v o o r de g e m e e n te EENRUM

VAN DE REDA'. TIE

Het is ons de vorige keer ontschoten en het zal ook niemand van de lezers
zijn opgevallen, maar het "Bokkeblad" dat nu voor u ligt, is het tweede
nummer dat in off-set verschijnt.
Het zal u echter, zeker nu u het meet, opvallen dat de tekst beter lees
baar zal zijn en dat bijvoorbeeld de tekeningen van de heer Uoldring a: .n
hun geheel in staan en niet meer met grijze vlekken of soms gedeelteli ';k„
In dit nummer, zoals aangekondigd, de eersts aflevering van de geïllus
treerde scheldnamen voor dorpen in onze provincie, De achterkant van de
tekeningen is blanco gehouden, dit is gedaan voor diegenen onder u die de
tekening er uit uillen halen en bewaren, want er komen er meer,
Eon ander idee is misschien om de tekening op een regenachtige vakant

dag

aan uw kinderen te geven om te kleuren.
Ook zult u in dit nummer een oproep aantreffen betreffende redactieleden,
daar hebben we namelijk dringend behoefte aan; vooral even lezen en ovo.nadenken,,,,,,,,,
li/e hopen, dat er iets van uw gading in dit Bokkeblad zal staan en verder
hopen we, maar dat hebben we u al eens eerder gevraagd, dat u eens iets
van u laat horen.
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Avondschool voor volwassenen te Warffum
Op maandag 7 september beginnen de lessen voor het cursusjaar 1981-1902 aan de
avondhavo en -mavo te Warffum. Ze worden gegeven in het gebouw van de Rijks
scholengemeenschap Het Hogeland, u/aar ook de inschrijvingen plaats vinden.
Inschrijving van degenen, die een avondopleiding willen gaan volgen, kan ge
beuren op dinsdag 1 september a.s. van 18.45 - 21.00 uur.
Eventueel kan men ook persoonlijk een afspraak maken met 66n van d9 ondergete
kenden om zich te laten inschrijven.
Men kan met één, twee of meer vakken beginnen en een jaar later er nog ê ê n of
meer bijnemen, als blijkt dat de studue meevalt. Omgekeerd is het ook mogelijk
een vak te laten vallen als de studielast te zwaar blijkt.
Er is geen verplichting de volledige 2 of 3 jaar die nodig is voor het behalen
van een deeldiploma, af te maken. Men kan na Sin jaar stoppen en dan iets an
ders gaan doen.
Vakken als geschiedenis en aardrijkskunde kunnen meestal in twee jaar succesvol
worden afgerond, terwijl economie op Havo-niveau zelfs in SSn jaar kan worden
voltooid.
Indien men na verloop van tijd 6 deelcertificaten heeft verzameld, kunnen deze
worden ingewisseld tegen een volledig Havo- of Mavodiploma.
Het lesrooster dat voor de cursus 1981-1982 in Warffum van kracht zal zijn, is
op aanvraag verkrijgbaar. De lesavonden zijn op maandag, dinsdag en donderdag.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de cursusleiders:
3. de Boer

Smeltenspad 10

Warffum

tel. 05950-2426

M.3. v.d. Heide

Helpman 5

Warffum

tel. 05950-2634

G. Klok

Bekemalaan 8

Warffum

tel. 05950-2151

Kort verhaal

Best karretje.
Twee weken voor mijn eerste grote fiets

unlangs werd door de afdeling Drente

vakantie, die door de Benelux en een

van dB Echte Nederlandse Fietsersbond,

klein stukje Duitsland zou voeren, ver

de ENF8, een korte verhalenwedstrijd

scheen Harm-3an, het vriendje van school

uitgeschreven onder het motto "Fietsen

met wie ik de tocht zou maken en die door

met hindernissen".

mijn ouders een "rijkaluisbinkie" werd

De neer Marinus Berend uit Pieterburen

genoemd, met zijn nieuwe fiets.

Jead hieraan mee en won met zijn ver-

Die dagen was bijna alles geregeld. De

1aal de eerste prijs.

hele route was nauwkeurig vastgelegd

ieronder laten we dit bekroonde verhaal
volgen.

(een dwingende eis van mijn moeder; zij
vond vijftien Jear eigenlijk veel te
jong voor zoiets) en de reserveringen

voor het overnachten in jeugdherbergen

middel van spierkraoht te overbruggen,

waren grotendeels binnen. Er waren bin

maar deze opmerking verbeterde eijn hu

dende afspraken gemaakt over het aantal

meur allerminst.)

naar huis te sturen briefkaarten en mijn
ouders hadden plechtig beloofd mij onder
weg niet te zullen bezoeken, wat eerst
wel eon van hun eisen was geweest.
Ik zwolg in visioenen van drie weken to
tale vrijheid.
Toen verscheen op een avond Harm-Dan voor
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het raam, luid bellend, gezeten op een
splinternieuws sportfiets, een zilver
kleurige schoonheid met handremmen en
tien versnellingen. Trots toonde hij ons
zijn glanzende tweewieler met vederlichte
banden en liet ons, balancerend midden in

Precies een week voor het geplande en
door mij intussen met steeds grotere zorg
tegemoetgeziene vertrek, kwam mijn vader
glunderend thuis van zijn werk. Hij stapte
meteen op mij af, legde een hand op mijn
schouder en zei met grote nadruk: "3LL
hebt je fiets!"
De golf van onuitsprekelijke blijheid, die
daarop door mij heen spoelde - was het
wonder dan t&ch geschied - verminderde
snel toen hij uitlegde hoe de vork pre
cies in de steel zat. Via ean werkmaat,
tevana politieke partijgenoot, die regel
matig bij ons over de vloer kwam, kon hij

de straat, het plezierig ratelende ge
- op afbetaling - aan een uit Tsjecholuid horen bij het terugtrappen, zijn
Slowakije geïmporteerde sportfiets komen,
landen losjes op het sierlijk gevormds
stuur. Op zijn hoofd had hij een rood
witte wielrennerspet.
Ik voelde mij verpletterd. Tijdens de
dagen die volgden, verkeerde mijn extase
over het naderende avontuur in een som
ber getob. De gedroomde heerlijkheid van
het samen voortgaan over onbekende wegen,
bruinend in de zon die wij tegemoet re
den en ook het samen zwoegen op steile
hellingen, in regen en wind wellicht, dit
alles geleek in S ê n klap eerder een nacht
merrie. Ik zag mijzelf al rijden op mijn
schooljongensfiets, zonder enige versnel
ling en vol roestplekken, weliswaar met
nieuwe banden en een door mijn vader ge
monteerde extra handrem voor de afdalin
gen: het bias een grauwe muilezel naast
hst volbloed renpaard van mijn vriend
( " ’t Zijn de benen die het 'm moeten
doen", had mijn vader wijsgerig opgemarkt,
als een hint om het klasseverschil door

gloednieuw en voor aan onwaarschijnlijk
lage prijs. Er zaten drie versnellingen
op, daar moest ik hat dan maar mee doen.
Ik had er weinig vertrouwen in} ik mocht
die man helemaal niet en naar mijn ge
voel kon men voor het genoemde bedrag
nog geen fatsoenlijke autoped met lucht
banden kopen. Maar mijn vader verzekerde
mij dat het in orde was. In het land van

herkomst van da fiets was volgens hem

een vreemd schurend geluid bleef konstant.

alles anders uan hier. D £ £ t reden geen

Ik stopte, üe remmen waren goed. "Het is

direkteuran rond in sleeSn van auto's

een kwestie van routine, dat schakelen",

van de winst oo mijn fiets. Vol bange

zei de partijgenoot, "alles moet nog een

voorgevoelens wachtte ik af.

beetje inlopen". Wijn vader knikte in

Drie dagen later kwam de fiets door de

stemmend! "Best karretje".

schuttingpoort ons kleine achtertuintje

Wijn vakantie moet voor mijn vader haa3t

binnenrijden, aan de hand van de partij

net zo zwa^r geweest zijn al3 voor mij.

genoot. Ik haastte mij naar buiten,

Om de dag 3tuurde ik de afgesproken

achtervolgd door mijn vader.

kaarten met een korts beschrijving van

"Dat is 'm dan," sprak de man en hij

mijn belevenissen. Over het mooie weer,

zette de fiets op zijn standaard. Zijn

de prachtige natuur en de snelle aftake

rechterhand maakte esn voil^-gebaar en

ling van de fiets. De tekst achterop

zijn gezicht kreeg een zeer vergenoegde

iedere ansicht met waterval, vergezicht

uitdrukking, als hadden de kameraden in

of sfeervolle ruïne kwam onverandarlijk

Praag met dit produkt het fietsen op

op hetzelfde neer: behalve de fiets gaat

nieuw uitgevonden.

alles prima.

Ik staarde ontzet naar het ding en voelde

De eerste dagen, over vlak terrein, wa

het bloed uit mijn gezicht trekken. Ik

ren redelijk verlopen. Ik had bemerkt

deed een stap achteruit en bleef staren.

dat mijn fiets bij hoge snelheid merk-*

Het was vreselijk. Erger dan in mijn

waardig begon te schudden, geheel spontaan

ergste voorstellingen. Banden bijna zo

zonder dat ik het stuur bewoog, maar deze

dik als van een bromfiets. Idiote kermis-

trilling verminderde wanneer ik afremda.

klauren sn geen spoor van glimmend chroom.

Het schurende geluid in mijn derailleur

Uansraltige trappers als van aan transport

was niet erger geworden.

fiets eri esn hoekige koplamp die op een

In het meest zuidelijke deel van onze reis

tractor niet zou misstaan. Ieder onder

echter waren de steile en slingerende we

deel leek uit een ander continent te ko

gen, die letterlijk en figuurlijk naar de

men. De aanblik van de derailleur deed

hoogtepunten van de tocht hadden moeten

mij het ergste vrezen. Nergens was sen

leiden, voor mij onafzienbare lijdenswe

merknaam te zien.

gen geworden. In de laagste versnelling,

^ijn vader beklopte de banden. "Die gaan

die op steile hellingen zonder meer nood

z sker vijp jaar mee," sprak hij goedkeu

zakelijk was om het zwaarbeladen rijwiel

rend, "uitstekend voor in de bergen. En

omhoog te sleuren, liep de ketting voort

up slechte wegen."

durend van het tandwiel. Bij lichtere

"Een prosfritje op straatl" beval de man

stijgingen, die, met grote inspanning,

mij. Ik moest wal. Nagekekan door hem

eventueel in de middelste stand konden

en mijn vader reed ik de straat op en

worden bedwongen, schoot de trapper na

nser, alsmaar schakelend. Het veel ge

twee of drie omwentelingen steeds met

kraak en gepiep kreeg ik de versnelling

een luid gekraak door wanneer ik even

inderdaad in alle drie standen, maar

werkelijk kr=»H->+- -^tte, waardoor ik

glimlacht toen ik hem vertelde dat een
vriend van mijn vader deze fietsen im
porteerde uit Tsjechoslouakijke.
"Zo heet zijn schuurtje zeker" grinnik
te hij en hij gaf ons een behoorlijke
kans ook de terugweg op dezelfde wijze
te halen.
var-wega de schok nu en dan uit mijn

Bij de straat van Harm-Dan namen wij

baan week en gevaarlijke capriolen uit

zwijgend en ietwat grimmig afscheid.

haalde op de rand van soms niet geringe

Ik reed alleen naar huis, omgeven door

afgronden, A ls ik dan tenslotte zwetend

schurende en knakkende geluiden die de

de top van de berg bereikte, lopend,

mensen op straat deden omkijken, maar

met gekromde rug mijn weigerachtige fiets

die ik zelf nauwelijks meer hoorde. De

moeizaam voortduwend, lag mijn vriendje

tocht was volbracht.

Harm-3an ontspannen in het gras een boek

Mijn onheilsberichten hadden mijn va

te lezen met de rood-witte wielerpet op

ders geloof in de uiteindelijke over

zijn kop, terwijl zijn volmaakte licht

winning van de arbeidersklasse nietf

gewicht stond te flonkeren in de zon.

aan het wankelen gebracht. De verkla

Oe vriendschap werd er niet beter op.

ring van de mankementen lag volgens hem

Op de helft van de tocht waren mijn

in mijn jeugdige onervarenheid en mis

banden bedenkelijk glad geworden en tij

schien in een toevalligs fabrieksfout.

dens een lange afdaling, waarbij mijn

De dag na mijn aankomst schonk ik hem

frame weer heftig schudde, maakte een

de fiets met een gul gebaar. Tenslotte

angstaanjagend geluid van metaal op me

lag zijn werk verder weg dan mijn school

taal duidelijk, dat ook de remblokjes

Hij prutste in het achtertuintje heel

versleten warsn. De aanschaf van een

wat af aan het ding maar desondanks kwam

kompleet stel nieuwe remmen scheen on

hij vrijwel iedere dag thuis met zwarts

vermijdelijk, toen bleek dat ik nergens

smeer aan zijn handen, die hij dan vlug

blokjes van het vereiste formaat kon

afwaste. "Hij rijdt helemaal niet zwaar"

kopen. Er dreigde een pijnlijk gat te

mompelde hij een keer onder het eten.

ontstaan in mijn nauwkeurig berekende

Drie weken hield hij het vol. Op een

vakantiebudget.

avond verscheen hij een half uur te

De smid van een klain dorpje in BelgiS

laat aan tafel. Hij was lopend van zijn

bracht uitkomst. Met de hand sneed hij

werk gekomen. "De fiets is gestolen",

vier nieuwe remblokken uit een stuk on

jammerde hij met een gezicht waarop zo

vervalst rubber. Hij wilde er niets voor

veel mogslijk spijt was gelegd. "Zonde

rekenen. (Min of meer verbijsterd had hij

toch," zei mijn moeder, met een heime

naar de twee fietsen gekeken, van zijn

lijke knipoog in mijn richting. Ik zei

vrouw kregen we koffie met gebak.)

niets en begon snel in mijn aardappels

Aan de derailleur kon hij niets doen.

te prakken.

De ketting hoorde niet bij zulke tand

Daarna is er niet meer over gesproken en

wielen, vond hij, maar aan een passende

die partijgenoot heb ik nooit weer ge

kon hij mij niet helpen. De man had ge

zien.

OP EEN VARKEN
Ift Zwijndrecht werd een gillend varken
pas ingevoerd uit Denemarken,
heel stil, toen hem een stempelaar
bestemd voor het abattoir,
"Nu weet ik pas," zo sprak het zwijn,
"wat 't zeggen wil, bedrukt te zijn."

A in ro m m e r d o o d stekers
't Is al veul meer as honderd joar leden, dat ter in Nanskeweer es 'n keer
maark west het, dat hail bot maal bflopen is.
Dar was 'n st6rms bult volk, gounent ter van kregen roezie. Om niks, vanzulf.
floar 't wör zo slim, dat ze trokken mezzen en d'r vol 'n dode, 'n jongkerel
dei Tooms haitte.
lij der bia wazzen, muiken dat ze vot kwammen; ze vlochten aal kanten hin.
Tooms lag laankoet op wag tegen 'n i>l hoes an.
Dij van ^anskaueer konden hom in duustern nait vinden, kropen onden de gloazen
janges, tikten overaai aan 't glas en vruigen: "Heie Tooms ook zain? Tooms is
vot. "
Dij 't doan haren, dat wazzen boerenknechten oet Ainrom. Verschaalden uSrron
aandardoags deur veldwachters ophoald, in kaast stopt en veur 't verheur nomen.
Dou 't veur 't recht kwam, binnen der gounent veroordaild; ain het tien joar
kregen; dij zol 't din zo te reken om haans had hemmen; of de rechters de goie
veur haren, is nog nait ainmoal zeker; 't was ja duuster, moar ieder zee dat
't Ainrommers we3t haren. Doaren loater was ter 'n mulderknecht oet Wij, dij
zee dat hai 't oetricht haar. Dou e 't dee, was e jonk en maaldarten; dou e
't zee, was e old en lag op 't ataarven.
Zo gait ’t in wereld.

;

)e Ainrommers hebben nou nog altied de noam van doodstekers; dei zeilen ze wel
veurgoud hoidan

ook.

't Is gain mooie noam en mos aigelk verboden worden.
(Uit: Groninger volksverhalen, door E.D. Huizenga-Onnekes,
bewerkt door K. ter Laan)
De volgende illustratie heeft betrekking op de "Paiterboerster-klep-in-nekken".
Wie weet de herkomst van deze fraaie scheldnaam?
(Red.)

AtNROMMER DOODSTEK^P

(vertaald uit het Duits)

Tiroler broeken

INGEZONDEN

blaarde Eenrumers!
Op Hemelvaartsdag bezochten wij uw mooie dorp om de markt te bezoeken* Wij zijn
speciaal voor de Hemelvaartemarkt vanuit ons Südtirol naar Noord—Nederland ge
reisd om dit evenement te bezoeken*
Ons werd in Tirol in Oostenrijk verteld* dat dit het grootste festijn was in
Holland]
Uiteraard waren wij gekleed in bij ons normale kleding* de korte leren Tiroler
broek* En daar gaat het nu om* waarde vrienden* want wij kregen verschillende
opmerkingen hierover te horen*
Zo werd ons herhaaldelijk verteld* dat de nauwheid van de Tiroler broeken een
duidelijk positieve invloed kan hebben op het sexleven der mannen in ons land*
Dit

wensen wij met de grootste nadruk en met klem te weerleggen*

Wij zijn van mening, dat u en wij* met alle middelen die ons daarbij ten dienste
staan in uw gebied* het volgende duidelijk uit den verve moeten laten komen:
1* dat wij tot het bittere einde tegen zulke beweringen stelling zullen nemen:
2* dat wij ons in de toekomst willen beschermen tegen dergelijke onzinnige op
merkingen*
De personen die tegen ons dsrgelijke opmerkingen hebben gemaakt, kunnen nu een
maal niet het gehele Plarnegebied en omgeving gaan vergiftigen met dergelijke
uitspraken* die voorlopig kant noch wal raken*
Wij zullen u uitleggen waarom:
1* Reeds in 1894 bracht de Oostenrijkse prof* Schweig in zijn zeer gerenommeerd
werk "Die Sexualis des Oberhosens Tirols" glashelder naar vorsn* dat een
nauwkeurig onderzoek in dien zin had geleerd* dat vergelijkbare stellingnamee
(zoals nu van enkele van uw dorpsgenoten) onhoudbaar zijn* Hoogstens kon*
volgens Schweig* de stringent terugkerende ritmische varianten van hst dijenkletsen aldaar* enige invloed hebben*
2* Aansluitend kwam men in 1935 in het zuidelijkste kanton van dit land (en met
behulp van een plaatselijks groep bejaarde Teosofen) wederom tot ds eenslui
dende conclusie* dat het driftleven op die manier nauwelijks beïnvloed werd*
Het is vandaar* dat wij met dit ingezonden stuk op bescheiden manier hebben willen
ventileren* dat bedoelde personen, wat betreft hun kennis der Tiroler broeken en
wat daarmse samenhangt* enige aanvulling behoeft. Hun bekendheid met bovenbedoeld
kledingstuk is dermate miniem* dat dit met verpletterende duidelijkheid een gat in
ons vertrouwen heeft geslagen.
In die zin mogen wij van de bedoelde Eenrumers verwachten* dat verbeteringen en
meer zorgvuldigheid in toekomstige uitspraken merkbaar zullen worden*
Dat is ons goed recht* daar betalen wij tenslotte ons hoog reisgeld voor]
Hansel und Franzel*
Südtirol* Oostenrijk

Buitenverlichting scholen te Eenrum

Hoewel de plaatselijke pers aan dit
punt ook wel aandacht heeft geschonken,

Het is u misschien opgevallen dat de
kleuterschool en de lagere school te
Eenrum 's nachts aan de buitenkant ge
heel zijn verlicht.
In een tijd waarin een ieder praat en
meedenkt over energiebesparing kan dit

duidelijkheid nog eens toe te lichten.
i

B rief van de h e er Dam stra
Plet enkele citaten en samenvattingen

aanleiding geven tot het stellen van

uit de brief van de heer S. Damstra

vragen.

uit Pieterburen, willen we de schrif

In de eerste plaats kan gesteld worden,

telijke discussie over het artikel van

dat de gemeente mee voorop loopt waar

de heer Poortinga besluiten.

het gaat om energiebesparende maatrege

Kraaien zijn geen gemene boosdoe

len. Oenk maar aan de isolatie van het

ners, maar ze hebben een belang

gemeentehuis, het onderzoek, dat momen

rijke functie in het instandhouden

teel gaande is met betrekking tot de

van het biologische evenwicht.

overige openbare gebouwen en de subsi

Het biologisch evenwicht is ver

diëring van de Brede Plaatachappelijke

stoord door o.a.

Werkgroep Energie in deze gemeente.
Os reden om hier, bij het aanbrengen
van buitenverlichting bij de genoemde
scholen, van af te wijken zit meer in
het financiële vlak.
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leek het een goede zaak dit voor alle

a. het uitroeien van de wolf,
de beer etc.
b. het cultiveren van de "woeste
gronden"
c. de overbevolking.

Ook de gemeente moet "inleveren", de

Er is alleen nog sprake van een be

rijksuitkeringen worden steeds geringer,

perkt evenwicht, dat kunstmatig in

waardoor het steeds mosilijker wordt de

stand wordt gehouden door de mens.

begroting sluitend te krijgen.

Wij moeten er naar streven om de

Ooor het aanbrengsn van buitenverlich

differentiatie in de hele flora en

ting aan beide scholen wordt een bespa

fauna in stand te houden, in het be

ring bereikt van meer dan ƒ 9000,- per

lang van de hele mensheid.

jaar. Deze besparing betreft alleen

Ook de jacht zal moeten blijven be

premie brandverzekering, dis voor met

staan in het belang van do hele wild

name houten scholen, die geen beveili

stand.

ging hebben, abnormaal duur is geworden.

De jager maakt overigens niet uit

De besparing van ƒ 9000,- en voor vol

welk dier bejaagbaar is, maar de mi

gende jaren nog meer, gezien de stij

nister, die zich op zijn beurt weer

ging van het verzekerd bedrsg en premie,

laat voorlichten door de Jachtraad.

is de oorzaak geweest dat de financiële

Deze raad bestaat grotendeels uit

besparing in dit geval zwaarder heeft

biologen en andere deskundigen op hst

gewogen dan het zuinig zijn met energie.

gebied van de natuurbescherming.

Het zou in principe zelfs kunnen dat

De heer 5. Damstra pleit niet voor de

van deze besparing elders energiebe

jacht, wel is zijn brief een pleidooi

sparende maatregelen kunnen worden ge

voor het verantwoord omspringen met het

troffen.

kleine beetje natuur dat we nog hebben.

Onze plaatsnamen en hun betekenis

huizen, maar byerdahuus en in 1458
byrhuesen.

In het vorige nummer heeft u iete kun
nen lezen over de spelling en de be
tekenis van de namen van de dorpen
Eanrum, Pieterburen en besternieland.
Tot onze gemeente behoort ook Broek»
Omstreeks 1840 werd deze plaats Lutje
Broek genoemd. Hoe de naam van deze
plaats enige eeuwen geleden werd ge
schreven, is niet bekend. bal weet men
hoe da namen werden geschreven van

Er is ook nog een andere verklaring
voor de naam van deze plaste, misschien
wel wat ver gezocht en niet zo voor de
hand liggend. In 1371 komt de plaats
n.1. voor onder de namen berahuesum en
beerahusuem, in 1381 birahuzum en in
1443 beerhusen. Het woord be of bee of
bi betekent in het Oostfries "heilig
dom" (wih). bih is mogelijk een ver
bastering van het Latijnse "Vaticani".

plaatsen die eindigen op de naam
Broek, b.v. Noordbroek, Zuidbroek.
Dit schreef men vroeger als volgtt
Brocke - Broke - Broock - Broec -

OP EEN KROKODIL

Broeke - Broek, hetgeen "laagland"
betekent.

Te Haarlem had een krokodil

Kerkelijk hoort de plaats Broek onder

een jonge lama tot pupil.

bierhuizen.

Zijn taak was, samen met de oude,

De naam bierhuizen doet reeds denken

een oogje in het zeil te houden.

aan huizen op of bij een wisrde, wat

Alleen wanneer die lama spoog,

varmoedelijk ook wel da juiste bete

hield hij een zeiltje in het oog.

kenis zal zijn. Het kerkhof, dat ho
ger ligt dan de omgeving, is hier in
zeker opzicht wel een bewijs voor.
Vroeger zal de kerk hier wel midden
op hebben gestaan. Menneer hier een
kerk stond, is niet bekend, maar wel
weten we dat in 1521 een zekere "heer
Willam" als "pastoor toe (Vierhuizen"
werd benoemd. Na de hervorming (1594)
is het verenigd met Pieterburen.
In de jaren 1632-1634 heeft bierhuizen
nog een eigen predikant gehad, n.1.
Wilhelmus a Besten, die in 1634 naar

"Wij", zei een kabeljauw beslist,

Westsrnieland vertrok. In 1719 is de

"zijn de ontdekkers van de twist.

kerk afgebroken en niet door een ande

Geen Beatle was er nog bekend,"

re vervangen, de karkelijke gemeente
behoort sindsdien bij Pieterburen.

zo zei de vis, zeer pertinent.
"Het staat in de h 'storieboeken,

In het jaar 1430 schreef men niet bier

dat wij al twiste..

et de Hoeken."

Oagt van Ainrom
Oagt was gezond, moar aarm; 't was zo
gezegd 'n noakende maaid. Oij binnen
der tegensworeg wel meer, mor in dij
blle tieden was dat aans. In aals gevaal in Ainrom was zai de ainigste.
Dat zol nait zo blieven, was veuls te
sneu.
Nou lag ter bie Ainrom ’n groot stuk
laand, dat nog gain noam haar en dat
ook aan gain minsk toukwam, Ieder haar
vrouger ja toch al genog! ’t Was nait
van 't allerbeste; 't lag moar wat leeg
ook.
Moar as Oagt dat haar, din haar ze toch
nog genog, want 't was 'n haile lap.
Alle

Ainrommers wollen heur dat tou,

mor ze mos ter wat veur doun. Stoer

Nou zol ie zeggen, is ze wel gauw

was 't nait: ze mos allain moar even

traauwd worden, 't Is aans oetkomen.

deur kerk lopen.
As

't aans nait is ..•••••

3oa, mor kerk mos vol volk wezen.
Nou, wat zol dat?

Zai mog 't manluvolk nait lieden, &f
de jongkerels moggen heur nait lieden,
dat zei de woare reden wel west hebben,
't Bewies is ter weer. In de kerk van

As 't aans nait is •••••

Ainrom, doar ze vruiger luip, doar ligt

3oa, mor ze mos zok eerst spierlieke

ze nou.

noakend oetböien.

Op heur stain, doar stait 't dudelk op

Harre jasses!

te lezen

Nou, dat mout elk den zulf waiten, moar

Hier ligt begraven Aagt,

Oagt zee: "Ik dou 'tl", zai haar laank

In leven was zij maagd;

genog aarm west.

Het heeft haar nooit berouwd,

Ze dee 't ook, ien ’n runje, ’t was in

Dat zij niet was getrouwd.

'n ogenblik oflopen. Zai sluig zok op

Maar wel heeft 't haar mishaagd,

borst en ze sluig zok op 't gat, en dou

Dat zij nooit werd gevraagd!

zee ze: "Van veuren Oagt, van achtern
Dij stain ligt onder vlour; koster wol
Oagt, en ’t haile Aindrommer Oagt is van
hom aans wel geern zain loaten.
Oagt."
Ie kinnen 't hoast nait leuven?
't Bewies is ter; dat stok laand hait

(Overgenomen uit:

ja nog aal doagan 't Oagt.

Groninger overleveringen door

Zo zei 't blieven, tot aiwege memorie.

K. ter Laan)
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Woont U al jaren in de GEMEENTE Eenrum,
of bent U er zelfs geboren en getogen?
Heeft U wel een klein beetje tijd over?
Kunt U wel een klein beetje schrijven?
Heeft U leuke ideeën?
Bent U goed bekend bij de verenigingen in de
gemeente?
Kent U bijna iedereen en bijna iedereen U?

DAN KUNT U ONS HELPEN!
Wij zoeken namelijk een paar mensen die ons kunnen helpen bij het
maken van het Bokkeblad.
Voelt U er wat voor, meldt U zich dan op ons redaktieadres, of bij één
van de redaktieleden. De adressen vindt U voorin dit blad.
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlllllllllllltlIllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllIIIUIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimililllllllHIIIHIIIimii

Stichting ” Ons Dorpshuis”
dankt alle goede gevers
SAMEN MOET HET LUKKEN .............
SAMEN IS HET GELUKT ..........

Er is inmiddels een bouwvergunning aange
vraagd. Zo gauw deze er is, zal met de
verbouwing gestart worden. Het is de ue-

Wellicht heeft u reeds in de verschil
lende streekbladen gelezen, dat de akties om gelden in te zamelen voor uit
breiding van het Dorpshuis, een groot
succes zijn geworden. Het totaalbedrag
is inmiddels opgelopen tot bijna
ƒ 19.000,-. De reacties, die de be
stuursleden tijdens hun huisbezoeken
ontvingen, waren over het algemeen zeer
positief.
De slagzin van de aktie3 was "Samen moet
het lukken". Men kan nu met recht zeggen
"Samen is het gelukt".

doeling om van de aangekochte woning een
grote zaal te maken. Deze zal een opper
vlakte krijgen van 80 m2. Er komt vanuit
deze zaal een doorgang naar de reeds be
staande kleine vergaderzaal. Dit blijft
een vergaderruimte, doch tevens zal deze
kleine zaal dienst doen als geluidsbufi'er,
Geluidshinder en ruimtegebrek waren ook
de voornaamste redenen om de woning aan
te kopen. Het bestuur hoopt de verschil
lende verenigingen, waaraan ze tot op he
den "nee" moest verkopen, binnenkort zaalruimte aan te kunnen bieden.

Om voor subsidie in aanmerking te komen,
moest een bedrag van ƒ 15.000,- bijeen
Voor kritiek, het aanbieden van hulp,
gebracht worden en dit bedrag is ruim
goede wenken enz. kunt u terecht bij de
schoots overschreden.
bestuursleden.
Het bestuur dankt een ieder (particulie
ren, verenigingen en instellingen), die
STICHTING ONS DORPSHUIS
op welke wijze dan ook aan dit succes
"DE OUDE SCHOOL" te EENRUM
heeft meegeworkt, heel hartelilk.
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Kermis te Eenrum

T

Over ongeveer een maand is het weer
zover, er is dan in ons dorp weer
volop vermaak voor Jong en oud*
Familiebanden worden weer aangehaald
en er is gelegenheid om dorps(straat)genoten eens onder geheel andere om
standigheden te leren kennen!
Ook u die nog maar kort hier woont,
stort u in het feestgedruis en geniet
er van!
De bezetting van de kermis is evenals
vorig jaar uitstekend met o*a* de

De voorbereidingen van de evenementen
vragen veel tijd en arbeid van de be

Hully-Gully, Baby-Flug, Baby-Sport,
treffende (uw) verenigingen, het wel
Autoscooter, Himalaya en vele anderen.
In de café 's is wear volop muziek*

slagen van de activiteiten is achter
grotendeels van u afhankelijk.

Als voorloper van de kermis is er op
donderdagavond weer de Fietsencross
voor de jeugd van 6 t/m 16 jaar mat

KOOKRUBRIEK ONDER HET MOTTO:

o*a. een zijspanklasse* De winnaars
komen weer in de gele trui. Zij, die
vorig jaar een gele trui wonnen, worden

Een o o k lust ook wel eens iets anders dan een
groen blaadje

in deze trui aan de start verwacht*

De redactie reserveert in iedere uit

Het terrein waar de cross wordt gehou

gave een hoekje voor een bruikbaar

den, is nog niet bekend.

recept*

Op zaterdagmiddag traditiegetrouw de

Er is vast wel een gerecht, een taart,

lenpebaandraverijen, de zogenaamde

een saus, een salade, een toetje of

Showdag van het Bedrijfsleven, waar de

iets dergelijks, waar u in uw gezin

dravers weer voor veel spanning zullen

succes mes heeft* Laat iedereen ervan

zorgen. De spanning kan nog worden ver

meegenieten en lever uw succes—recept

groot door een gokje te wagen bij de

in bij het redactie-adres.

aanwezige totalisator.

Aüb eerste

De muzikale omlijsting zal worden ver

een

zorgd door onze muziekvereniging

volgt hier het recept voor

FRANSE BONENSCHOTEL

Orpheus en de Harrelzuikers*

2 uien

Veel spanning zal er ook zijn op zon

2 preien

dagmiddag bij de Internationale Gras

wat tijm

baanraces, waar voor het hoofdgebeuren

40 gr. boter

14 menners zijn gecontracteerd, die uit

250 gr. gehakt

diverse landen komen en samen om de

zout

hoofaprijs zullen strijden.

cayennepeper (erg scherp!)

2 potten of blikken bruine bonen

ei en de helft van de geraspte kaas door

(zelf koken kan natuurlijk ook)

het ui—prei-gehaktmengsel.

2 plakken ham van £ tot 1 cm. dik

Maak alles op smaak af en doe het over

1 ei

in een beboterde vuurvaste schaal, strooi

desgewenst 100 gr. oude kaas.

er de rest van de kaas over en plaats de
schaal gedurende 20 minuten bovenin een
op 200°C voorverwarmde oven.

Smoor de gesnipperde uien en de in plak

Als u geen oven heeft, kunt u de

jes gesneden prei met de tijm in de bo

schotel ook zo opdienen.

ter tot het gaar is. Voeg hieraan al

Ook is dit gerecht zeer geschikt om

roerende het gehakt en de kruiden toe.

bijv. een avond van tevoren klaar te

Laat de bonen uitlekken en roer ze met

maken. Bij een koude schotel moet u

de gesneden hamy het losgeklopts rauwe

natuurlijk wel meer verwarmtijd rekenen.

i

WAT IS ER TE DOEN?
13 augustus

terrein ????

F.C.Eenrum-V.V.W. Eenrum
Fietsencross voor de jeugd
van 6 t/m 16 jaar.
Aanvang 18.30 uur.

14 augustus

Sportpark Eenrum

Voetbalvereniging Eenrum
Voetbalwedstrijd
Eenrum 1 — Stedum 1
Aanvang 19.30 uur.

15 augustus

Sportpark Esnrum

V.V.V. Eenrum
Langebaandraverijen ra.m.v.
Orpheus en Harrelzuikers.
Aanvang 14.00 uur.

16 augustus

Sportpark Eenrum

M.C.E. - V.V.V. Eenrum
Internationale Grasbaanraces.
Aanvang 13.30 uur.

14, 15 en 16 augustus

Eenrum

Grote Kermis

H e rvo rm d k e rk k o o r Ee n ru m

Van de jury kreeg het koor evenwel de
aantekening "een enthousiaste, harmoni

Wegens het ontbraken van het benodigde

euze groep".

stemmenmateriaal en de evenwichtigheid

Het deed wel wat vreemd aan om tussen

in de stemmenverhouding, durfde het

koren met rond de vijftig en meer leden,

Hervormd Kerkkoor het een aantal jaren

een koortje te zien optreden met vijf

niet aan om deel te nemen aan een zang»

entwintig zangers. De kwaliteit bleek

concours.

echter belangrijker te zijn dan de kwan

Door toetreding van een klein aantal

titeit, omdat grotere koren genoegen

nieuwe leden en door het optreden van

moesten nemen met een 2e prijs.

een andere, vrouwelijke dirigent is be

Enige versterking van het Eenrumer koor

sloten dit jaar maar weer eens op een

zou grote aanbeveling verdienen.

concours te laten testen op welk peil de

Het koor bestaat binnenkort 60 jaar en

prestaties zich bevinden. Onlangs werd

heeft steeds getoond zijn toontje behoor

daartoe deelgenomen aan het regionaal

lijk mee te kunnen zingen. In een dorp

concours van de landelijke zangersbond,

als Eenrum moet een koor met een redelijk

afdeling Zwolle, te Nijverdal.

aantal leden toch kunnen bestaan.

Na het optreden van ean aantal kinderkoren

Bezwaren als "er worden alleen maar

was het Eenrumer koor als eerste aan de

geestelijke liederen gezongen" gaan

beurt. En met redelijk succes. In de

niet op, er staan ook andere werken

tweede afdeling werd een le prijs behaald.

op het reportoire.

Het was te merken, dat gespannenheid van

SOPRANEN en MANNENSTEMMEN zijn van

de leden afbreuk deed aan het optreden.

harte WELKOM.

..............

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiii

Verenigingsnieuws
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Voetbalvereniging Eenrum.
*

samenstelling van het bestuur is sind. 12 juni J.l.<
H. van Duinen

(voorzitter)

*

v v ESNB0M

De Vennen 53, 9967 PD Eenrum
tel. 05959-1292

H.K. Rust

(secretaris)

Oudeweg 32,

9967 SH Eenrum
tel. 05959-1552

D.D. Nijborg

(penn.meester)

Mattenesserlaan 63, 9967 PK Eenrum
tel. 05959-1660

0. Beute

(lid)

Ossengang 9,

9967 TK Eenrum
tel. 05959-1724

0. Dijkstra

(lid)

De Vennen 25, 9967 PO Eenrum
tel. 05959-1684

M. Dijkstra

(lid)

Dhr# Lewestr. 13, 9961 PE Mensingeweer
tel. 05959-1409
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*

3. v.d. Horn

(lid)

Molenstraat 12, 9967 SM Eenrum
tel. 05959-1229

De voetbalvereniging heeft behoefte aan adspirant-jeugdleiders.
Geïnteresseerden in

de leeftijd van 18 jaar en ouder kunnen zich in ver

binding stellen met de heer M. Dijkstra te Mensingeweer of met de heer
3. Lukassen, G. Redekerstraat 4 te Idehe-den Hoorn, tel. 05957-2063 voor
meer informatie.

IDSclub IdBsternieland.
Opgericht in januari 1867.
De vereniging organiseert schaatsevenementen, alsmede tochten naar de kunst
ijsbaan te Groningen.
Voor het aanstaande seizoen zijn nieuwe leden van harte welkom.
De contributie bedraagt ƒ 3,— .
Bestuurssamenstelling:
ld. Zorge

voorzitter

Dan Heidemastraat 6, 9969 PD 'oJ. nieland
tel. 05952-521

mevr. G. Arkema-Zijlstra, secretaresse

Kaakhornsterweg 3,

9969 PN ld. nieland
tel. 05952-536

D. van Dijk

penn.meester

Kaakhornsterpad 15,

9969 PH ld, nieland
tel. 05952-323

De baancommissie bestaat uit de heren D. Kadijk, L. Martini en Tj. Rispens.

De meeste mensen gaan vooruit in de
tijd, die anderen verspillen.
CULTURELE COMMISSIE EENRUM
Het secretariaat is gevestigd bij

Moeilijkheden zijn kansen, voor wie ze
overwint.

mevr. A .R.E. van Nimwegen,
Dodengang 8

Zodra u uzelf vertrouwt, weet u te

9967 SD Eenrum

leven.

De toekomst wordt met het leven ge
kocht.

Volharding is geconcentreerd geduld.
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OPENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM

Thyssing-Boer, H.
Melodie in de verte.
Een weesmeisje in een klein dorp in

de Vennen 2A

Groningen wordt na de dood van haar

9967 PE Eenrum, tel. 05959-1467

grootmoeder in huis genomen door een

Openingsuren:

rijke boer, die een goedkope arbeids

maandag

: 14.30 - 17.30 uur

kracht in haar ziet en haar na een

donderdag

: 14.30 - 17.30 uur

brute verkrachting uithuwelijkt aan

18.00 - 21.00 uur

een dronkaard.

(alleen voor volw.)
STUDIE- EN H0BBYBQEKEN
LET OP] Wegens vakantie is de biblio
theek van 10 aug. tot 28 aug. gesloten.

328.7
Schumacher, P.

Keuze uit de nieuwe aanwinsten:

De minderheden f 600.000 vreemdelingen
in Nederland.

ROMANS

Overzicht van de maatschappelijke po

Adams, 0.

sitie van etnische minderheden, zoals

Het transoalactisch liftershandboek.

buitenlandse werknemers, vluchtelingen

Verslag van de bizarre reis door de

en Surinamers in Nederland.

ruimte van de laatste aardbewoner.
345.7
Brown, O.

Hoe financier ik mi in huis.

Marv; geliefde vrouw van de Creeks.

(Bouwöentrum informatie)

Levensbeschrijving van de leidster van
een Indiaanse Creek-stam en haar na

617.7

zaten.

Bieschops, M.
Kamperen met tent en vouwwagen.

Cleary, 0.
De zusters Beaufort.

634.3

De vier dochters van een Amerikaanse

Stanhuis, K. en Verhelst, M.A.

magnaat zijn onder zeer beschutte om

Konijnen.

standigheden opgegroeid, waardoor zij

Handleiding voor het verzorgen en fok

grote moeite hebben een eigen leven op

ken.

t8 bouwen.

Gron. 898
Faber, W,

Hotz, F.B.

Maank spouken en soenelmboard 1es: olie

Proefspel: en anders verhalen.

Grunneger spoukverhoalen van nijs ver
teld.

Reve, G.K. van het
De vierde man.

Gron. 986.3

Na een lezing strandt de auteur in een

Fietsen in de provincie Groningen:

vreemde stad waar een merkwaardige

elf beschrijvingen van fietsrondritten

vrouw zich over hem ontfermt.

in de provincie Groningen.

W is t U
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•••••••••••» dat da straat tussen de Greeden en de 3,3, Willingestraat,
langs da openbare lagere school, de naam "Hunse" heeft gekregen?

,,...... .

dat de openbare lagere school dus niet meer aan de 3*3*

Willingestraat 14 staat, maar aan de Hunse 1?

•••••••••••» dat de 10 woningwetwoningen aan de Hunse allemaal klaar
zijn on ook al bewoond worden?

....... .

dat er aan de Hunse 2 premiewoningen en aan de Oosterstraat

2 woningwetwoningen in aanbouw zijn genomen?

•••••••••••» dat de 6 woningwetwoningen aan de Ossegang te Eenrum en de
3 woningwetwoningen aan de Frederiksoordweg te Pieterburen onder de kap
zijn en dat deze woningen bestemd zijn voor kleine huishoudens?

•••••••••••» dat de heer Smit per 1 juli j,l. een punt heeft gezet achter
zijn loopbaan als notaris?

.... . dat het notarisambt tijdelijk wordt waargenomen door de heer
H« Kooi en dat deze binnenkort zijn kantoor hoopt te vestigen op het adree
Plantsoenstraat 13?

•••••••••••» dat loslopende honden in het bos waarschijnlijk een pauwhaan
hebben doodgebeten?

•••••••••••» dat er in mei door de Commissie Hertekamp een lama is aange
schaft?

•••••••••••» dat Hendrik, de haan van de heer 't Hart te Pieterburen, einde'
kort rondloopt in het hertenkamp te Eenrum?

•••••••••••» dat het aantal onderwijskrachten aan de lagere school te Eenrum
met één persoon zal worden uitgebreid tot zeven vanwege toename van het aantal
leerlingen en dat het aantal onderwijskrachten aan de kleuterschool te Eenrum
zal worden teruggebracht tot twee vanwege teruggang van het aantal kleuters?

•••••••••••» dat het vrijkomende lokaal van de kleuterschool zal worden ge
bruikt als zevende lokaal van de basisschool?

-19

dat de toren in Pieterburen binnenkort een verfbeurt krijgt?

. .........

dat bij de lagere school in Eenrum binnenkort speelattributen,

zoals klimboog, duikelstangen, evenwichtsbomen, zitbankjes, kruiptunnels,
gekleurde tegels e.d. zullen worden geplaatst?

»••••••••••> dat u, rijdende op de Oosterweg tussen Eenrum en Pieterburen,
bij de boerderij van de heer Clevering.regelmatig moet uitkijken voor over
stekende kalkoenen?

NU U DIT ALLEMAAL WEET, KUNT U MET EEN GERUST HART OP VAKANTIE GAAN J
k***************************************************

Beambten - C AO - anno 1850
Bij alle rumoer rond de verbetering van onze arbeidsvoorwaarden, hoe begrijpelijk
ook, is het toch wel aardig om de volgende "C.A.0." voor kantoorklerken uit 1850
eens te lezen . . . . . .
1. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken, de welke onontbeer
lijk zijn voor een goede handel;
2. Op aanwijzing van de Gouverneur heeft onze firma de werkuren verminderd en hst
personeel dient vanaf heden slechts op weekdagen ten burele te zijn tusschen
zeven ure des voormiddags en zes ure des namiddags;
3. De Zondag dient voor kerkgang, maar mocht iemand goed van node hebben, dan
zullen de klerken op Zondag ten burele werken;
4. Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen gezegd worden in het Grote Kantoor.
De klerken dienen aanwezig te zijn.
5. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor het dragen van
kleding in opvallende kleuren en van kousen, die niet goed gestopt zijn;
6. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele aangehouden worden, halsdoeken
en hoofdbekleding kunnen in geval van guur weer gedragen worden.' Er is voor een
kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steenkool en hout moeten in een kast
opgeborgen worden. Aanbevolen wordt, dat iedere kantoorklerk, gedurende de tijd
van het koude weer vier ponden steenkool per dag meebrengt;
7. De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming. Het is toege—
staan de natuurlijke drang te volgen, waarvoor de klerken de tuin achter de
tweede poort kunnen gebruiken. Dit terrein dient in goede staat gehouden te
worden;
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Gedurende de kantoortijd is spreken verboden;

9. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is menselijke zwakheid en der
halve verboden voor alle kantoorklerken;
10. Nu de kantooruren drastisch verminderd zijn en wel tot elf uren per dag, is
het tot zich nemen van voedsel toegestaan tusschen half twaalf en twaalfuren,
maar het werk mag onder geen enkele voorwaarde worden onderbroken;
11. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen meebrengen, een slijper is op aanvraag
bij de boekhouder aanwezig en verkrijgbaar;
12. Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoordelijk is voor de properheid van
het kantoor en alle jongste klerken zullen zich veertig minuten voor het gemeen
schappelijk gebed bij hem melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij zul
len na kantoortijd blijven voor dergelijke werkzaamheden.
Borstels, bezems, zeep en water worden door de firma beschikbaar gesteld;
13. De nieuwe verhoogde weeklonen zijn voor jongens tot veertien jaar ƒ 0,52,
jongste bediende ƒ 2,40, aankomende klerken ƒ 4,50, klerken ƒ 5,50, oudste
klerken na vijftien jaar diensttijd ƒ 10,25.
Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveelheid werk
zal afleveren.

Spreekuren, openstellingen en

De taak van de opvoeder is ten einde,

diensten in de gemeente

wanneer de leerling bij elke raadge
ving het tegenovergestelde doet.

♦ Burgemeester M.F. Zuiderveen
spreekuur: maandagavond van half 7 "tot
half 8.
♦ Gemeentesecretaris A. Duister
♦ Technische Dienst E.E.V.A.A.
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9 tot
spreekuur: woensdagmiddag van 2 tot
12 uur.

5 uur in het gemeentehuis te Eenrum.

♦ Gemeente-ontvanger M. Kooij
zitting: maandag en vrijdag van 10 tot
12 uur.
♦ Gemeentesecretarie
geopend: maandag t/m vrijdag van 9 tot
12 uur.
♦intergemeentelijke Sociale Dienst
spreekuur: dinsdag en woensdag van 9 tot
uur in het gemeentehuis te Eenrum.

♦ Brandmelding:

telefoon (05959)-

♦ Reinigingsdienst:
ophalen huisvuil éénmaal per
woensdag.

' 22.

eek

♦ Ctichtinj TTaatschappe‘'i jke Dienstver
lening Ïïcord-Groningen

spreekuur: maandag van 9 tot 10 ar
het Groene Kruisgebouw te Eenrum.
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z “ s week vakantie,geen sommen,géén taal,

aa >•ir i.jkskund aproefwerk heerlijk,.....

>.ll-er: 'lirrer doen wpfir je zelf zin in hebt nou ja...
he *ren bij de a pv:rs en je eirer kaner opruimen ,meer den nog
hoi1'- v eer heleboel tijd over!
Scoort je öosting (13) verheugt zich ook enorm op de vakantie.
T 9ap

er geweldige gedicht rr.rrr eens!
dlN o C u O O L D A G

’

roepers om helF zever uit je rest

d e riep; begint riet zo oppeTbest
der derk je traag:
:k bli j * in bed vandaag
maar je weet ,toch dat je moet,er geeuwt
dar zie je plots dat het ook ror sneeuwt
'"adat je je eten en je thee op ‘ebt
her je no.a riet zo opgepept
er als je je in ’t regenpak hebt gehesen
kun je op je fietsje naar school toe sjeser
door de regen en de kou
er dar begint de school al gauw
e1" als je op school ben’ aangekomen
voel je de regen uit je haren strofen
half verzopen en met zware tas
zeul je raar die dufpe klas
daar wordt je dan weer volgepompt
en je denkt over wat voor naars er nog komt
t erwijl de zeurstem van kortman
zeurt over eer mi jrwrerkersman
er dan,nog zo'n uur
waarin meneer zwaar vertelt,vol vuur
over vele luchtbellen
en soorten cellen
dar naar de kantine....
pauze nummer i,je sjeest er heen
maar,kijk uit dat je niet door een manderijn wordt geraakt
sjee+je je wordt hier gewoon afgemaakt

z z

wst een lol,wat een mop!
ze lachen,wart ik krijg een appel tegen ra^n kop
en dan om 5 over 10
heb je het daar wel weer gezien
ie moet naar de plee
maar dat valt echt niet mee,
want als je soms dacht,
dat het o d scholen schoon was,oh nee!
de bril ligt vol plas
boven de plee hang je dan ook,heel fier,
maar oh jéed"r is hier geen w.c-pepier
het is hier een bende, êêr\ grote ellende
den loop je moe naar het 5e lokaal
voor een les,in die vreselijke franse taal
het stinkt hier naar zweet
want het is er zo heet
en de lerares z e g t : z ó ó ó ó ó

\

nak nu maar eens exercises strukturaux
als je een beurt krijgt,houd je je adem in
want ais je het fout doet wordt ze nijdig als een spin

als je deze les hebt gehad
ga ie lekker eens op pad
je kijkt lang niet meer zo zuur
want je hebt een vrij uur!
maar je hebt net veel lol en jool
en dan,moet je weer naar die duffe school
dppr ^rijg je dan nederlands;meneer klok!
ie hoort gewrok,gebok en gemok
iedereen kijkt sip,want je krijgt schriftelijk tot beter begrip

als hij de cijfers opnoemt zit je te beven
maar je wordt toch weer blij gemaakt met een zeven
dearrff» is het niet meer zo erg,

want k i e k :gymnastiek

Z3

daarna ben je eindelijk vrij,
wet een opluchting zeg,je bent zöblij!!
op de fiets maak je plannen wat je doen geat
mear dan word je weer kwaed
en denkt vol haat
aan het huiswerk wat je eerst nog te wachten staat
vlug fiets je naar huis
des te eerder ben je thuis
je hebt net een plak cake naar binnen
en dan moet je alweer aan je huiswerk beginnen
vier vakken iets leren en iets maken
oh bah,al die rot zaken
en dan denk je:"om half zes ben ik klaer"
och zeg vergeet het maar,sjeetje was het maar waar!
tot a/jht uur zit je te leren
en zo gaat dat meerdere keren
oni negen uur kruip je in je bed
denkt dat je dit niet langer meer redt!

Floortie

Eerst maar fijn op vakantie Floortjel
De kinderkrant is ook voor jo u .dat was de goede oplossing van
de rebus van de vorige keer.Ir«n« Baar* won het stripboek!
Wie wint het volgende stripboek?Oplossingen in de bus bij
mevr.Tuinman Mattenesserlaan 26 in Eenrum!

AXATIE
Er is bij de wet voorgeschreven

een taxateur aan Uw deur verschij

dat om de vijf jaar alle woningen,

nen om het huis dat U bewoont of in

bedrijven,

eigendom heeft op zijn juiste waar

kantoren,

boerderijen

enz, moeten worden getaxeerd ten

de te schatten.

behoeve van de onroerend goedbe-

De gemeenteraad heeft in 1976 beslo

lasting. Per 1 januari 1977 is in

ten dat als grondslag voor de taxa

deze gemeente onroerend goedbelas-

tie dient de economische waarde

ting geheven en de taxatie vond

van het onroerend goed.

plaats in 1976.

De taxateur kan zich legitimeren

Door de stichting Kafi (Stichting

als U hom dat verzoekt.

voor kadastrale— en financiële ad

Het gemeentebestuur verwacht dat U

ministratie) te Arnhem,

aan deze taxatie de nodige medewer

thans

wordt

het gehele bestand aan on

roerende goederen gehertaxeerd in

king verleent en voor vragen kunt U
altijd terecht op liet gemeentehuis.

opdracht van de gemeente.
Voor deze taxatie kan binnenkort

Geld sparen bij de
Bondsspaarbank
Wat is nou het grootste voordeel van sparen
bij 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.

BOK9SSRAARBANK
WINSUM - BEDUM - WARFFUM - EENRUM - LEENS - ONDERDENDAM
Zittingen te:
ZUIDWOLDE - SAUWERD - ADORP - GARNWERD - WARFHUIZEN

/
«
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VAKANTIE BURGEMEESTER
In verband met zijn vakantie kan de burgemeester zijn spreekuur
niet houden op 20 en 2J juli en op 3 augustus 1981.

jl

*

BURGERLIJKE STAND VAN DE GEMEENTE EENRUM

mei en juni 1981

Geboren: Langeland, Steven, zv Langeland, Guus P. en van Medendorp,
Gepke M.
Teerling, Gerard, zv Teerling, Guitje en van Voogd, Gezina
Ploeger, Prank Emiel, zv Ploeger, Jan en Bouterse, Leuntje
Anna
Reitsma, Anke Cornelia Maria, dv Reitsma, Jan en Baars,
Catharina Maria
Huwelijksaangiften: Postma, Siebolt Douwe en Udema, Martje
Huwelijken: Medema, Jan en Rumpff, Hinderika
Dijkhof, Gerhardus Petrus en Werkman, Aleide Geertruida
Overleden: Vos, Abel, ev Kettwig, Gretchen Johanne, oud 63 jaar, te
Groningen

hofman
bouwbedrijf pieterburen
Adreswijziging

Door de vele specialisaties barst ons bedrijf
letterlijk uit zijn voegen.
Wij waren dan ook genoodzaakt om op korte
termijn, naast Den Andel dat als opslagruimte
gehandhaafd blijft, uit te kijken naar een grotere
werkruimte.

Dat is gelukt
te
Werkplaats en woonhuis L.Tj.Hofman
Hoofdstraat 86, tel. 05952 - 572
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