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"DOMIES TOEN"

21 maart lentedag. Op de raadstafel staat een schaal met 5 bloeiende
"wilde" voorjaarsbloeiers te weten; speenkruid, maagdenpalm, voorjaarshelmbloem longkruid en sleutelbloem.
Deze schaal vertolkt symbolisch de ideëen die de groencommissie in haar
groenrapport beschreven heeft.
Het groenrapport "Op weg naar een ander groenbeheer" wordt aan burgemees
ter en wethouders en raad aangeboden.
Het is ook schitterend zoals in de slootswallen en in het gemeenteplantsoen
grote vlakken speenkruid uitbundig bloeien.
In "Domies Toen" bloeien o.a. holwortel en voorjaarshelmbloem. Beide soor
ten trekken insekten aan.
Ook de planten van de wintergraanakker groeien zichtbaar. Binnenkort wordt
ook de zomergraanakker weer ingezaaid om daarmee het levende akkeronkruidmuseum ook dit seizoen in stand te houden. Met Pasen hebben plusminus 300
bezoekers de tuin bezocht.
In het vorige Bokkeblad schreef ik over de vogelrijkdom van Pieterburen/
Noord Groningen. Talloze zangvogels (fitis, tjiftjaf, vliegenvanger,
heggemus, lijster, merel, roodborst winterkoninkje) zingen er levendig op
los. Op een avond poseerde een fraaie kerkuil op de leuning van het kerkbrugget j e .
H e l a a s __ h e l a a s ___ vond ik vermoedenjk de zelfde uil dood in de tuin
Om de kerkuilen meer overlevingskansen te bieden worden nestkasten achter
oeleborden bij boerderijen door middel van subsidies gestimuleerd.
Meer inlichtingen hierover bij L. Tervelde tel. 050 - 232328.
De basisscholen zijn in april gestart met het thema "de boem als huis"
(thema van de boomfeestdag).
In het volgende Bokkeblad kunt u over dit onderwerp meer lezen.

vriendelijke groet,
Arme G. de Boer
Pieterburen
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noazoezn

noa ’ t eetn

Noa t eetn zit
ik wat ien stoul
noa te zoezn. Nou zei ie
zegn, wat waas t nou, verveelnd proatn veur joe zulf en ook
veur n aanner of haar ie oogn haalf dicht, om op n duur toch
nog ien sloap te vaaln.
Dat leste waas t. En den zit je wat te prakkezaiern over wat
dr dizze daag apmoal gebeurd is.
Wie mozn dr op tied oet vanmörns.
Ik mos noar t Roomse
zaiknhoes om mien bain zain te loatn. k Haar eerst nog n aner
bosschop ien stad en veur dat je ale gruine stoplichtn goud
veurbie koomn benn, ben je n bult tied kwiet.
Dus doarom op tied te ber oet, want aals je aarmswoar op n
bepoalde tied oafsprookn hemn, monn je aait terugreekn en den
nog n ketaier extroa dr bie op teln, den ben je oareg zeker,
dat je nait te loat koomn. Zo is mie dat aaltied leerd.
Omdat ik op tied mit n wekker heb leern waarkn, is mie dat
ook aait oareg goud lukt. Nait ale mensn waitn, dat dr
wekkers ien wereld benn,..... .
wait ie dat wel?
Doar bie t zaiknhoes stont vol mit autoos. Ik docht aal, dat
kin wat wordn, den zei t doar binn ok wel vol weedn.
En jawel, rondom boalie waas t vol. Dr waas n extroa gastvrou
aansteld om te vroagn, of je aal n neie ponskoart haarn. Ze
haarn schienboar oetvonn, dat dr ien administroatie wat
verbederd worn kon, en doarom wer elk, dei boalie veurbie
kwam aanholn veur n neie ponskoart. En doar gait joen ketaier
extroa den hen.
Ie hemn messchain wat roar opkeekn, dat t woord gastvrouw
vaaln is, moar dizze doames moutn pasjentn noar heur
zaiknkoamers begelaidn, moar ze goan nait mit noar binn. Dat
zei wel nait maagn. Diznt loopn en stoan dus allennig mor.
Dr benn ook anern, dei zitn aan n baar en t verdere waark het
loof ik nait veul om t lief, moar k heb dr nooit bie
west....... ie wel ?
Goud, dou noar spezialist zien wachtroemte en dat lees ie
goud, doar monj wachtn. Aas je den aan beurt benn, den gait t
wel hail gauw. Dei dokter het aaltied n stuk of wat pasjentn
aan loop ien net zo veul behandelkoamers. Ain kled hom oet,
de volgnde word noakeekn en de daarde kled hom zulf weer aan.
Dat lopt goud! Ik denk, dat t ook goud lopt ien zien knip!?
En hai holt dr schone hann bie. Hai het n widde kaas aan en
dei blift ook wit. Zo is t netuurlek nait aaltied. Dr komt
ook wel ais n mes of n spuit aan te pas. Dit waas ja ook gain
kontroleernde dokter van t zaiknfonds.
Ik denk, dat dei heern allennig mor kiekn. En mit kiekn
bedoul ik hann toes holn. Doar ken nog veul meer achteraan
verteld worn. dat laat ik mor veur wat n aner dr van denkn
wil. Anners begun ik haildaal te zoesn en den op n aaner
menai e r .

Ik waas aal gauw aan beurt en dr dou ook gauw weer oet. Ik
huif nait weer koomn, of dr mout aal wat bizunners weden.
Dus dou mor weer naar hoes, mor ik heb wel eerst wat kocht
ien dei kantine. Het mout zegd worn: Dat is n goie kantine
doar ien t Roomse zaiknhoes.
Ja, en den weer bie ale rooie stoplichtn stoan en op n duur
toes koomn en noa t eetn noazoezn! !!!!!!
Noordhoes
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EHBO----------------------------------Jaarlijks vinden er heel wat ongevallen plaats in het verkeer, op
het werk en in en om het huis.
Idereen kan op een gegeven moment in aanraking komen met één of
meerdere slachtoffers van een ongeval. Het is dan van het grootste
belang, dat men hulp kan verlenen en dat men weet wat er gedaan
of niet gedaan moet worden.
Het op goede wijze verlenen van eerste hulp, kunt u leren door een
cursus te volgen waar u wordt opgeleid voor het eenheids diploma
EHBO.
Op de te volgen herhalingscursussen wordt de verworven EHBO kennis
bijgehouden en verder ontwikkeld.
De herhalings cursus bestaat uit 10 avonden waarvan men er ver
plicht 8 moet volgen per seizoen
Wij willen bij genoeg deelname een nieuwe cursus van start laten
gaan. Als u hier iets voor voelt, dan kunt u zich als nieuwe cur
sist aanmelden. 1) kunt voor meer informatie naar ons secretariaat
bellen, zie onderstaand tel. nr.
Start van de nieuwe cursus eind sept. begin okt. 1989.
Plaats: Groene Kruis gebouw Eenrum
Dag: Maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur
Kosten: ïncl. cursus-boek ƒ 75,=
Cursusduur: 16 tot 18 avonden.
Opgave:

Voor 1 aug '89 bij het secrt. D.Beute, ossengang 9,
9957 RN Eenrum.Tel.05959-1724

Want... er zijn T B E K K E R S H U T rE N r|^ g |g
Een avontuurlijke
o ntdekking sreis
Lekker ueg van alles en iedereen ... hele
maal vrij. 2-3 dagen of een hele ueek-...
voor het geld hoeft u het niet meer te la
ten. klant er zijn TREKKERSHUTTEN. De vin
dingrijke vakantie-oplossing voor elke por
temonnee. Op meer dan 600 plaatsen in Neder
land een goed dak boven uu hoofd, een uarm
bed en het comfort van een eigen kookgele
genheid.

Een overnachting met 4
voor slechts f 44,-.
W a t is een t r e k k e r s h u t ?
- Een solide houten vakantiehuisje van 10 m2
voor maximaal 4 personen.
-.Tuee stapelbedden met matrassen en kussens.
- Eettafel met 4 stoelen of krukken.
- Tueepitsgasstel, aangesloten op een gas
fles.
- Lichtpunt en stopcontact.
- Stoffer, blik, emmer, dueil en bezem.
- Afuasteiltje, kleerhangers, uaslijn en
jerrycan.
Slaapzakken en - als u zelf uilt koken keukengerei, serviesgoed en bestek meenemen,
(keukengerei ed. soms ook te huur)
Over voorzieningen zoals douches, toilletten,
uasruimten, kampuinkels vindt u volledige
informatie in de trekkershutten brochure

V e rra s s e n d e va ria ties

Steeds weer een andere omgeving. Haar toch
hetzelfde comfort. Overal in Nederland staan
identieke trekkershutten. Zodat U vanaf elke
plaats en op elk gewenst moment een avon
tuurlijke zuerftocht in elke uindrichtigg
kunt beginnen. Te voet, met de (brom-)fiets
of per auto. U logeert naar inzicht de ene
dag op het terrein van een grote camping,
met bijvoorbeeld tennisbanen, ’n zwembad of
een manege. Een andere dag op een plekje in
de ongerepte natuur.

K w a lite its g a ra n tie

De A.N.U.B. controleert het onderhoud en
houdt toezicht op alle 600 trekkershutten.
Dus overal in Nederla nd volop zekerheid uat
kwaliteit en organisatie betreft.
V o o r d a t u op reis g a a t .. .

• ••• even afhalen. En ,!zienM in uelke wind
richting uw avontuurlijke reis kan beginnen.

HAAL DE BROCHURE BIJ
O.S. Kloosterman
flattenesserlaan 22
9967 PL Eenrum
Tel.: 05959 - 1269

Priis* f ? _
J

LAAT UW TENT OF CARAVAN MAAR THUIS

Ajam ananas
Zoetzure l^ip
1 mooie braadkip • zout • mespunt kembangpa/apoeder (gemalen
foelie) • 5 eetlepels maïsolie o f boter • 3 eetlepels gesnipperde ui •
5 gesnipperde bolletjes natte gember • 5 eetlepels sherry • 3 eetle
pels ketjap manis • 2 eetlepels suiker ■2 blikjes ananasstukjes • 4
eetlepels maïzena o f bloem • citroensap of melk • ketjap manis •
zout.

Was en droog de kip. Meng zout en foelie en verdeel dat over de
kip. Maak de olie of boter warm, braad de kip rondom mooi
bruin, voeg na het aanbraden ui, gember, sherry, ketjap, suiker
en, als dat gewenst is, een paar dl heet water toe.
Braad de kip in ca. 40-60 minuten gaar. Neem de kip uit de pan,
snijd het vlees van de beentjes in nette stukken. Doe de ananas
met sap en 2 dl kipbraadvocht in een steelpan. Roer maïzena of
bloem met weinig water tot een glad, dun papje.
Breng de vloeistof bijna aan de kook (laat bij gebruik van bloem
de saus 3 minuten onder roeren doorkoken), bind tot sausdikte
en voeg daartoe eventueel wat water, braadvocht, citroensap of
melk toe als de saus te dik mocht worden.
Maak op smaak met ketjap en zout.

o

u

' Cursus

Recreatief

KANO v a r e n ....... I

Nog nóóit in een kano gevaren??
Kom dan eens kennis maken met het kanovaren, want kanoën:'is een leuke en gezonde
sport. U kunt het alleen doen, of samen met anderen. U beoefent het als

recrea-"

tie- of wedstrijdsport.
De basistechnieken van het kanovaren zijn voor jong en oud in korte tijd te leren.
Gelet op het grote succes van het vorige jaar, organiseert de kanoafdeling van
de watersporvereniging "DE POOL" opnieuw de cursus "recreatief kanovaren".
De cursus wordt gegeven op:

9 , 1 0 , 1 1 , 16 en 17 mei

De kosten van de cursus zijn: ƒ 40,00.
Inlichtingen en opgave bij: J.S.Kloosterman,
Mattenesserl 22
Eenrum tel -.05959-1269

of

E .Kuiper
Burg.wiersumstr. 27
Eenrum tel. 05959

1837

zo.

23
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'Abrahams'

do.

28
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de

mosterdm.

Pool

zondagmorgen koffieconcert
Big Band Groningen
„Umlaut"
Johan

Stekelenburg
en

Gerrit
entree
za.

29

april

Dorpshuis

Diekstaal

Westernieland

Terpstra
ƒ 5,=

19 mei

za.

4 juni

vr.

16 j u n i

Café

de

Pool

'Abrahams'

(2e k a m e r CD.A)

Toneelver.

Westernieland:

"Lift

het

naar

Blijspel
aanvang:
do.

(vrz.F.N.V.)

zuiden"

in d r i e b e d r i j v e n
2 0 . 0 0 uur

R i e n t s G r a t e m a en P i e r r e
m e t o p t r e d e n R.G.
entree: ƒ 15,=

mosterdm.

Excursie

Koffieconcert
Nut:

„Lavendel"

Midagexcursie

vliegveld

naar

Eelde.

i n f o : 0 5 9 5 9 - 2 3 3 (mv .
van Hoorn)
Laatste
juni
do.

17

week

au g.

18,19,20

aug .

Eenrum

Evenementenweek

Eenrum

Fietscross

Eenrum

Kermi s

J.Havinga-

stichting o u d e groninger kerken
CONCERTEN N.H. KERK TE PIETERBUREN
1989
georganiseerd door de plaatselijke commissie ST .0 .GR .Kerken
f9 mei
Muziekschool’Delfzijl (IVAK) o.l.v. Nanny ter Uiel
Duetten + strijk
liederen met klarinet
musicalmelodieën
solozang
30 junTii
De Leeuwarder Bachvereniging
Gevarieerd koorconcert O.l.v

Take Beukema

29 september
Chr. Mannenkoor uit Hoogkerk
o.l.v. 3.H.. v. Cimmenaede uit Opende
3 november
Chr. gem. koor Halleluja uit Baflo
o.l.v. Rintje te Uies
Het koor uit Loppersum
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R a re s n o e s h a n e n
Hier zie je twee rare snoesha
nen. Ze lijken hetzelfde. Maar
als je goed kijkt, zie je 8 rare
v / o r c o h illo r »

Dat lukt je nooit
Houd je vinger recht.
Probeer dan het bovenste
stukje krom te houden, zon
der het met je andere vin
gers aan te raken (zie teke
ning).

LTC ODIVIA
E E N R U M

• iK *rr*niA > .r
Os Verman 10

9967 PEEeruum

Yilkfoom
(05959) 1637

Wist u d a t . . .
. . . ODIVIA Eenrum al 65 jaar bestaat
. . . tennis komt van het Franse 'tenez' In de betekenis van 'pak en hou tegen’
. . . de KNLTB de op één na grootste sportbond ipln Nederland
. . . ODIVIA bij de KNLTB is aangesloten
. . . tennis ln de 14e eeuw reeds werd gespeeld
. . . de KNLTB ruim 650 000 leden telt
. . . daarvan 165 ODIVlA-lid zijn
. . . wij de puntentelling bij tennis eigenlijk ook wel wat vreemd vinden
. . . tennis een breedtesport Is voor mensen van 8 tot 80
. . . ODIVIA beschikt over 3 banen op het sportcomplex Eenrum
. . .u ook lid kunt worden

Maar u weet nog niet d a t . . .
. . . wij u graag In de gelegenheid stellen eens geheel vrijblijvend kennis te maken met
de tennissport

Wij nodigen u hierbij uit voor een kennismakingsbezoek aan onze banen en voor een gratis
tennisles. Op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 12.00 uur en op maandag 8 mei van 19.00 tot
20.30 uur zal onze trainster Pauline Fellinger op de banen aanwezig zijn. Wij zorgen voor
rackets, tennisballen en een kopje koffie, u voor goede tennis- of sportschoenen (profiel
naar binnen). Enkele bestuursleden zijn aanwezig om u alle gewenste Informatie te verschaffen.

Mogen wij u op één van genoemde dagen als gast verwelkomen en - wie weet - nadien nog
vaak als ODIVlA-lid terugzien.

Mocht u echter vooraf al Informatie wensen, dan kunt u kontakt opnemen met onze sekretaris,
tel.:05959-1637.

Eenrum, april 1989
L.T.C. O.D.I.V.IA

Z.g.onderh. TOERCARAVAN
De Reu - Isba.
lengte: 2 .90m.Gewicht 370 kg.
Met grote schuifluifel,
campinggas,reservewiel en
spiegels.
Vraagprijs: ƒ 1250,=
Tel: 05959-1269

De Vennen 2a
9967 PE EENRUM
Tel: - 1467

Bibliotheek nieuws

De kinderjury is nog in volle gang! Als er nog kinderen
zijn die graag mee willen doen, dan zijn ze van harte
welkom .
Wist u trouwens dat kinderen tot 18 jaar helemaal
gratis boeken kunnen lenen in de bibliotheek?

We gaan voorlezen in de bibliotheek! Mooie, spannende,
zielige, gekke boeken

.......

Voor kinderen van 4 t/m 9 jaar.
Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur.
Kom jij ook?

Tot slot nog een mededeling:
DE BIBLIOTHEEK IS GESLOTEN VAN 1 T/M 5 mei.

WATERSPORTVERENIGING „DE POOL”
EN
MUZIEKVERENIGING

„ORPHEUS”

EENRUM

Tijdens de evenementenweek, is er weer veel te doen in Eenrum.
Zo organiseren de watersportver. „De Pool" en de muziekver.
„Orpheus" gezamenlijk voor alle inwoners van de gemeente Eenrum
een bijna 'Breugheliaans' feest op de kanocamping "De Dobbe".
Tegen geringe vergoeding, kunt u hier naar hartelust genieten
Van een daverende BARBEQUE. De muziekale omlijsting zal worden
verzorgt door Orpheus.
Dit alles op zaterdagavond

1 JULI

a.s.

U bent van harte welkom.

f

f

Vereniging Dorpsbelangen Eenrum

Na de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is de samenstel
ling van het bestuur alsvolgt:

Voorzitter:

:S.Zijlstra

Kerkbuurt

4

secretaris

:mv. G.Rozema

Hoofdstraat

5

i»

1896

tel: 1591

penningmeester: R.Smit

Hereweg

13

11

1934

lid

:mv. S.Meering

Greeden

6

»i

1618

,,

:mv. J.Ruchti

Burg. Wiersumstraat

7

i>

1682

,,

:mv. R.Stiksma

Spoorlaan

8

»i

1417

,,

:H.Visser

Hereweg (per 15/4)

11

»»

1984

VAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 1989
Woensdag 15 maart werd in het Groene Kruisgebouw te Pieterbure
Eenrum gehouden.
Dhr.'A.J.van der Werf, voorzitter van de afdeling, opende de
vergadering en heette iedereen welkom, in het byzonder Mevr.
L .Tuininga-Hoekstra die uit Numansdorp was overgekomen om
afscheid als secretaresse te nemen.
De notulen en het jaarverslag werden voorgelezen en goedgekeurd.
Het financieel verslag werd toegelicht door de penningmeesteresse
Mevr. Faber-UJesterdi jk. Het ledenaantal zit momenteel op 357.
Door de ledenwerfactie zijn er 18 nieuwe leden bijgekomen.
V/erwacht wordt dat de contributieopbrengst volgend jaar hoger zal
liggen omdat men meer geeft per lid.(de contributiegift
is vrijwillig, met een minimum van 5 gulden)
De collecte bracht ƒ2195,20 op, helaas iets minder dan het voor
gaande jaar.
Jaarlijkse bijdragen kregen de Marne Colonne, de rolstoelbus en
de EHBO. Giften werden geschonken aan de Internationale hulpver
lening, het hospitaalschifVde Henri Dunant, het Chocoproject en
de Leprabestrijding.
De kascommissie had de kas nagekeken en in goede orde bevonden.
Mevr.R .Straat gaf een enthousiast verslag van de Welfareaktiviteiten. Er werd voor ƒ2009,- aan Welfareartikelen verkocht. In
Pieterburen door Mevr. M.Venhuizen en in Eenrum door zuster Hulst
en Mevr.Dijkstra, zij kregen een bloemetje als dank. De 6 Welfaredames brachten ongeveer 170 bezoekjes bij 10 deelnemers.
Een groot succes waren de drie dialezingen door Dhr.J,Frieling
uit Baflo, deze werden gehouden op ftagstheem. De opkomst was steeds
erg groot. De Welfare bestond in 1988 40 jaar, dit werd zowel
landelijk in de RAI als regionaal inde Evenementenhal gevierd.
Nog even wat opmerkelijke cijfers: In Nederland zijn 440 afdelingen
van het NRK, zij hebben 13.000 vrijwilligers die 3600 deelnemers
bezoeken. In Nederland zijn momenteel 975.000 mensen die hulp
nodig hebben.
Mededelingen over de Marne Colonne werden door Dr.J.0.Posthumus
gedaan. De Colonne bestaat momenteel uit 30 leden.’ De laatste
ontwikkeling is dat er reddingspeletons zijn gevormd. Deze peletons
zullen de taken van de BB overnemen, daarvoor moet hard getraind
worden, want de BB bestond uit beroeps en de Colonne bestaat uit
vrijwilligers. Bij de training staat voorop dat de slachtoffers
snel en deskundig geholpen worden. Hierin wordt wekelijks les
gegeven en er zijn elk jaar oefeningen.
Van de bloedbank Groningen waren 2 dames aanwezig, want Mevr.
Folkerts-Groendijk had 25 keer bloed gegeven(12^1iter) zij kreeg
daarvoor een insigne en oorkonde. Mevr.Stoffel overhandigde haar
een mooi boeket in de toepasselojke kleuren rood-wit.
Hierna volgde de bestuursverkiezing. Mevr. L.Tuininga was aftredend
en niet herkiesbaar i.v.m. verhuizing naar Numansdorp. Zij werd
hartelijk bedankt voor het vele werk wat zij de afgelopen 10
jaar voor het NRK heeft gedaan. Namens het bestuur kreeg zij een
medaille en oorkonde uitgereikt voor 10 jaar trouwe dienst,
Mevr.Faber overhandigde haar een klein medaillon met inscriptie
en een corsage als aandenken.
Mevr.K.van Hoorn-0vereem werd met algemene stemmen aangenomen
als nieuwe secretaresse.

Bij de rondvraag werd opgemerkt dat ieder lid van de afdeling
een uitnodiging krijgt voor de ledenvergadering. Helaas komen er
toch maar heel weinig, dit is heel jammer want er wordt veel werk
aan gedaan.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering en gaf
na een korte
pauze het woord aan Mevr, Bijsterveld, Zij kwam wat vertellen over
de Noordelijke Stichting Lichamelijk Gehandicapten, Deze Stichting
beschikt over 10 voorzieningen. Een half jaar geleden is in
Groningen de Klaproos geopend, een gezinsvervangend tehuis voor
kinderen van 3 tot 19 jaar. Kindertehuizen zijn helaas bitter
nodig omdat de kinderen thuis niet meer opgevangen kunnen
worden en omdat het goed is vousr je ontwikkeling om je ook eens
met andere gehandicapten te kunnen meten. Meestal komen de kinderen
rond de puberteit, als ze weggaan kunnen ze óf weer naar huis,
of zelfstandig óf naar een andere woonvorm, De doelstelling is
om te bevorderen dat lichamelijk gehandicapten zo zelfstandig
mogelijk in deze maatschappij kunnen wonen, leven, werken.
Begeleiding blijft nodig want alles is anders voor een c^nandicapte.
Alles moet aangepast worden en er moet veel geregeld worden omdat
het leven voor deze mensen veel ingewikkelder is,.
Aan de hand van een diaserie over Borneastate in Leeuwarden werd
een en ander duidelijk. Kinderen hebben het over het algemeen erg
naar hun zin omdat er in een tehuis meer ruimte is en er zijn meer
leeftijdgenoten. Thuis is het vaak een enorm zware taak om een
lichamelijk gehandicapt kind op te voeden, het tehuis neemt de
druk weg waardoor het ook thuis weer beter gaat.
Al met al een heel leerzame lezing, waarbij allen veel waardering
konden opbrengen voor bet enthousiasme van de begeleiders en
de verzorgers.
Rond half 11 bedankte Dhr,van der Llerf Mevr, Bijsterveld voor
de duidelijke uitleg, zij kreeg een klok aangeboden voor de
Klaproos, De voorzitter wenste een ieder wel thuis.

WELFARE

WELFARE DOET HEER DAN
HANDVAARDIGHEID ALLEEN.

Welfare probeert door middel van activiteiten contactmoge
lijkheden uit te breiden voor mensen die daar zelf niet of
minder goed toe in staat zijn.
Binnen de welfare hebben we veelal te maken met mensen met
een handicap, die bedlegerig zijn of mensen van hoge leeftijd.
Heer en meer wordt daarom binnen de welfare ingegaan op ande
re activiteiten als wandelen,winkelen,voorlezen,muziek luis
teren of samen spelletjes doen of het samenopknappen van klei
ne huishoudelijke karweitJes,enz. enz..
De welfare vrijwilligster bezoekt de mensen thuis of er1wordt
in het tehuis waar de deelnemers wonen iets georganiseerd,
zoals knutsel- of spelmiddagen, dia-avonden enz..In de afde
ling Eenrum komt thuisbezoek het meeste voor.
Al is handvaardigheid niet meer de belangrijkste opzet voor
de welfare, toch is het voor veel mensen een dankbare tijds
passering en een geslaagd werkstuk geeft meestal grote vol
doening. De deelnemers hoeven zelf geen materiaal aan te schaf
fen, dat wordt door de welfare beschikbaar gesteld. De afgewerk
te produkten worden weer verkocht zodat van de opbrengst nieuw
materiaal aangeschaft kan worden.U kunt deze werkstukken zien
in de vitrines van het Groene Kruis-gebouw te Eenrum en te
Pieterburen.

Wilt u meer weten over het vrijwillige welfarewerk, dan kunt
u altijd contact opnemen met de welfare-leidster van de af
deling Eenrum:
Mevr. E.Straat-Hofman
Hereweg 16 te Eenrum
Tel.05959-1462
Voorverkoop van de verschillende werkstukken kunt u terecht
Eenrum: het Groene Kruisgebouw -Mevr. Van Dijk
J. J.Wil'lingestr. 12
Tel. 05959-1463
Geopend:ma/di/do/vr van 18.30-19*00 u.
verder na overleg met Mevr. Van Dijk.
Pieterburen: het Groene Kruisgebouw- Mevr.M.Venhuizen
Hoofdstraat 132
Tel. 05952-258
Geopend tijdens spreekuur en verder na

DE GLASBAK
BREEKT WEER ALLE
RECORDS.
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BURGELIJKESTAND

GEM EENRUM

over de maanden februari en maart 1989

Geboren: Devi, dochter van Ruben Stanley Mokkum en Elisabeth
Wiersum te Groningen
Ilona, dochter van Klaas Liewes en Eike Heerema te
Groningen
Michiel Robbin, zoon van Goossen El erna en Martha
Antje Heslinga
Sietske Annette, dochter van Al.bert Harm Berghuis
en Martje Spriensma te Groningen
Elise, dochter van Nicolaas Eusebius Jozef Toonder
en Diny Bosma te Grcaiingen
Huwelijksaangiften: Lambertus Pieter Smit en Renje Wierenga.
Jacob Lammert Danhof en Margaretha
Theodora Johanna Postma
Huwelijken: Jan van der H o m en Berendina Grit
Albertus Johannes Leegte en Uilkina Huizinga
Overleden: Alberdina Jacoba Jansiena van Dijk, oud 81 jaar,
wv. G. Engberts te Grcaiingen
Fenna Dekker, oud 92 jaar, wv. J. Smit

FIETSCROSSBAAN
ELKE Ie en 3e
MAANDAG
van
19- to t 21- uur
1 MEI - 1 OKTOBER
U DIENT ZELF VOOR BOULES TE

ZORGEN

De spelregels
Dan is het de beurt aan de tegenpartij een boule dichter bij het
but te krijgen. Daarbij is het toegestaan een boule van de
tegenpartij weg te stoten. Het team waarvan de boule het
dichtst bij het but ligt heeft de leiding.

Het spel wordt altijd gespeeld door twee teams. Zo'n team
bestaat uit één, twee of drie personen. W ordt er gespeeld met
twee teams van drie personen, dan heeft iedere speler twee
boules. Bij twee teams van twee personen zijn het er drie.
Spelen er twee personen tegen elkaar, dan heeft iedere speler
naar keuze drie of vier boules.
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Het team dat de leiding niet heeft, probeert steeds een boule
dichter bij het but te krijgen. Daarbij mag ook op het but
gegooid worden om zo een betere positie te krijgen.

De metalen boules moeten aan bepaalde eisen voldoen. De
diameter van een boule mag niet groter zijn dan 8,0 cm en niet
kleiner dan 7,05 cm. Het gewicht moet tussen 0,620 kg en
0,800 kg liggen. Het but, het kleine balletje, is van hout en heeft
een maximale diameter van 30 mm en mag niet kleiner zijn dan
25 mm.

Heeft een team geen boules meer, dan maakt de tegenpartij de
ronde af en probeert daarbij nog meer boules bij het but te
krijgen.
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Iedere boule die beter ligt dan de beste boule van de verliezende
partij levert een punt op. Het winnende team krijgt per ronde
dus altijd één of meer punten. De verliezer geen.

Door loting w ordt bepaald welk team begint. Een van de spelers
van dit team kiest de plaats van waar er gegooid zal worden. Op
de grond tekent hij een cirkel die niet groter is dan 50 cm en niet
kleiner dan 35 cm. Alle spelers gooien vanuit deze cirkel. De
voeten zijn tijdens het gooien altijd binnen de cirkel.

Een speler van het team dat de vorige ronde gewonnen heeft
begint de volgende ronde. Winnaar is het team dat als eerste
13 punten heeft behaald.

De eerste speler gooit nu het but. Het moet blijven liggen op
minstens 6 meter en hoogstens 10 meter van de cirkel. Het but
mag nooit in de buurt van een obstakel liggen. In ieder geval
minstens 5 0 cm ervandaan.

Ligt het but op een goede plaats, dan gooit de eerste speler of
een teamgenoot de eerste boule zo dicht mogelijk bij het but. Er
w o rd t altijd onderhands gegooid.
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BAKKER'S

sch ild e rsb e d rijf
laat

—

uw

kostbaar^bezit verwaarlozen—!

Haal de vakman voor een vakkundig en degelijk stuk
schilder- en behangwerk.

Tevens voor alle soorten beglazing en
verkoop voor de doe hetzelver.
filiaalhouder
K.R.Danhof
BAFLO
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Oebr. gootjesstr. 27
t e l : 0 5 9 5 0 - 2 782

EENRUM

oude we g 1
t e l : 05959-1783

