te ontdooien werd een flink vuur in de

zet, teneinde nog wat meer warmte te

haard gestookt en toen de gloed onvol

produceren.

doende bleek voor het bereiken van het

Het verhaal wordt ook nog op een andere

beoogde doel, werd kort en bondig de

wijze verteld. Toen die drie mannen de

wenk gegeven (want de Groninger is vaak

herberg inkwamen, waren ze door en door

al even spaarzaam met zijn woorden als

verkleumd. Ze kregen direct een uitno-

diging van ds kastelein om mee naar

Het oudste stuk waarin Pieterbursn

achteren te gaan, dan konden ze «ee

wordt genoemd is een in het Latijn ge

sten. De kastelein had een grote pan met

stelde oorkonde uit 1372. Hierin spreekt

gort gekookt en daaraan deden de heren

men van "parochiani Sancti Patri", pa

zich behoorlijk te goed. Met name één

rochianen van Sint Pieter. Pieter is

die bij toeval graag gort lustte* De

afgeleid van de naam van de apostel

gort was echter niet te gaar en toen de

Petrus. Buren betekent bebouwing of

heren goed en wel weer bij het vuur za

huizen, ook wel kom van een dorp* Pie-

ten, begon de gort in hun maag uit te

terburen wil dus zeggen "dorp, opgedra

zetten* Degene, die het meeste had ge

gen aan de heilige Petrue".

\

geten kreeg ook de meeste last, zijn
lijf werd steeds dikker* Het kwam zo ver
dat de kuiper moest komen om er een hoe
pel om te zetten. Het duurde echter niet
zo erg lang, dat de kuiper weer geroepen
noest worden om "nog ain *r om" te zet
ten. Zo zou de naara Ainrom (Eenrum) tot
stand zijn gekomen.

De naam Westernieland werd als volgt
geschreven in de loop der jaren:
1687 - Westernylandt
1697 - Wester Nyeland
1786 - Westernielandt
1806 - Westeryland
De benaming Westernieland is afkomstig
van "westelijk gelegen nieuw land".

Het dorp Pieterburen werd wel als Peter-

De streek waarin Westernieland ligt, is

buren of Petorbuiren of Pietereburan of

relatief bezien pas ingedijkt land

Pieterebuiren geschreven. Het dorp werd

(jf 1300), vandaar het begrip nieuw land.

in de 15e eeuw al eans als Sunte Petars-

In de gemeente Uithuizen komt de plaats

buuren geschreven. In 1782 werd al eens
l
Pieterburen geschreven, hoewel in 1804

naam Oosternieland voor, om verwarring

toch nog Peterburen werd geschreven*

naam de windrichting gevoegd.

Sinds 1806 echter is het onveranderd

Direct nadat het land was ingedijkt,

Pieterburen.

werd het dorp Mariaburen genoemd* De

te voorkomen heeft men bij de plaats

betekenis van deze naam kan op dezelfde
wijze worden uitgelegd als Pieterburan*
Het gehucht Wierhuizen werd voor 1806
.

Wierhuisen gespeld, ofschoon in 1755
de naam ook al eens met een "z" werd

Geld sparen bij de
Bondsspaarbank
Wat is nou het grootste voordeel van sparen
Dij de Bondsspaarbank? Ze kennen me daar.
Ik kom er niet alleen om te sparen, maar ook
voor al mijn andere geldzaken (bankgiro),
mijn verzekeringen, reischeques, vreemde
valuta enz. Eigenlijk voor al die dingen, waar je
thuis geen antwoord op kunt vinden. En dat ik
spaar bij de bank die van huis uit spaarbank
is. nou dat is mooi meegenomen.

BONDSSPAARBANK S
WINSUM - BEDUM - WARFFUM - EENRUM - LEENS - ONDERDENDAM
Zittingen te:
ZUIDWOLDE - SAUWERD - ADORP - GARNWERD - WARFHUIZEN

geschreven* Het gebied waar het gehucht
ligt, is een lange smalle strook grond;
ongeveer in het midden stond vroeger een
kerk, de tegenwoordige begraafplaats.
Het ie een hoge wierde, terwijl de hui
zen aan beide zijden noord- en zuid
waarts waren gebouwd* Aan die omstandig
heid wil men de naam Wierhuizen ontlenen,

Wat te doen als tl zonder werk raakt

3. Genn vergunning is nodig bij ont
slag op staande voet. Maar voor

Zonder wark raken

zo'n ontslag op staande voet moet

Op heel wat manieren kunt u in die

wel een dringende reden bestaan.

situatie terecht komen, U kunt van

Er moet een situatie zijn, waarbij

school komen en ontdekken dat ze op

eigenlijk niet meer van de werkge

mensen met uw opleiding bepaald niet

ver kan worden verwacht dat hij ie

zitten te wachten# Of u bent al een

mand in dienst houdt# Daarvan kan

t,ijdje getrouwd en u wilt weer wat

bijvoorbeeld sprake zijn bij dief

meer doen dan alleen voor man en

stal, werkweigering of grof plichts

kinderen zorgen. Naar 't kan ook dat

verzuim.

u ziek bent geweest of een ongeluk

4. Geen vergunning is nodig als een

hebt gehad# Misschien hield u daar

voor een bepaalde tijd overeengeko

wat aan over, waardoor u niet meer

men dienstverband wordt beëindigd.

in uw oude beroep terecht kon#
Vaak ook begint het met ontslag.
Het kan zijn dat u ontslag hebt ge
kregen. U kunt*ook ontslag nemen. In
beide gevallen kan het op slag gebeu
ren of met een opzegtermijn.
Als u weet dat u ontslag zult krijgen,
stap dan alvast naar het arbeidsbureau.
Allerlei dingen, die in dit artikel
worden genoemd, kunt u dan alvast be
spreken.
Ontslag krijgen

Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij

Als een werkgever één of meer van zijn

mensen, die via een uitzendbureau

mensen wil ontslaan, dan moet hij vol

werken.

gens de wet vergunning hebben van de
direkteur van het arbeidsbureau.

Ontslag nemen

Maar gr zijn vier belangrijke uitzonde

Uie zelf ontslag neemt, heeft geen

ringen# waarbij de werkgever geen ont-

recht op een uitkering. Dat is de regel.

slaqvergunning hoeft te hebben.

Maar er zijn een paar uitzonderingen,

Dit zijn ze;

lüe gaan daar maar niet verder op in,

1 , Deen vergunning is nodig als de

want daar bestaan heel moeilijke spel

werknemer met het ontslag instemt#
2# Geen vergunning is nodig als u nog

regels voor.
Begin er daarom niet aan als het even

in 'uw proeftijd werkt. Zo'n proef

kan. En kan het niet anders, dan is het

tijd mag volgens de wet niet langer

verstandig om te zorgen dat u voor het

duren dan twee maanden na de dag

ontslag weet hoe u het moet aanpakken.

dat u in dienst trad#

Stap daarom naar iemand, die

Juridisch

I
advies kan geven. Bij de vakbonden kun

tieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's)

nen ze dat! Als u lid bent, kunt u er

vaak afspraken gemaakt tussen vakbon

heen. Wilt u of kunt u niet naar een

den en werkgeversorganisaties, die

vakbond tos, kijk dan onder het hoofd

daarvan kunnen afwijken. Informeer er

stukje "Rechtskundige bijstand" in dit

bij de vakbonden naar.

artikel. Daar staan instellingen ge

In ieder geval zal de opzegtermijn

noemd, die u in ieder geval verder op

tenminste zo lang zijn als de periode

weg helpen, ook als u geen geld hebt

waarover u salaris ontvangt (één week,

om dure advocaten te betalen.

vier weken, een maand) • De werkgever

Soms is vooroverleg niet mogelijk voor

hoeft geen opzegtermijn in acht te ne

het ontslag. Ga dan wel direct advies

men, als:

inwinnen of u het goed hebt gedaan en

1. Het ontslag tijdens de proeftijd

wat er nu verder moet gebeuren.
Mo ot

wie dat nu direct al wil weten

nog even dit; een groot deel van de

plaatsvindt.
2. Er sprake is van ontslag op staande
voet.

spelregels, die gelden bij ontslag

3. U een dienstverband hebt, dat alleen

krijgen, gaan ook op als u ontslag

maar geldt voor een bepaalde tijd

Trouwens, de beste manier van ont

(bijv. bij uitzendkrachten)
t
Trouwens, als de werkgever zich niet

slag nemen is natuurlijk; wachten tot

hoeft te houden aan een opzegtermijn,

u een andere baan hebt en dan pas uw

dan hoeft u dat zelf ook niet.

neemt.

betrekking opzeggen.
Protesteren tegen het ontslag
Opzegtermijn

Er zijn gevallen, waarbij het over

Wie ontslag krijgt, heeft er recht op

duidelijk is, dat de werkgever geen

dat de werkgever rekening houdt met

werk meer voor u heeft. Het is dan

een opzegtermijn. Het ontslag gaat in

niet nodig om tegen het ontslag te

aan het einde van die opzegtermijn.

protesteren. Maar heel vaak ligt de

Daarvoor bestaan vaste regels, die

zaak niet zo duidelijk. Speel daarom

uitgaan van leeftijd en aantal dienst

in ieder geval op zekerheid. Ga niet

jaren# Daarnaast zijn er in de Collec

akkoord, als u hoort dat er aan uw
baan een einde komt. Zeg direct dat u
het met het ontslag niet eens bent.
Bevestig het protest nog diezelfde dag
of de dag daarna per aangetekende
brief. Zorg dat het arbeidsbureau een
afschrift krijgt. Bewaar ook een copie
voor de bedrijfsvereniging en voor uzelf. Bewaar ook het PTT-strookje (be
wijs van aangetekende verzending).
Laat in de protestbrief duidelijk uit
komen, dat u bereid bent het werk voort
te zetten.
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Zoek iemand die verstand heeft van dit

sen zich niet op hun gemak voelen#

soort zaken en die bij het opstellen

Dat zijn bekende bezwaren. Daarom

van de brief kan helpen (Wie? Kijk hier

zijn er in verschillende plaatsen

voor bij rechtskundige bijstand).

alternatieve juridische hulpdiensten#
Ze heten Wetswinkel, Juridische EHBO

Rechtskundige bijstand

of Jonge Balie. Ook daar kunt u heen.

Over ontslagkwesties kunnen de lief
hebbers boekenplanken vol beschrij

Waar u ook naar toestapt, doe het met

vingen van voetangels en klemmen ver-

een geru9t hart. Niet alleen bij ont-

- zamelen. Meestal zit het aardig inge-

slagkwesties, ook als u bijvoorbeeld

r ii/ikkeld in elkaar. Daarom herhalen we

tegen een beslissing over uw uitkering

* wat hiervoor al werd geadviseerd: stap

in beroep wilt gaan. Al die instellingen

naar iemand, die juridisch advies kan

en mensen, die we noemden zijn er voor

geven# Wie kan dat? We zetten dat op

om u te helpen.

een rijtje.

Daar zijn ze zogezegd voor ingesteld.

1# ten advocaat. Maar die is duur als
u er zo maar heenstapt# En de vraag
is of hij echt wel gespecialiseerd

Het geluk is met hem, die klaar staat

is in dit soort zaken, want dat is

het te gebruiken.

meestal wel nodig#
2# Vakbonden hebben hun juridische ad

Niets is meer waard dan vandaag.

viseurs, Leden kunnen daar gebruik
van maken en meestal kost het niets.
3# Aan iedere rechtbank zijn tegen
woordig bureaus voor rechtshulp ver

Een dag, waarin u niets hebt geleerd,
i

is een verloren dag,

I

bonden. Daar kun je terecht voor
.
•

een eerste advies#

O p ro e p aan de h e n g e la a rs

Gewoon naar de rechtbank bellen en
vragen naar het bureau voor rechts
hulp# Daar wijzen ze de weg naar
een advocaat, als u die nodig hebt#
Kunt u zo'n dure specialist niet of
maar gedeeltelijk betalen, dan we
ten ze daar wel hoe dat geregeld
moet worden# U krijgt dan "pro-deo"
een advocaat, kosteloos dus,
4# Niet iedereen is even gelukkig met
de manier waarop je je recht kunt
halen in Nederland.
Te plechtig, te statig, te ven 1

Tot dusver werd 8r in de vijvers in het
bos van Eenrum wel eens wat gevangen
vis gegooid.
Nu heeft de Commissie van het Hertekamp
in die vijvers siervissen geplant, o.a,
kooikarper, goudvissen, karper en winde,
alle soorten groot en klein.
Daarom willen we de hengelaars vragen
om geen kleine snoek of baars terug te
zetten, omdat dat de rovers zijn.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Commissie Hertekamp

moeilijke woorden, zodat gewone men
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Ki^erK/n k
Beste kinderen
Jullie hebben weer heel wat aan ons geschreven,of anders wat.
Soms denken we,dat we net zo goed voor een paar fietsen
kunnen schrijven,die schrijven ook nooit terug.
We hadden toch wel een reactie verwacht op het stukje over

-^

kernenergie,maar nee hoor...Kiemend heeft iets aan ons gestuurd.
De volgende keer willen we echt graag iets van jullie horen
hoor!Stuur maar eers een zelf gemaakt verhaaltje in,een puzzel,
een rebus of een gedicht!
HEDI POLKERSMA uit Eenrum heeft deze keer al een heel knap
gedicht geschreven:

Er was eens een ober
Hij had een café
Maar keek erg sober
En was niet tevrée
; de zaak ging het slecht
it je weten
gebeurde echt
zei het niet vergeten
r eens op een dag
in kwam er een man
E»n weet je wat de ober zag
Het was de rijke Jan
De ober zei:
"Wet zal het zijn?
Koffie met kandij?
Of een kan wijn?"
"Nee",zei Jan
In een mum
"Liever,als het kan
Eén-rum!"

De oplossing van de bovenstaande rebus kunnen jullie sturen
r
e

neersMattenesserlaan 20 in Eenrum.
Onder de goede oplossingen VERLOTEN we eenSTRIMOEK!
Zelf maken:
Ze zoemen alweer om je hoofd,de dikke bijen!
Zelf kun je een héle dikke,een héle rustige maken en wie weet
schrikt hij door z fn grootte de echte insekten wel af!
Nodig:
-2 grote ronde kartonnetjes*)
0 n .
2 kleinere
JVmet een rond gat
°
K__

/*

-restjes wol óf gele en bruine wol
-ijzerdraad

-

-stcLkje vitrage
-schaar
Je windt de draadjes om de twee kartonnetjes,net zolang tot het
middelste gat vol is.Dan knip je de draden door tussen de
kartonnetjes en je schuift de kartonnetjes heel voorzichtig
iets uit elkaar.Je knoopt stevig een draad tussen de kartonne
tjes door en schuift dan het karton weg.Je hebt nu een bolletje
(POMPOEN).Met de kleinere bolletjes doe je precies hetzelfde.
Je naait de bolletjes aan elkaar en maakt van het ijzerdraad
er de vitrage vleugeltjes. m e s

aap elkaar

ïïn je bij is klaar!
Vrouw:nGe je het gazon even sproeien?"
Man
:"Waarom,het regent toch?"
Vrouw:"Je kunt toch zeker wel je regenjas aan doen!
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