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BAKKER'S
schildersbedrijf

— [aat uw kostbaar̂bezit verwaarlozen!!—

Haa! de vakman voor een vakkundig en degelijk stuk 

schilder- en behangwerk.

Tevens voor alle soorten beglazing en 

verkoop voorde doe hetzeiver.

filiaalhouder 
K.R.Danhof
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Openbare - Bibl iotheek - Eenrum
De Vennen 2a 
9967 PE EENRUM 
Tel: - 1467

ROMANS:
Beauvoir, Siinone de: Ken wereld van mooie plaatjes.

Door de vragen van haar dochtertje gaat een vrouw 
zich rekenschap geven van haar eigen levenshouding .

Chris tie , Agatha: De zaak Styles.
Wanneer een oude rijke vrouw op haar landgoed in 
Essex wordt vergiftigd, gaat Poirot die als 
oorlogsvluchteling in Engeland verblijft, op zoek 
naar de moordenaar.

Cohen, Matt: Nadine.
Een joods meisje uit Frankrijk dat na de oorlog in 
Canada opgroeit, heeft door haar oorlogservaringen 
moeite met het onderhouden van stabiele tTelaties.

Highland. Monica: Shanghai
De rivaliteit tussen de zoon van een rijke Amerilcaa n 
en die van een arme Amerikaanse zendeling, die 
in 1916 in Shanghai is ontstaan, blijft hun gehele 
leven voortduren, hetgeen voor beiden afschuwelijke 
gebeurtenissen teweegbrengt.

King, Stephen: De gloed.
Een stadje raakt in de ban van een buitenaardse 
intelligentie wanneer een oud ruimteschip wordt 
opgegraven.

Osborne,Jacqueline , :
Piet geluk van een gezin wordt wreed verstoord 
als de vader blijkt te lijden aan aids.

Santen. Sal: Kinderdief.
Autobiografisch relaas van een jonge joodse 
man die zich in het Amsterdam van de jaren 
dertig ontwikkelt tot een revolutionair.

Straaten, Peter van
Feuilleton over het chaotische leven van een 
eigentijdse vrouw.



Wist u dat....

In de school te Westernieland (lege) batterijen kunnen worden ingeleverd.

Ook u, copy kunt inleveren voor het "Bokkeblad".

29 dec. de laatste dag is, om uw oplossing van de kerstpuzzel in te leveren. 

Geesje Drent uit de redaktie is gegaan wegens drukke werkzaamheden elders.

De redaktie u allen een prettige kerst een goed uiteinde en een goed begin
wenst.

MUSICI
tti het vorige RjakkeMad deed deCidtuAele CammiArie Renftwrri e m  apAaep aan 
QMIIhW ^7/RlSlCl. Zen aantal mjurikanten KeageeAde hieA op en het neAultaat van 
de, averiegjavand iA het voornemen 1/71tJJd(10, 3 TfKUUZt 1989 in  ICZX WQ1PZ71 
1/071 JCUTUSÜUJJ9- (TteteAhwien) een gezellige muziekavond te, aAgamAeAen.
"Rent u ook tlieuwAgierig welke muzikale klanken Clmudia, Tïlatik, Tïlgrihe, JïoheAt, 
Tïlarijke Ina, QeAaftd, ÖmAtj lnge,Weemjoedj Sieneke, jiu d , Carinnej Qnnemarie, 
Qnita en SlAka voorithsiengen, noteeA don de 3evande3e in  uw agenda!

TOORJAARS FI£M FESTIJN r
f i . f i

J&e CuliuAele ComniiAAie ZenAum, iA aan plan in  ï  voonjaaJi een jdm ouond te 
afiganiAeAen.
J&e bedoeling iA dat op, deze avond menóen hun Zeljgentaokte jümA (eventueel 
videdA) kunnen tanen.
9nt een induik te krijgen  hoe we een leuke avond kunnen inriehten., Atellen we 
alle fd/cn-enthou&uoAten vaafi junuaAi om 1930 uuJi in  het genieentehuA te 
kamen vooK een averieg. ^

s ,
In lich tin gen : te l1722
CuituAele Com/rrdóóie ZenAwm <Q
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Recept

'f r
Aardappelen üauph.i noi.se

730 gram aardappelen
1 ei
2 dl. hete melk 
mespunt nootmuskaat 
100 gram Gruyère kaas 
zout en peper 
boter.

Schil en was de aardappels. Snijd ze in dunne schijfjes 
en doe ze in een ingevette ovenschaal.
Klop het ei los en roer er de melk, nootmuskaat, de 
helft van de kaas en het zout en de peper doorheen.
Giet dit over de aardappels. Strooi de rost van de 
kaass erover en zet de schaal in een voorverwarmde oven. 
Laat de aardappelen in ca. 50 minuten gaar worden. 
(Ovenwarmte: 200 graden.)



INFORMATIE OVER DE MINICONTAINER

Zoals U wellicht reeds bekend is heeft het gemeentebestuur 
van de gemeenten Eenrum, Ezinge en Winsum besloten om met 
ingang van 1 januari 1989 het huisvuil op te halen door middel 
van minicontainers. Deze minicontainer zal de plastic huisvuil- 
zak gaan vervangen. Vanaf genoemde datum kan er dan ook geen 
huisvuil meer worden aangeboden in huisvuilzakken, in dozen 
of op andere wijze.

Onderstaand treft U de belangrijkste zaken van de minicontainer 
aan.

DATUM VAN INVOERING

Op 1 januari 1989 wordt begonnen met het inzamelen van huisvuil 
door middel van de minicontainer.
Afhankelijk van de plaats en de straat waarin U woont dient U 
dus in de eerste week van januari Uw container aan te bieden om 
geleegd te worden. U wordt nog geïnformeerd over de dag waarop 
dit plaats zal vinden.

WIJZE VAN AANBIEDEN
Op de dag waarop Uw minicontainer geledigd wordt dient U de 
container aan de weg te plaatsen. Plaatsing dient te gebeuren 
vóór 8.00 uur 's morgens. Aanbieden na dit tijdstip kan ertoe 
leiden, dat de container niet wordt geledigd!.
Voor de meesten van U is dit aan een bepaalde kant van de weg; 
op plaatsen waar de reinigingsauto niet of heel moeilijk kan 
komen is een verzamelpunt voor containers aangegeven.
Het op de juiste plaats aanbieden van de container is erg 
belangrijk, omdat er een zodanig systeem van ophalen is 
bedacht, dat de vuilnisauto zo weinig mogelijk behoeft te 
stoppen teneinde de inzameling niet onnodig duur te maken.
Dit is in Uw eigen belang, want alles wordt uiteindelijk 
bekostigd uit de reinigingsgelden, die door U worden betaald.

U wordt verzocht de container met gesloten deksel en met de 
handgrepen gericht naar de straat neer te zetten.
Dit vergemakkelijkt het de beladers van de wagen de containers 
beet te pakken.
Zet uw container op tijd buiten. Echter niet de avond van te 
voren.
Haal Uw container zo spoedig mogeliik na het ledigen weer 
b i n n e n . Wellicht kunt U in voorkomende gevallen üw buren 
hierbij behulpzaam zijn.
VERDERE GEGEVENS
De kosten van 1 minicontainer zijn verwerkt in het reinigings
recht. De gemeenteraden moeten echter nog de Afvalstoffen
verordening vaststellen. Het juiste bedrag zult U t.z.t. 
nog te horen krijgen.



U ontvangt de container in bruikleen. Beschadiging of 
verdwijning komen voor Uw rekening.
U herkent Uw container aan het registratienummer op het deksel. 
Het is in Uw eigen belang dit nummer te noteren.

De container behoort bij Uw woning, dus in geval van verhuizing 
laat U de container staan.
De container mag maximaal 70 kg vuil bevatten.
Globaal komt dit overeen met 4 tot 6 huisvuilzakken.

Schadelijke stoffen en her te gebruiken materialen behoren niet 
in de container thuis. Zie ook de sticker op de container. 
Stoffen, zoals glas en oud papier kunnen opnieuw gebruikt 
worden. Dus glas in de glascontainer en het oude papier bewaren 
voor inzamelacties.
Verder zijn er de milieuschadelijke stoffen, zoals verfresten, 
batterijen, afgewerkte olie en dergelijke. Deze stoffen kunnen 
worden ingeleverd bij de ecotainer, welke aanwezig is op het 
terrein van gemeentewerken. Thans kunnen deze stoffen ook op 
aparte inzameladressen afgeleverd worden. Dus ook na de in
voering van de minicontainer is ons milieu er mee gediend, dat 
bedoelde stoffen niet met het huisvuil worden meegegeven.

De container is gemaakt van glad materiaal, zodat deze niet vuil 
wordt. Een krant op de bodem verkleint de kans op aankoeken van 
vuil. Is het toch nodig de container te reinigen, dan legt U 
hem op z'n kant en spoelt U hem met schoon water.

GROF VUIL
Zo nu en dan zult U toch afval hebben waarvoor de minicontainer 
niet geschikt is. Grof huisvuil, zoals wasmachines, fietsen, 
meubilair e.d. dient apart te worden aangeboden. Eén keer per 
maand wordt het grof vuil opgehaald.
Past betreffende datum U niet, omdat U er eerder vanaf wil, dan 
kunt U dit afval zelf op het stort te Usquert storten.
U kunt hier van maandag tot en met vrijdag vanaf 8.30 uur tot 
16.00 uur terecht. U dient dan echter wel stortgeld te betalen.

TOT SLOT WENKEN VOOR HET GEBRUIK
- U krijgt de container in bruikleen. Dit betekent, dat U er 

verantwoordelijk voor bent.
- Noteer het nummer van Uw container.
- Plaats Uw container op tijd buiten en haal hem zo spoedig 

mogelijk weer terug.
- Plaats Uw container op de juiste plek aan de weg.
- Plaats Uw container met het deksel dicht en de handgrepen naar 

de straatzijde.
- Leg een krant op de bodem.
- Houdt Uw container schoon.
- Uw container mag maximaal 70 kg afval bevatten.

Gewoon huisvuil geeft geen problemen, wel puin, zand, graszoden 
e.d. !

- De container is niet bestand tegen hoge temperaturen; dus 
gooi geen heet afval in Uw container.

- Bij verhuizing Uw container in de woning achter laten.

Hebt U toch nog vragen???
Kom dan naar de voor U bedoelde informatie-avond.



Do 29 dec. Mattenesserlaan 20 
9967 PL Eenrum

Laatste inleverdag 
kerstpuzzel oplossing.

Za 24 dec. 23.00 uur Eenrum Kerstnachtdienst m.m.v. 
Sound of Joy uitWinsum

Ma 16 jan. Gemeentehuis Eenrum 19.30 uur Overleg voor- 
jaarsfilm festijn voor 
alle amateur-filmers.

Za en zo 
7 en 28 jan. Dorpshuis Eenrum 20.00 uur toneel door:

"De Komedianten".
zie ook elders in dit blad .

Vr 3 maart Wapen v. Hunsingo 
Pieterburen Amateurmusici uit de gem. 

Eenrum e.o. 20.00 uur.

FWC

Op zaterdag 24 december organiseert voetbal sportvereniging P.W.C. 
Haar traditionele bingo-avcnd met vele leuke prijzen. Aanvang is 
20.00 uur in de kantine van FWC te Westernieland.

WATERSPORTVERENIGING ,,DE POOL”

Tijdens de opening van de trekkershutten op 7 mei van dit jaar, 

hebben de schoolkinderen van Eenrum meegedaan aan een ballonwed- 

strijd op het terrein van de kanocamping te Eenrum.

De ballonnen dreven met behulp van een krachtige wind in zuidwes

telijke richting.

Het merkwaardige van alles is, dat er tot op heden nog niet één 

kaartje bij ons binnen gekomen is, behoudens een tweetal welke 

zijn opgevist uit het Eenrumermaar danwel uit de bomen rond de 

kanocamping.

Omdat door bovenstaande reden, het wedstrijd-element verloren is 

gegaan, zullen er helaas geen prijsjes te verdelen vallen.

Het bestuur van de w.s.v.
"De Pool".



OPBRENGST COLLECTE JANTJE BETON

De collecte van Jantje Beton bracht in de gemeente EEN HUM 
maar liefst £ 4 0 0 * ^  * gulden op. De nationale jeugdcollecte, 
voor de leef- en speelruimte van de jeugd, vond plaats in de 
week van 7 tot 13 november.

De helft van de opbrengst komt ten goede aan het jeugdwerk in 
deze gemeente, dat aan de collecte heeft meegedaan. Met de 
andere helft van de opbrengst financiert het Nationaal Jeugd 
Fonds (het fonds van Jantje Beton) waardevolle jeugdprojecten 
in het land. Zoals speelvoorzieningen, speelotheken, 
kinderboerderijen, speeltuinen, jeugdcircussen, 
peuterspeelzalen en jeugdaccommodaties.

november 1988

SPORT-Vereniging Eenrum

De sportvereniging Eenrum heeft 
volgende lotnummers verkocht:

tijdens de grote clubactie de

Lotnr. vanaf 66151 lotnr. tot 66250

Lotnr. vanaf 147151 lotnr. tot 147250

Lotnr. vanaf 228151 lotnr. tot 228250

Lotnr. vanaf 309151 lotnr. tot 309250

Wij moeten u 
kele prijs is

helaas mededelen, 
gevallen.

dat op al deze nummers geen en

Bij deze willen wij u hartelijk dank zeggen, voor uw sportieve 
deelname.



Houd haar/hem aan d e l  i j n !

Onlangs is besloten om de Algemene Plaatselijke Verordening 
te wijzigen op het punt van de overlast van loslopende hon
den en de verontreiniging welke door honden wordt veroorzaakt. 
Voortaan mogen honden binnen de bebouwde kom niet meer 
loslopen op wegen. De honden mogen zich ook niet meer 
onaangelijnd ophouden op b.v. kinderspeelplaatsen, 
zandbakken of speelweides. Indien de honden zich ophouden 
op of langs wegen moeten de eigenaren met behulp van een 
halsband of tatoeage kunnen worden achterhaald.
De eigenaar of verzorger van een hond wordt ook verplicht 
om er voor te zorgen dat uitwerpselen van honden worden 
opgeruimd indien zoiets plaatsvindt op openbare wegen, 
kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweides.

Overtreding van deze bepalingen wordt voortaan bestraft 
door de politie.



Horizontaal: 1 wandeldek op passa
giersschepen; 11 soort kant; 21 land in 
Zuid-Amerika; 22 toegewijde v lijt; 23 
identiteitsbewijs; 25 schaapkameel; 26 
rivier in Duitsland; 27 persoonlijk vnw.; 
29 sportevenement (afk.); 31 eerstko
mende (afk.); 32 deel v.e. stoommachi
ne; 34 wiskundig getal; 36 loofboom; 
37 0.1 liter (afk.); 38 anekdote; 40 
stof; 43 krombaangeschut; 45 onop
houdelijk prater; 48 voor (Latijn); 49 
rijstbrandewijn; 51 geboden bedrag; 
52 luchtig gebakje; 53 familielid; 55 
Japanse munt; 56 betrekking; 57 R.-K. 
geestelijke; 59 populier; 62 kerkelijke 
functie; 64 voegwoord; 65 onder ande
re (afk.); 66 kleefmiddel; 68 Engelse 
tite l; 69 bisschoppelijke hoofdkerk; 
71 deel v.e. boom; 72 telwoord; 73 
dieregeluid; 74 vochtig; 75 vod, lor; 
77 muzieknoot; 78 spelleiding; 80 vol
tooid; 81 inzet bij een spel; 82 moed, 
durf; 83 de onbekende (afk. Latijn); 
84 binnenplaats in een Spaans huis; 
86 Australische loopvogel; 88 rivier 
in Siberië; 90 meerstemmig koorge
zang; 92 muzieknoot; 93 plaaggeest; 
94 soort vlinder; 97 soort aap; 99 voor
delig; 100 walkant; 101 bolgewas; 
102 boomvrucht; 104 Amerikaanse 
sierheester; 107 Spaans rijpaard;109 
voorzetsel; 110 aanwijzend vnw.; 112 
van geringe breedte; 115 rivier in Sibe
rië; 116 danspartij; 117 muziekinstru
ment u it India; 118 interval; 120 dui
venhok; 121 merkteken in maten; 
122 muzieknoot; 123 bijbelse naam; 
124 boomloot; 125 eminentie (afk.); 
127 bordspel; 128 vertaler; 130 sym
bool van magnesium; 131 symbool 
van ruthenium; 132 schop; 134 ge- 
halteëenheid van goud; 135 kans op 
ongeluk; 137 binnenste v.e. zaad; 
138 let wel (afk. Latijn); 140 meer
voud (afk.); 142 smal, bandvormig 
weefsel; 144 laagtij; 146 Chinese af
standsmaat; 147 watervlakte; 148 vor
dering; 150 en dergelijke (afk.); 151 r i
vier in Italië; 152 haarkrul; 154 harde 
delfstof; 156 Westromeins keizer; 158 
vaatwerk; 159 wisselborgtocht; 161 o f
ficiële naam van Ierland; 162 regen
boogvlies in het oog; 163 wreedaard 
(fig.); 164 geleding; 166 lengtemaat; 
167 gewas; 168 dieregeluid; 169 voor
zetsel; 171 vorm van neerslag; 173 b ij
belse naam; 174 gelijkheid van inhoud; 
184 loopplaats voor kippen; 186 oos
terlengte (afk.); 188 opstandeling;
190 romp, bovenlijf; 191 bevlieging;

192 diagonaal weefsel; 194 uitroep; 
195 metaal; 196 inhoudsmaat van 
schepen; 197 persoonlijk vnw.; 198 
dichterbij; 200 militaire ordedienst 
(afk.); 202 voordeel; 203 enthousiast 
bewonderaar; 204 stuurboord (afk.); 
205 onverduisterd schijnende; 206 smal 
stromend water; 208 Europese rivier; 
209 reinigingsmiddel; 211 hoeveelheid; 
213 godsdienst (afk.); 214 vaststaand; 
216 stad in Texas (V.S.); 218 vreemde 
munt; 220 zuil, pilaar; 222 kleine eelt
achtige uitwas; 223 binnen korte tijd; 
224 vogel; 226 zenuw, spier; 227 ge
malin van Aegir; 229 rank vaartuigje; 
230 aanmatigende houding; 231 genre; 
233 vast van evenwicht; 235 naaigerei; 
237 tovergodin; 238 muzieknoot; 239 
met name (afk.); 240 paardeslee; 242 
grote ontvangkamer; 243 vanaf (afk.); 
244 oude lengtemaat; 246 tijdelijk 
(afk.); 247 noodzakelijkheid; 249 ven
ster; 251 punt bij cricket; 252 land in 
Azië; 254 vloeistof; 256 veranderlijk; 
257 deel van de week.

Verticaal: 1 eerste zangeres aan een 
opera; 2 voorzetsel; 3 voorzetsel; 4 
delfstof; 5 tegenwoordig; 6 deel van 
het bovenbeen; 7 gedurende korte 
tijd ; 8 scheepsvloer; 9 bijwoord; 10 
eenheid van elektrisch arbeidsvermo
gen; 12 hoewel, ofschoon; 13 stuk 
stof; 14 Arabisch opperhoofd; 15 voor
zetsel; 16 in oprichting (afk.); 17 wars 
van laagheid; 18 buitendijks land; 
19 nummer (afk.); 20 meubelstuk; 
23 soort tapijt; 24 signaal; 28 Aziaat; 
30 dichting v.e. weefsel; 32 matig 
koud; 33 verdriet; 35 voedsel; 37 man 
zonder beginselen; 39 kostuum; 41 
aan boord (afk.); 42 pronkzuchtig; 
43 onverschrokkenheid; 44 tocht; 46 
levenslucht; 47 voegwoord; 48 kikvors
achtig dier; 50 wig om hout te klieven;

52 puntige halm; 54 noodlottig; 56 
zangstem; 58 beroep; 60 baarsachtig 
visje; 61 gezichtsorgaan; 63 hulzen 
van gedorste korenaren; 64 hachelijk; 
67 insekt; 69 part; 70 zachtaardig; 
72 gek; 76 aanwijzend vnw.; 78 zee
hond; 79 alvorens; 81 stoot; 84 geeste
lijke; 85 zwaardwalvis; 87 onbeklem
toonde vorm van mij; 89 windrichting 
(afk.); 90 bloeimaand; 91 hijstoestel; 
93 metselaarsgereedschap; 95 zonder 
p it (fig.); 96 praal, weelde; 98 appel- 
soort; 99 legerplaats onder de blote 
hemel; 103 buigzaam; 104 rood edel
gesteente; 105 vijandschap; 106 zetel 
van overtuiging; 108 bewijs aan een 
couponblad; 110 dat is (afk.); 111 vis; 
113 spijskaart; 114 luitenant (afk.); 
117 loon; 119 stel vaatwerk; 122 rivier- 
vis; 126 deel van het jaar; 128 deel v.e. 
boom; 129 vaatwerk; 132 korte tijds
duur; 133 schaakterm; 136 vertering; 
138 naar beneden; 139 benauwd; 140 
groot aantal personen; 141 telwoord; 
143 bloedgever; 145 hoger dan; 147 
soort vloerbedekking; 149 pijnlijke 
aandoening; 151 kostbaar voorwerp; 
153 licht open rijtu ig; 155 voorzetsel; 
157 rund; 158 ketting; 160 inhouds
maat; 163 kleurling; 165 Griekse godin 
van de landbouw; 166 woekerplant; 
168 luchtblaasje in water; 170 boom; 
172 vogel; 174 telwoord; 175 heime
lijk; 176 lichamelijke opvoeding (afk.); 
177 aarden vaas; 178 rivier in Duits
land; 179 eer bewijzen; 180 hofper- 
soon in vroegere jaren; 181 0.1 gram 
(afk.); 182 verheven, zeer mooi (b.v. 
van muziek); 183 naaldboom; 185 
zeer geduldig; 187 land in Afrika; 189 
kluwen; 193 gegraven diepte; 194 En
gelse tite l; 197 bron; 199 waterkering; 
201 soort kip; 205 lidwoord; 206 
staaf van gegoten kostbaar metaal; 
207 mogelijkheid; 209 drukkend warm; 
210 vreemde munt; 212 haarkrul; 
215 voertuig; 216 menigte; 217 bont 
bedrukt katoen; 218 Europeaan; 219 
vogel; 221 zonder moed; 223 muziek
noot; 225 tweetal; 226 schaakfiguur; 
228 namelijk (afk.); 231 afgesneden 
schijf; 232 het gesprokene; 234 groot
spraak; 235 voeg; 236 deel van Suma- 
tra; 239 sporeplant; 241 moerasvogel; 
243 niet bezet; 245 gewricht; 247 
motorschip (afk.); 248 symbool van 
thallium; 249 dwarshout aan een mast; 
250 muzieknoot; 252 titel (afk.); 253 
voorzetsel; 254 voorzetsel; 255 en der
gelijke (afk.).

WELKE 2 SLEUTELWOORDEN VORMEN DE LETTERS UIT DE VAKJES 11 102 82 143 106 61 
30 1 178 91 49 230 97 en 105 35 172 134 86 174 104 119 128 2 188 94.15_6? _ (

ucor uruAan 3 o  decerr^er naos Je n\oÖ:e*veS5^ln. Zo 99^7 PL
Oeel !





6 1 9 . 15

6 3 6 . 6  

7^7.2

937.6 

705.8

De triomftocht van Oranje
Het Europees kampioenschap voetbal 1 9 8 8. 
Het praktische bonsaiboek.
Blake, Vendon: Akwarel.
Willem Drees.
Bcir, Natascha: Kunst na '45.

Het RODE Kruis vraagt uw hulp

"Gouden" YVONNE VAN GENNIP is onlangs bij U in huis gekomen.
Niet in persoon helaas, maar via een folder die U niet moet 
weggooien. Want wat onze Olympische kampioene te zeggen heeft is 
belangrijk. Voor haar, voor ons en voor Uzelf.
Yvonne is ambassadrice van het NEDERLANDSE RODE KRUIS, een 
organisatie die zij een warm hart toedraagt. In de folder legt 
zij ook uit waarom. Niet alleen vanwege zijn hulpverlening bij 
hongersnood, natuurrampen en oorlogssituaties elders, maar ook 
vanwege zijn hulpverlening heel dicht bij huis: de bloedinzame-
ling, het vakantieschip Henry Dunant, de assistentie bij 
sportmanifestaties enzovoorts.
In eigen omgeving kent U waarschijnlijk de MARNEKOLONNE en de 
RODE KRUISBUS. Zij zijn er voor U.
Het RODE KRUIS is een vereniging, die bestaat bij de gratie van 
zijn leden. Eigenlijk- vindt Yvonne van Gennip en vinden wij ook- 
zou iedereen lid van het Rode Kruis moeten zijn. De reden dat zij 
bij U in huis komt is dan ook om een beroep op U te doen lid te 
worden als u dat nog niet bent. In de gemeente Eenrum heeft het 
Rode Kruis altijd een groot aantal leden gehad. Door overlijden 
en verhuizingen zijn we echter wel wat leden kwijtgeraakt. En 
daar willen Yvonne van Gennip en wij graag iets aan doen. Vandaar 
dat wij bij u komen met het verzoek: wordt - als U het nog niet
bent - lid van het Nederlandse Rode Kruis.
Door overmaking van een vrijwillige bijdrage via de accept
girokaart die Yvonne U presenteert, betaalt U de contributie en 
wordt U lid van de plaatselijke afdeling.
Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van Yvonne van Gennip, 
die zegt: "Met Uw bijdrage kan het Rode Kruis helpen, waar dan 
ook. Want zonder ons aller hulp is het Rode Kruis nergens. Wij 
(ik zeg het met nadruk:"wij") hebben U nodig. Wellicht heeft U of 
een van Uw kinderen straks het Rode Kruis nodig”.
Bedankt alvast!
Namens het bestuur van de afdeling Eenrum,
Ton van der Werf, voorzitter.



K  o me d ia  n  te n

JAARLIJKSE UITVOERINGEN
"De Komedianten" uit Eenrum.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, zullen er in 1989 
twee uitvoeringen worden gegeven:
- zaterdag 7 januari 1989 20.00 uur

zaterdag 28 januari 1989 20.00 uur
in de GROTE ZAAL VAN ONS DORPSHUIS "de oude school".
De voorste zaal zal in de pauze’s en na afloop worden ge
bruikt als Foyer.
Om enigzins op de hoogte te zijn i.v.m. beschikbare 
plaatsen en om teleurstelling te voorkomen, zullen de 
kaarten in voorverkoop te verkrijgen zyn bij de firma 
Oorebeek, vanaf 2 januari 1989*
Toegangsprijs: ƒ 5,-

Opgevoerd zal worden:

Drij dreuge dainders.
Blijspel in 3 bedrijven 
in gronings dialect.

Voor de "bejaarden" van Eenrum hebben we, volgens traditie, 
een speciale avond. Vanaf 65 jaar.
Deze avond zal worden gehouden op:

woensdag 22 maart 1989
(ijs en weder dienende)

Toneelvereniging
"De Komedianten".

corr.adres: Kerkbuurt 10, Eenrum.
Telefoon: 1482.



i—Van gebruik tot  herkomst
Jaarlijks gaan we met een bevriend echtpaar een dagje uit, tot dusver met 
de auto. Het reisdoel is meestal bekend, de ene helft van het viertal kent 
de weg, maar allen hebben we dezelfde interesse.
Op die bewuste dag, wachtend op de vrienden, keek ik nog even in de tuin 
rond en zag, dat de viooltjes in de bloembakken er fleurig bijstonden.
Ja, toe bedacht ik, die bloembakken zijn niet van hier, vroeger waren het 
varkenstroggenen ver daarvoor zijn ze ergens in het Bentheimse uit de rots 
gehakt en bewerkt. En juist die richting was ons reisdoel.
Op de lange weg van ruim 150 km., passeert men natuurlijk enige beziens
waardigheden. Zo was eerst Coevorden aan de beurt. Hier staat het enige 
kasteel, dat Drente rijk is. De geschiedenis, die hieraan vastzitis niet 
altijd de opwekkends te geweest. Denkt u maar eens aan ene heer Rudolf, die 
door de bisschop van Utrecht als kastelein werd aangesteld.
Hij was een niet erg verlegen jongmens en deed veel voor zichzelf, om aan 
goede leeftocht te komen, hetgeen na een lang verhaal, ontaarde in de 
Guldensporenslag bij Ane in 1227. Hierbij ging de bisschop van Utrecht met 
zijn gouden sporen in het moeras ten onder. Korte tijd daarna werd er re
vanche genomen en Rudolf onderging een martelaarslot, de dood ten gevolge 
hebbende. Het kasteel heeft de eeuwen overleeft en zou ons wel veel kunnen 
vertellen over z ‘n historie.
Iets verder op een plein staat het standbeeld van de nijvere ganzenhoed
ster met haar ganzen, die zij sedert eenwen elke herfst maar weer ter gan
zenmarkt in Coevorden voert.
Bij Haandrik worden de sluizen vernieuwd, hetgeen ons als kustbewoners na
tuurlijk aanspreekt, omdat we altijd al het water van lijf en goed hebben 
moeten weren. In Hardenberg werd gestopt bij de resten van de stadsmuur, 
gebouwd in 1230 uit oersteen opgedolven bij Baal der, in opdracht van een 
Oldenburgse edelman. Hij zag hier een strategisch punt.
Alle plaatsen ten oosten van de Vecht eindigen op berg of bergen, dus 
veilige en droge plaatsen om te wonen, werken en te verdedigen. Aan de 
overzijde van de Vecht was er niets dan veen en moeras.
De Hoge weg leidt naar het heuvelland in de richting van Neuenhaus, en 
zal dus wel een verlengstuk in de bodem van het gebied zijn. Hier zit, 
denk ik, een goed geologisch verhaal in.
Bij de grens verandert het landschap, In Nederland is rigoreus ontgonnen. 
In het Bentheimse, een prachtig natuurgebied, soms gelijk Limburg.
Langs zijwegen rijdende, ontdekken we, alsof we in de tropen zijn, een 
plantage, uiteraard geen koffie of rijst, maar bosbessen op struik. 
Eigenaar en beheerder hiervan is de fan. Jansen. Voor de pluk is er een 
leger part-time vrouwen voorhanden. Ook is zelfpluk mogelijk. Aangezien



de oogst binnen was, hebben we thuis thans bosbessenjam hetgeen zeer aan 
te bevelen is. Ongewild werd hier een stuk Nederlandse reclame weggegeven, 
want op de veilingkisten prijkte de naam "Holland".
Verder door het prachtige heuvelland, via de eeuwig draaiende watermolen 
bij Velsen. De volgende step was Nordeck's Mühle. Of het stille watervlak 
van de grote Mühlenteich diepe gronden heeft, is mij niet bekend, maar 
een oase van rust en natuurschoon is het wel.
De voormalige bakkerij werd door ons geïnspecteerd, bijgestaan door Herr 
Nordbeck, die de historie ervan vertelde en er nu zijn graan droogt, met 
als brandstof olie (uit eigen bodem ?).
Bij de pruimenboom werden we getracteerd op oogst van eigen grond.
Het woord te veel is hier van toepassing !
De rust binnenshuis werd ons geboden in de jachtkamer. Wel, u moet zich 
geen Clemenswerth voorstellen, maar de entourage voor vermoeide en van 
de jacht voldane jagers was er compleet. Met de houtgestookte open haard 
annex c.v. was het er goed toeven. Aangezien één van ons jager is, was 
het gesprek niet moeilijk.
De grenspaal, die wij aan Duitse kant passeerden tussen Lage en Grasdorf, 
nodigt uit tot een rondwandeling, iets waar de douane het wellicht niet 
mee eens zal zijn, maar bij gebrek aan hekwerk, gebeurt het wel.
En dan het park jn Nordhom, waar altijd de planten en bloemen uitbrandig 
bloeien, een heerlijke wandeling.
De zuidelijke stuw is in restauratie. Hopelijk blijven oude molenhuizen 
onberoerd. Na een wandeling via de Al te Maate, zie we het autobusstation. 
De stadsbouwmeesters hadden er geen bouwtechnisch betere uitvoering voor 
reizigers en pleinopvulling neer kunnen zetten. Eindelijk eens weer een 
onvervalst tijdloos bouwwerk, tussen al die vierkante stenen, kunststof 
en glazen blokken, dat tegenwoordig een stad moet voorstellen.
En dan is er de Isterberg. De interesse voor rotsen was eerder al gewekt 
bij das Hoekende Weib. De rotsen werden beklommen, zo goed en kwaad als 
het ging, want de natuur legt hierbij geen wandelwegen aan. Na veel zwoe
gen en zoeken werden we beloond met de badkuip. Boven op platte rots, zag 
het er uit, alsof iemand een bad had genomen en zich had vastgegrepen 
aan de hoeken. Ik vrees, dat het een éénmalig bad is geweest en wel met 
een minimum aan water, met veel zand, nog brijïg en ander water verre 
was. Die iemand zal het bad niet weer hebben verlaten in levende lijve, 
maar door de loep der tijden vergaan zijn. Verder kan hij of zij van een 
soort geweest zijn, dat is uitgestorven. Hierbij denk ik aan de dinosau
russporen. Vlak bij de helling van de afgraving vonden we de stapel panne- 
koeken, klaar voor consumptie. Maar stenen pannekoeken eet je nu eenmaal 
niet en we lieten ze in het bos staan.. Hoe is het mogelijk, zo'n speling



der natuur. Dit was, in dubbele betekenis, het toppunt van de dagtocht. 
Natuurlijk werd hierna de stad Bentheim aangedaan. Met parkeren op het 
volle marktplein en zonder koffie met kuchen gaan een Hollander de grens 
niet weer over. Dat hebben we van u geleerd.
In de regn aanvaarden we de terugtocht, na de uitgehakte parkeerplaats 
bij de Freilichtbühne met bewondering te hebben bekeken. We rijden vanaf 
Dalum langs de de landschappelijk prachtige linker Eemsoever.
In het recreatie landgoed Dankem werd geconstateerd, zolang er geen 
overschotten aan vrijetijdsbestedingscentra zijn, het boeren blijft voor 
de Landheer van het Gut Dankem.
Van de buitenkant ziet het molermuseun aan de Landeggerstraat te Haren 
er leuk uit en zal voorzover de uimte het toelaat worden uitgebreid.
En dan weer de grens over tussen u en ons. Terug naar het vlakke Gronin
gerland, mat als enige heuvels, de wierden in handwerk gemaakt, cm van 
rotsen maar helemaal te zwijgen, want die komen in heel Nederland niet 
voor aan de oppervlakte.
Dan te bedenken,dat van het Teutoburgerwoud de rotspartijen het meest 
nabij aan de Nederlandse grens liggen. Dit vroeg in 't grijs verleden 
toch wel om te worden geïmporteerd, voor men van de klei stenen wist te 
bakken.
Daarom is het zo interessant, cm te onderzoeken, waar al die bouwstenen 
voor onze kastelen, kerken en andere gebouwen vandaan komen. Ook de 
sarcofagen, troggen en gevelversieringen horen in deze reeks thuis.
Thuis gekomen denk is zo, die Martinitoren heeft het reeds lang volge
houden, maar er is onderhoud aan. Die bloembak behoeft alleen nieuwe 
viooltjes en zonder onderhoud kan hij nog jaren en jaren mee, dank zij 
Moeder Natuur, die het materiaal eeuwen onder druk heeft bewaard.

Eenrurn, 1988.

H.K. Noordhuis.



BERICHTEN van het GEMEENTEHUIS

AANVRAAGFORMULIEREN KWIJTSCHELDING BELASTINGEN

Wellicht ten overvloede willen wij u er op attenderen dat de aan
vraagformulieren om kwijtschelding van de aanslag gecombineerde 
gemeentelijke belastingen (reinigingsrechten, rioolrechten, honden 
belasting en grond- en akkerhuur) binnen 2 maanden na dagtekening 
van het aanslagbiljet moeten zijn ingeleverd.
Dit betekent dat de aanvraagformulieren vóór 15 december a.s. op 
het gemeentehuis moeten worden ingeleverd.
Aanvraagformulieren die na deze datum zijn ingeleverd, worden niet 
meer in behandeling genomen!
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INZAMELPLAATSEN KLEIN CHEMISCH AFVAL

Huis-aan-huis is in de week van 1 november een gemeentelijk voor- 
lichtingsbulletin verspreid waarin ondermeer de namen en adressen 
van particulieren en firma's waar u dagelijks uw.kleip chemisch 
afval kunt inleveren, staan vermeld.
Abusievelijk is daarbij de firma VAN DER SCHEER uit Eenrum wegge
laten.
Ook bij de firma VAN DER SCHEER kunt u, uw klein chemisch af val in 
de vorm van oude batterijen, afgewerkte olie en oliefilters, zuren 
fixeer, ontwikkelaar, verf resten, oplosmiddelen en spuitbussen, 
inleveren.
Het adres van de firma VAN DER SCHEER luidt: ZUIDERSTRAAT 1 EENRUM 
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Fru it aktie  jeugd haven, succes_____________
De sooscommissie van de Jeugdhaven organiseerde op 
maandag 14 november een fruitaktie. De opbrengst 
voor deze aktie is bedoeld voor de inrichting van 
onze eigen soosruimte binnen de Jeugdhaven.
Om 7 uur begon de sooscommissie samen met nog enkele 
soosleden te venten. Om half 10 was alle fruit verkocht; 
dat wil zeggen 200 zakken mandarijnen en appels gingen 
de deur uit. Wij zijn heel erg blij dat het zo goed 
liep en hierbij willen wij alle mensen die fruit gekocht 
hebben heel hartelijk danken. In het bijzonder willen 
wij alle soosleden bedanken die geholpen hebben met 
venten: Heel hartelijk bedankt voor jullie aktieve inzet! 
En nu bent u natuurlijk nieuwsgierig naar de opbrengst. 
Wel, de netto opbrengst is : ƒ 4 2 0 ,-!!! Hier zijn wij 
heel blij mee. Nogma a l s  hartelijk dank.

Vriendelijke groeten namens de 
sooscommissie :
Dick Lanenga en Sandra Nu b é - K o m r i j .

Enige grappige belevenissen van de jeugd tijdens het venten:

- M.B. verkocht tijdens de actie sinasappels 
De mensen kochten niets. Vreemd.

- Wilt u ook appels kopen voor de jeugdsoos?
Nee, ik heb een kunstgebit.

- "Zijn deze mandarijnen zoet of zuur?"
Ze zijn zoetzuur mevrouw.

- Wilt u appels of mandarijnen meneer. Doe maar appels!
O, het zijn Golden delisious ? Doe me toch maar mandarijnen.

Zo zie je maar, venten kan best leuk zijn. Soms ligt 
de humor op straat. Als je het maar ziet.

en aardappels.

)

Glas, hup in 
de glasbak
Deze kampagne is een initiatief van de 
Stuurgroep Promotie Glasbak.



DAMESVOETBAL DAMESVOETBAL
Weinig ziet en leest men over damesvoetbal. De ere- en eerste 
divisie van mannen, wordt uitgebreid uitgezonden op de televisie, 
maar damesvoetbal laat men zeer zelden zien, terwijl veel dames 
dat vast heel leuk zouden vinden.

Hoe kan je in het dameselftal?
Met voetbad kun je beginnen bij de F-jes, dan kon je in het E- 
elftal daarna in het D-elftal. Dit is allemaal gemengd voetbal en 
het is heel erg leuk on te zien. Nadat je in het D-elftal hebt 
gezeten kan je in een meisjeselftal en met 14 jaar kun je 
voetballen in een damesteam.

In de provincie Groningen is veel canpetitie te vinden voor wat 
betreft het damesvoetbal. Hier leeft dus allang niet meer de 
stelling 'Voetbal is alleen voor jongens1'. De provincie Groningen 
heeft over een Groninger selectie. Hierin zitten de beste 
voetbalsters van de provincie Groningen.

In Pieterburen en Westemieland heb je het dameselftal EWC. Dit 
elftal bestaat ± 5 jaar. Het is moeilijk cm zo'n elftal op te 
richten en in stand te houden. Bij FWC bijvoorbeeld moeten 
sommige dames zaterdags werken. Ook zijn er enkele dames 
geblesseerd. Er zijn echt veel speelsters nodig wil men iedere 
week met 11 op het veld kunnen "staan" en het liefst 2 reserves 
aan de kant hebben. FWC kan ook nog wel wat enthousiaste dames 
erbij gebruiken.
rvJC-dames spelen 2e klasse B. Ze hebben vaak te maken met 
spannende en leuke wedstrijden, doordat de ploegen aan elkaar 
gewaagd zijn.
Heb je zin in voetballen dan kun je je aanmelden bij
Jannie de Wal, telefoon 05950-4686. ('s avonds van 18.00 uur tot
19.00 uur).



C C I M H I I  I F A I O M A

neem een stuk karton.

Veel plezier met het knutselen 
en hele prettige kerstdagen...

a



rBURGELIJKESTAND GEM EENRUM

over de maanden september en oktober 1988.

geboren: Astrid Adriana Jolande Topper, dv Albert Topper en 
Carla Adriana Jolanda Schaafsma, te Groningen
Trientje Duister, dv Jelte Duister en Freerkje 
Mekkes
Gerrit van Solkema, zv Bauke van Solkema en Anje 
Medema te Groningen
Lianne Korthuis, dv George Korthuis en Martha 
Rispens

Huwelijken: Klaas van Dijk en Merel Carola Nijburg beiden 
wonende te Eenrum
Willem Bote Nube en Sandra Udy Komrij beiden 
wonende te Eenrum
Derk Bos en Ivonne van der Luit beiden wonende 
te Eenrum

Overleden: Andries Hekstra, oud 80 jaar, te Groningen




