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IN M E M O R I A M

Verbijsterd en verslagen waren we, die vrijdagavond 27 november, toen 
we hoorden van het noodlottig ongeval van Burgemeester Zuiderveen. 
Verbijsterd door het niet kunnen begrijpen.
Verslagen door Öét wrede en abrupte einde van een mensenleven.
Nog in april van dit jaar werd hij herbenoemd voor een tweede ambts
termijn.
Bijna 7 Jaar werkte hij voor onze gemeente met grote inzet, spontaan 
en zeer energiek. Elke dag was voor hem een uitdaging.
Burgemeester Zuiderveen was altijd correct en beheerst in z'n optreden. 
Hij werkte vlug en had snel een oordeel klaar. Hij had een open oor 
voor wie bij hem om raad kwam.
Hij leidde met verve en plezier vergaderingen van de gemeenteraad.
In omgang met anderen, zowel het gemeente personeel als met zijn 
burgers, kwamen zijn goede contactuele eigenschappen steeds naar voren. 
De talenten die hij had meegekregen, maakten hem zeer geschikt voor 
het burgemeestersambt.
Een mooie carrière lag in het verschiet, zo leek het.
Het burgemeesterschap van een kleine gemeente brengt vele activiteiten 
buiten de eigen gemeente met zich mee.
Van al dit werk, van al deze contacten met onvoorstelbaar veel mensen 
genoot hij zichtbaar.
Hij was een intens levend mens, die altijd wel even gelegenheid vond 
anderen daarvan deelgenoot te maken.
Zo leefde hij ook intens voor zijn gezin en familie.
Z'n vrouw en kinderen en ouders hebben een nog niet te begrijpen 
verlies geleden.
Zo hebben wij allen, die hem hebben gekend.

K.J. Luitjens



GEMEENTE EENRUM

B5V0I KINGBüNDERZüSK naar afwj jkineen aan de organen in de borstholte.

*

c

Periode van het onderzoek: U wordt uitgenodigd om op 5 of 6 januari
19p2 te willen deelnemen aan het röntgenologisch 
onderzoek van de organen in de borstholte.

Wie worden voor dit on- Met in achtneming van de landelijke richt-
derzoek opgeroepen? lijnen worden ongeroepen alle mannelijke

ingezetenen van de gemeente Senrum, geboren 
vóór .1 januari 1942.

Doel van het onderzoek: Dit bevolkingsonderzoek heeft nog steeds
tot doel het vroegtijdig opsporen van afwij
kingen, die onder' andere kunnen wijzen op 
longkanker.
De longspecia.1 isten in het noorden spreken 
zich unaniem uit over de belangrijkheid en 
voortzetting van dit onderzoek.
Naast het vinden van bovengenoemde afwij
kingen worden ook longtuberculose en andere 
longziekten gevonden en sommige hartafwij
kingen ontdekt. Niet alle ziekten zijn ech
ter op de röntgenfoto zichtbaar.
Wie klachten heeft wende zich dus altijd 
tevens tot zijn huisarts.

ENKELE ALGEMENE AANV.7 T.TZ ING EN

A. Bij deelnemen aan 
het onderzoek:

1. Op het tijdstip, dat op de uitnodiging is 
aangooeven, kunt U aan het onderzoek deel
nemen .

la. U begeeft zich met de uitnodiging op de aan
gegeven tijdstip naar het onderzoeklokaal.

11. Het is absoluut onmogelijk U te houden aan 
het tijdstip, dat: op de uitnodiging is 
aangegeven.

11a. U raadpleegt het in deze folder opgenomen 
overzicht van plaatsen en tijden van het 
onderzoek. Daaruit maakt U zelf een keuze 
en U gaat op het door uzelf gekozen tijd
stip naar het onderzoeklokaal.
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B. Deelname kan achter
wege blijven indien:

C. Uw bijdrage in de 
totale kosten van het 
onderzoek:

D. Kledingvoorschriften:

a. U deelneemt aan een regelmatig terugke
rend onderzoek, dat in het bedrijf of bij 
de instelling waar U werkt, wordt gehouden.

b. U onder regelmatige controle van het 
consultatie-bureau voor tuberculosebestrij
ding staat.

c. U op andere wijze onder regelmatige medische 
controle staat, waarbij een röntgenolo- 
gisch borstonderzoek plaatsvindt.
Indien één of meerdere hiervoor aange
duide omstandigheden op U van toepassing 
is/zijn, hoeft U daarvan generlei bericht 
te zenden.
In overleg met de gemeente Eenrum, die 
zich garant heeft gesteld voor de meer
dere kosten van dit onderzoek, is de foto- 3 
prijs vastgesteld op ƒ. 5,50 per persoon.
Voor het maken van de röntgenfoto hoeft ü 
zich niet uit te kleden. Wel dient U zich 
te ontdoen van overjas, colbertjas, wollen 
vest, kabeltrui e.d.
Daarnaast s.v.p. geen knopen op b.v. de 
borstzakken, geen metalen versieringen op 
de kleding, geen halskettingen e.d.

E. Inlichtingen: Hiervoor kunt U bellen nr. 05959-1333.

BR ENG i Ü A.U.B. UW OPKUEPINGE KAART MEE. KOMT ALLEN... KOMT OP TIJD

Plaatsen en tijden van het onderzoek:
dinsdag 5 januari 1982 Westernieland 9.00-lo.00 uur Star/dplaats bij

het Dorpshuis 
D.Wierengastr. 61

dinsdag 5 januari 198? Pieterburen 10.45-12.15 uur Bij het Groene
Kruisgebouw.

woensdag 6 januari 1982 Eenrum 14.00-18.00 uur Bij het Groene
Kruisgebouw



’t Grunneger A-B-C

A is d' Akemie, dei opent de stoet,
doar kroamen perfesters heur wiesheid droet.

B is de Beurs woar ’n kerel op staait
en dei doarora de kerel van korenbeurs hait.

C is Catsbitter of Cats levertroan,
dat mout ie ais pruiven, doar loat ie alles veur stoan.

D is 't Doafstommenhoes doar leert jong en old,
"Spreken is zuiver en zwiegen is gold".

E is 't Elekries stroatlicht ien stad,
mit dat licht zain ie nog ais wat bie pad.

F dat is Fongers zien fietsefabriek,
doar moaken ze fietsen, ze hebben geliek.

G is 't Gevangenhoes mit groates logies,
mor ik logeer laiver bie Willems of Swies.

H is d ’Harmonie ’n grode sociëteit,
doar is nooit annes herrie as bie ’n gelegenheid.

I is de Iesboan mit wintervermoak,
moar 's zummers den lopen de koien dr voak.



P is ’t Plantsoen mit aal zien pracht# 
doar kuieren jongelu soms hie nacht#

Q is niks op te vinden ien stad,
dei wel wat wait dei zegt mor wat#

R dat is Renboan, doar vlaigen peerden zich dood, 
mor suas vlaigen ze mit sulkie en aal ien sloot#

S dat is 't Slachtkoes dal staalt boeten stainen poort, 
1 doar word *t vei op menselele menaier vermoord#

■ . tT dat is Toren, dei Lange Jan,
peerdekop op 't dak geft wiendrichting aan»

U 'Cv dat is ft ïïurwaaxk mit klolaneziek,
doarbie zet elk zien horlogie geilek.

V is de Vismaarkt, mor allain mor ien noarn, 
dr is allain mor vis op kermis, ien kroam.

V binnen de Voagens, geelachtig van kleur, 
dei roek ie van verren mit Gruimeger odeur#

X en ï doar is niks op te vinden ien stad,
'k sol jandoarie ook nait vaiten watV

bennen de Zaikenhoezen, Kail mooi bouwd, 
i * r om dr te liggen is mie te benard.s-\



Wf Ê S t  U  a l  m m m m
....  dat benoorden Pieterburen en Westernieland men bezig is met
het verhogen en versterken van de zeedijk ?
....  dat er voor 1 januari a.s. in Eenrum nog 19 woningen worden
aangesloten op de riolering, omdat tot die datum de gemeente recht 
kan doen gelden op een financiële vergoeding van het rijk ?
....  dat er door de provincie en het rijk geld beschikbaar is ge
steld voor de restauratie van het interieur van de Nederlands Her
vormde Kerk in Pieterburen ?
....  dat Trijnie Nanninga-van der Veen ontslag is verleend als
hoofdleidster van de openbare kleuterschool in Eenrum en dat 
Marike van Dalsum-Jeltema is benoemd als haar opvolgster ?
....  dat het gemeentebestuur veel haast maakt om te kunnen starten
met de bouw van een bejaardentehuis met 16 zordwoningen aan het 
Ernstheemsterpad, want de raad stelde daarvoor een krediet beschik
baar van ƒ. 147.225,--. ?
....  dat op 24 november j.1. afscheid werd genomen van bejaarden,
verzorger en verzorgsters en de raad van toezicht van Aagstheem en 
dat de 4 in Aagstheem verblijvende bejaarden in naburige bejaarden
tehuizen zijn ondergebracht ?
....  dat de gemeenteraad onlangs ƒ. 28.630,-- beschikbaar heeft ge
steld om een rehabilitatieplan voor de Molenstraat te verwezenlijken ?
....  dat de gemeente ƒ. 10.000,—  beschikbaar heeft gesteld om in
de Jan Heidemastraat en de Addingalaan in Westernieland een woon- 
omgevingsplan te verwezenlijken, nu de daar aanwezige woningen zijn 
gerenoveerd ?
....  dat de heer K.J. Luitjens uit. Eenrum vanaf 1 december j.1.
optreedt als loco-burgemeester van onze gemeente.
In deze funktie is hij opvolger van de heer Flikkema.?
....  dat de gemeente Eenrum voor het dienstjaar 1982 een tekort heeft
van ƒ. 230.739,— . Dit betekent dat elke inwoner van onze gemeente 
nog ongeveer ƒ. 95,—  zou moeten bijbetalen om het verschil aan te 
zuiveren. Omdat dat onredelijk is, wordt een aanvullende bijdrage uit

mhet gemeentefonds gevraagd.?
....  dat over het jaar 1981 het aantal huwelijken (7) het aantal
echtscheidingen (5) elkaar bijna in evenwicht houdt ( + 20% boven het
landelijke gemiddelde)_._Laten wij elkaar voor het komende jaar indezen
veel wijsheid toewensen.
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DORPSHUIS

Wanneer U wel eens door de 
Hoogstraat loopt, dan zult U 
zien, dat er in pand nr. 4a, 
regelmatig door een groep vrij
willigers hard wordt gewerkt. 
Steevast iedere zaterdagmorgen, 
staat er een grote boerenwagen 
geparkeerd, waarop hout en puin 
gedeponeerd worden, om afge
voerd te worden.
Misschien is het U nu duide
lijk waarover we het hebben.
Met nr. 4a bedoelen we n.1. de 
voormalige woning van fam. de 
Graaf en dat is aangekocht 
door de Stichting Ons Dorpshuis 
"De Oude School".
Bestuursleden en vrijwilli
gers hebben wekenlang gesloopt 
en gebroken, totdat een grote 
vierkante ruimte is ontstaan, 
waaruit de nieuwe zaal zal 
worden gecreëerd.
Het is nu zover, dat met de 
"bouw" er van kan worden be
gonnen.
Voorlopig wordt er nog alleen 
op zaterdag door vrijwilli
gers gewerkt, maar straks zal 
het karwei door vaklui wor
den afgemaakt.
Bij de onlangs gehouden aktie 
om geld in te zamelen voor 
aankoop en verbouw, hebben 
zich ook een aantal vrijwilli
gers opgegeven voor timmerwerk, 
metselen, stucadoren enz.
Binnenkort zal een beroep 
op hen worden gedaan.
Tot dusver was het alleen nog

maar sloopwerk, maar bij het 
echte "bouwwerk", kan hun hulp 
niet gemist worden.
Als alles volgens plan ver
loopt, is de zaal in april ge
reed.
We houden U op de hoogte.

Maaitijdvoorziening Eenrum 
gered door vrijwilligers

Dankzij het feit dat zich 12 
mensen als vrijwilligers heb
ben aangemeld, blijft het 
mogelijk om in Eenrum warm eten 
te bezorgen bij diegenen die 
dat nodig hebben.
Er is een rooster samengesteld, 
zodat iedere vrijwilliger eens 
in de 12 weken een week lang 
het eten rondbrengt.
Doordat er zoveel vrijwilli
gers zijn, durven we nu ook 
wat meer reclame te maken voor 
deze maaltijdvoorziening.
Als er mensen zijn, die b.v. 
door ziekte niet in staat zijn 
zelf te koken, dan kunnen zij 
zich melden bij rnw. Smit, 
tel. 1456.
Zij zal er dan voor zorgen, 
dat U 7 dagen in de week warm 
eten krijgt thuisbezorgd.
Wij zijn erg blij, dat dit 
dankz_ij de vriiwilligers weer 
mogelijk is.
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Fiets speelt steeds grotere rol in recreatiebesteding

Een van de grote veranderingen in het Nederlandse recreatïepatroon is 
wel, dat de laatste jaren in de vrijetijdsbesteding de fiets een 
steeds groter wordende rol is gaan spelen.
De terugkeer naar de fiets voor het dagelijks vervoer verloopt lang
zaam, maar des te groter is het aandeel van de tweewieler in de recrea
tiebesteding geworden.

„ Uit een door het Instituut voor Toegepaste Sociologie in Nijmegen inge
steld onderzoek is gebleken, dat in m.n. 1976 35% van de Nederlanders 

« die wel eens gaat toeren, hiervoor meestal gebruik maakt van de fiets *
en dat nog eens 8% hiervoor even vaak de fiets als de auto pakt.
Deze percentages zijn ten gunste van de fiets opnieuw gestegen.
Opvallend is dat degenen die wel eens met de fiets gaan toeren dit ook 
vrij vaak doen; 42% doet dit minstens eens per week.
De motieven, die hierbij vooral een rol spelen zijn dat fietsen gezond 
is en dat fietsen de gelegenheid biedt om sportief bezig te zijn.
Dat de fiets een milieuvriendelijk vervoermiddel is, begint steeds meer 
gewicht in de schaal te leggen, zoals ook steeds meer mensen ontdekken 
dat je op de fiets veel meer ziet, veel meer beleeft en üicliLer bij de 
natuur bent.
De energiebesparing begint een motief te worden, 

a Ook in dit gebied zie je de laatste jaren een steeds groter aantal men
sen die zich sportfietsen hebben aangeschaft en die regelmatig gaan toe- 

• ren; in dit opzicht wijkt deze regio niet af van het landelijk beeld.
Waar het wellicht afwijkt is de mogelijkheid om georganiseerd te toeren, 
terwijl er wel behoefte is aan deze sportvorm.
De wielersport in het algemeen en het racen in het bijzonder is helaas 
vrijwel uit het Noord-West Groningse verdwenen.
Dit is jammer, vandaar dat naar een oplossing is gezocht.
De oplossing is dacht ik gevonden door de oprichting van de Ren,Toer en 
Crossclub de Marnerenners; deze vereniging wil het rennen, het toeren 
en het crossen bevorderen en stimuleren.
Het is de bedoeling dat er wielerwedstrijden zullen worden georganiseerd, 
waarbij het bestuur denkt aan een (semi)klassieker, welke zal worden 
verreden op een parcours gelegen tussen de gemeenten Eenrum en Klooster
buren..
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Ook wordt gedacht om zelf de opleiding van (jeugdige) renners ter hand 
te nemen.
De toer-poot zal zich voornamelijk bezigouden met het uitzetten van ge
zellige (kleine)toertochten voor alle leeftijden en grotere tochten van 
zo'n 100 tot 200 km voor de liefhebbers.
Deze tochten zullen in georganiseerd verband worden verreden en eens per 
week of eens per veertiendagen worden gehouden; dit is afhankelijk van 
een aantal factoren, waarvan het in dit verhaal te ver zou voeren dit 
uiteen te zetten.
Voor het crossen heeft de vereniging de gemeentebesturen van Eenrum, 
Kloosterburen, Leens en Ulrum benaderd om bij de nog te realiseren sport
hal in Leens een terrein te bestemmen als officieel crossterrein volgens 
de normen van de K.N.W.U. aangelegd.
Dit idee is -naar wij hebben begrepen- vrij enthousiast ontvangen; we 
hopen dan ook maar dat een dergelijk terrein er in dit gebied zal komen.
Het is niet de bedoeling dat de R.T.C. de Marnerenners de activiteiten 
van de Fietsclub Eenrum gaat annexeren, verre van dat.
De Fietsclub Eenrum behoudt de door haar georganiseerde of nog te orga- 
nisren evenementen; de R.T.C. is gewoon een aanvulling op die wieleron- 
derdelen waar de Fietsclub om wat voor reden dan ook maar niet of 
nauwelijks aan toe komt.
Dat beide verenigingen af en toe een vorm van samenwerking zullen zoeken 
lijdt geen twijfel, immers de R.T.C. is een samenwerkingsverband tussen 
de Fietsclub Eenrum en het Wielercomité Kloosterburen (welke zich inmid
dels heeft opgeheven).
Diegenen die lid willen worden kunnen zich aanmelden bij de volgende 
personen: voor het rennen is dit mevrouw A.A.Jolman-van Dijk, Pastoor 
J.Martensstraat 17 te Wehe-den Hoorn (tel. 05957-1273); voor het toeren 
is dit de heer H.K.Postma, de Vennen 9 te Eenrum (61^59-1735) en voor 
het crossen is dit de heer H.J.J.Ernens, Hoofdstraat 39 te Kloosterburen 
(tel. 05958-1303).
Ook voor nadere informatie kunt u bij bovenstaande personen terecht.
De contributie bedraagt voor het rennen f. 60,- per jaar voor personen
van 17 jaar en ouder, voor jonger dan 17 jaar is dit f. 30,- per jaar;

. . . en . .voor het toeren is dit f. 45,- per jaar voor het crossen is dit f. 30,-
per jaar.
Ook donateurs zijn uiteraard van harte welkom.
Wij hopen dat door initiatief de wielersport in dit gebied weer een op
leving mag beleven en dat de R.T.C. de Marnerenners een bloeiende vereni
ging zal worden.

P .C.Medema 
algemeen secretaris.



Een levensschets van 
J. ##. Aikes

Onlangs kregen wij een aardig 
boekje in handen n.1. een le
vensschets van de schilder 
Jan Hendriks Aikes, schilder en 
organist te Eenrum.
Het is geschreven door H.P.v.Ham, 
met een bijdrage van A.Betten en 
uitgegeven door Stabo/All Round 
B.V. te Groningen.

zoals b.v. in de boerderij Emst- 
heem te Maarhuizen.
Nog onlangs kwam achter het behang 
op Havenstraat 11, bewoond door 
mevrouw J.Modderman een schoor» 
steenstuk te voorschijn van zijn 
hand. Het was echter helaas te 
zeer door roet aangetast, dat het 
nog gerestaureerd kon worden•
Voor wie in de geschiedenis van 
ons dorp geïnteresseerd is, is 
dit een zeer lezenswaardig boekje, 
dat in onze bibliotheek voorhanden 
is.De titel is:"Denk en ken u 
Pl icit" C.J.Woldring-Hazendonk

OPENBARE BIBLIOTHEEK
EENRUM

Jan Hendriks Aikes leefde van 
179C-]Q46 en woonde en werkte in 
het nog bestaande mooie huis 
Hoogstraat 6 hier in Eenrum.
Hij heeft veel verdienstelijke 
schilderijen gemaakt, vooral 
landschappen, maar ook portretten. 
In verscheidene huizen in en om 
Eenrum heeft hij wanddecoraties 
en schoorsteenstukken geschilder.*.

De Vennen 2a 
9967 PE Eenrum 
tel,05959-1467
Keuze uit de nieuwe aanwinsten*
ROMANS 
Doutiné,H
De meute
Er wordt een onderzoek ingesteld 
naar een ernstig ongeluk tijdens 
een Formule 1 race,omdat men een 
vermoeden heeft van sabotage.
Hart,M.1t
De zaterdagvliegersyverhalen 
Howatch,S.
Drijfzand van de haat 
Op een afgelegen kasteel in 
Schotland komen twee vriendinnen 
in een reeks mysterieuze gebeur
tenissen terecht.
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Marchand,C.
Door het oog van de naald 
Autobiografisch relaas,waarin een 
joodse vrouw met afstandelijkheid 
en humor haar ervaringen in 
W.O.IT vertelt.

Stroegatsky,A.
Bermtoeristen
De voorwerpen die buitenaardse 
wezens na een bezoek aan de 
aarde hebben achtergelaten,vor
men zowel voor wetenschapsmensen 
als avonturiers een interessant 
doelwit.

Winter,L.de
Zoeken naar Eileen D.
Een katholiek Noord-Iers meisje, 
raakt in verwachting van een 
protestantse jongeman en komt 
daardoor in een onmogelijke 
pos itie.

STUDIE-& HÖBBY-BOEKEN 
322.3
Baart,S^.en R.Kagie
Eennouder gezinnen;de emancipatie
van een minderheidsgroep.
Twee journalisten vertellen hoe 
gescheiden ouders,ongehuwde moeders,

430.B 
Martens,A .
Nieuwe gids voor school en beroep 
* 81-'82.
Systematisch gerangschikte gegevens 
over opleidingen,vereiste voor
opleidingen, leerprogramma * s en 
beroepsmogelijkheden.

763
Boer,D.
Het fotoboek;successen met uw camera

808
Lankester,E
Van Edgar Allen Poe tot Roald Dahl; 
de vijftig beste griezelverhalen.

902.5
Tang,A.van der
Stamboomonderzoek:een handreiking 
voor het schrijven van uw familie
geschiedenis .

930.2
Louwe Kooymans,L .P.
Verleden land?archeologische opgra
vingen in Nederland.(boek v.d.maand 
september'81)

weduwen en weduwnaars,hun kinderen 
grootbrengen.

lll«llll!lltllll||gilllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllUllimillllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||||||||||||j|||||||!|||||||||||||(|||||||||||||

Recept VLEESSCH O TEL
In een beboterde ovenschaal leg je een paar plakjes bacon.
Hier bovenop dunne schnitsels met een paar druppeltjes koffiemelk. 
Als bovenste laag van de schotel,weer een paar plakjes bacon en 
dan wat geraspte kaas erover strooien.Op de middelste stand een 
half uur in de oven en klaar is de schotel!

Een lekker en gemakkelijk Kersttoetje:
IJs met slagroom en een warme frambozensaus.
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Ons zonnestelsel deel 1
Onze kennis van het zonnestelsel,waarvan de aarde deel uit maakt, 
is de laatste tien jaar zeer drastisch uitgebreid,vooral door het 
gebruik van onbemande ruimtevaartuigen.Aan de hand van deze ont
dekkingen , waarvan sommige zeer recent zijn,zal ik u wat meer ver
tellen over ons zonnestelsel.
In het centrum van ons zonnestelsel,bevindt zich het lichaam waar 
alles letterlijk en figuurlijk om draait:de zon.De zon straalt 
licht en warmte uit;ze is dus gewoon een ster,zoals we er 's avonds 
honderden aan de hemel zien,die alleen veel dichter bij staat dan 
de andere sterren.In de kern van de zon heerst een temperatuur van 
maar liefst 14 miljoen graden CelciusiHier vindt de energieopwekking 
plaats;de zon zet enorme hoeveelheden waterstof om in helium.Daarbij 
komt energie vrij.Eens over zo'n 4 miljard jaar,zal de waterstof in 
de zon bijna zijn opgebruikt:de zon zal dan zeer sterk opzwellen en

diameter van de zon weer af,totdat zij een piepklein sterretje is 
geworden.Zij zal dan langzaam uitdoven:de zon is gestorven.Maar la
ten we niet teveel in de toekomst kijken.Heden ten dage is er al ge
noeg op de zon te zien.B.v.de zonnevlekken.Dat zijn zwarte vlekken 
op het-overigens niet vaste- oppervlak van de zon.Ze lijken zwart,om-g
dat ze een lagere temperatuur (ca.4000 C) dan de rest van de zon 
(ca.60ü0^C) hebben.Er zijn op de zon soms ook gasuitbarstingen waar 
te nemen,die we protuberansen noemen.Op 29 april 1980 werd er door 
het Amerikaans onbemande ruimtevaartuig Solar Maximum Miss ion een 
enorm grote protuberans waargenomen.Deze protuberans werd sindsdien 
de 'koninginnevlam' genoemd,omdat zij net op koninginnedag verscheen.

Ronald Bakker
Zeebruggestraat 11,Eindhoven.



Korfbal in Eenrum

N.a.v. de resultaten uit de infor- 
matie-ronde, is er een werkgroep 
gevormd,welke een draaiboek gaat 
maken om tot een oprichtings
vergadering te komen.
Het ligt in de bedoeling deze ver
gadering in maart '82 te houden.
De voorlopige werkgroep bestaat 
uit:
Willy Blokzijl 
J.Zijlsmasingel 43 Leens 
tel.05957-2117
Femmy Nicolai- Oudeweg 5 Eenrum 
tel.05959-1616

Harmke van Dijk-Strijk
Hornsterweg 1 Eenrum
tel.05959-1422
Piet Smit Oudeweg 43 Eenrum
tel.05959-1619
Henk & Hennie Frans
Burg.Wiersumstr.7 Eenrum
tel.05959-1391
Seniorleden,die zich als belang
stellende hebben opgegeven en geen 
nader bericht hebben ontvangen, 
worden verzocht kontakt op te nemen 
met Henk Frans.
Belangstellenden kunnen zich op 
bovengenoemde adressen melden voor 
informatie of zich opgeven als lid.

60-plus mannen aan de kook

Al twee jaar achtereen wordt er op de huishoudschool in Warffum 
een kookkursus gehouden voor mannen van 60 jaar en ouder.
Dit is een heel geslaagde kursus;vooral dankzij de enthousiaste 
leiding van de lerares:mevr.Lebbink uit Warffum.
Samen met de heren maakt zij er telkens weer een machtig gezellige 
en leerzame ochtend van.
Men begint 's ochtends eerst met een kop koffie.Dan wordt er be
sproken wat of er die dag gekookt gaat worden.Vervolgens gaan de 
heren twee aan twee in de keukentjes aan het werk,om dan uiteindelijk 
tegen het eind van de ochtend samen aan tafel te gaan en het zelf 
gebrouwen potje op te eten.Er worden eenvoudige maaltijden bereid, 
u hoeft dus niet bang te zijn voor ingewikkelde toestanden.
Wanneer u het zelf ook eens wilt proberen,dan heeft u daarvoor
nog steeds de kans.Eens in de veertien dagen wordt de kursus gehouden
op de vrijdagochtend.Misschien iets voor u!!!
Voor meer informatie kunt u de huishoudschool bellen(05950-. ■ ) of
Sjaak Kebbers(05950-2650)



Toneel
"Vlaamse reuzen", dat is de 
titel van het stuk waarmeec. 
toneelver. "De Komedianten" 
binnenkort weer velen een ge
zellige avond probeert te 
bezorgen.
Het is een blijspel in 3 be
drijven, geschreven door 
Bart Veenstra.
Oorspronkelijk is het een 
Drents stuk, doch "De Kome
dianten" , brengen het in 
Gronings dialect.
Zoals de titel al doet ver
moeden, gaat het over konijnen, 
want "ons Jan is gek van knien'n 
en dat geeft veel verwikkelin
gen .
Op zaterdag 16 januari a.s. 
wordt in hotel Bulthuis de 
jaarlijkse

uitvoering gegeven.
Wilt U dus een gezellige to
neelavond bijwonen, een avond 
waarop U eens echt lekker 
kunt lachen, kom dan op 16 
januari naar hotel Bulthuis. 
Naast bovengenoemd stuk, 
wordt er die avond ook nog 
een eenakter gespeeld, geti
teld "Dokter is nait thoes", 
ook een vrolijk stuk.
Voor de bejaarden is er na
tuurlijk weer de speciale
avond in het Dorpshuis.
In samenwerking met de Herv. 
Vrouwenraad zal getracht wor
den dit begin februari te 
organiseren, maar dat hangt 
van de weersomstandigheden af. 
Noteert U dus vast de zater
dagavond 16 januari, op Uw 
kalender.

* OPROEP***********
**
*
***********
***

Onze gemeente doet sinds 1 januari van dit jaar mee aan het experi
ment plaatselijk c.q. regionaal jeugdwerk.
Het is de bedoeling dat de hiervoor aangetrokken jeugdwerker een 
steun in de rug is voor die verenigingen die activiteiten ontplooien 
op het gebied van het jeugdwerk.
Deze jeugdwerker wordt begeleid door een zgn. regionale stuurgroep, 
die tesamen het jeugdwerk gaan invullen.
In deze stuurgroep is een vacature ontstaan, die Eenrum zou moeten 
opvullen.
Mannen of vrouwen die belangstelling hebben in deze stuurgroep zit
ting te nemen, kunnen zich hiervoor opgeven op het gemeentehuis 
bij de heer Medema.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de secretarsse van de 
stuurgroep, mevrouw M.G.Udinga, tel. 05907-1709.

»**#****
****************
****
**
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Nederlandse stichting voor „Leprabestrijding”
Zondag 31 januari 1982 is het weer "Wereldlepradag" .Op die laatste 
zondag van januari dienen we met elkaar extra te denken aan die vele 
leprapatiënten in de wereld.Tegen die tijd zullen er enige t.v.- en 
radio-programma1s worden uitgezonden,die aandacht schenken aan het 
werk van de leprabestrijdina.
Lepra (melaatsheid) is een door de leprabacil veroorzaakte infectie
ziekte.De besmetting Ontstaat voorname!ijk na direct lichamelijk 
contact met dragers van de ziekte. -;Men schat het totale aantal lijders 
op bijna 15 miljoen.De meeste mensen worden na infectie niet ziek, 
omdat zij voldoende weerstand bezitten,slechts een minderheid is ge
voelig voor de ziekteverwekkers.
Afhankelijk van de weerstand aeneest de ziekte na enige tijd spontaan.
Is de weerstand echter qering,dan volgt verspreiding van de ziekte
verwekkers door het lichaam en er treden huidvlekken op.Wanneer de 
toestand verergert, ontstaan overa.1 huidverdikkingen. Het grootste 
probleem vormen de misvormingen.Ten gevolge van verlammingen treedt 
spierzwakte op,waardoor vooral vingers en tenen misvormd en onbruik
baar worden.Een bijkomend gevola is de gevoelsstoornis in handen 
en voeten als de zenuwen in de ledematen beschadigd zijn. De patiënt 
wordt dan niet meer voor pijn gewaarschuwd,zodat hij zich ongemerkt 
kan branden of verwonden.
De behandeling is thans veel gunstiger dan een tiental jaren terug.
Er zijn een aantal geneesmiddelen die goed werkzaam zijn,waardoor de 
bestrijding ook in ontwikkelingslanden op grote schaal mogelijk is 
geworden.
In de eerste week van februari 1982 zal er weer voor de leprabestrijding 
bij u aan huis worden gecollecteerd. U als gevers kunt er van over
tuigd zijh,dat de bijeengebrachte gelden op een juiste wijze besteed * 
worden. De leprapatiënten zullen u dankbaar zijn,weest daarvan overtuigd!

Namens de kring en kernen in de provincie 
Groningen,

C.van Vliet Contactpersoon gemeente Eenrum 
lllimiflUllirilllllllllllllllllMMMIlltlIllllllllllUNIflIllllllMMIllllllMMIlMtlIlllllllllllMIlillllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIflflIlllllllillllllllllllllllllllllHllllllllllflMlllflIllinilllHfflIlllfll

OP EEN REGENWORM
Een regenworm in Emmeroord 
was bang voor voorwerk ieder soort,
Hij was in één woord: vuurwerkbater, 
totdat bij sprak een psychiater.
Dankzij die arts, een rode baan, 
is nu die pier een pyromaan.



Fivelgoër ke
(Zong'n deur Nijjoars- 
zangers) oude spelling.

Wilt hooren goede huisman schoon, 
Wat ik U zal verhalen;
Hoe dat de Heer zijn eigen Zoon, 
Voor ons deed nederdalen.

Te Bethlehem al in een stal,
Daar werd het kind geboren.
Een wonder voor ons menschen al; 
Dies zijn wij uitverkoren.

Hij is voor ons het dierbaar pand; 
Och muchL men Hem Luch Vieewti; 
Gezeten aan Gods rechterhand,
Wil hij tot borg ons wezen.

Sn nu wensch ik U huisman en vrouw. 
Dat God U moge sparen.
Sn dat gij Hem moogt zijn getrouw, 
Nog een lange reeks van jaren.

Sn nu wensch ik U allen met elkaar, 
Veel heil en zegen ieder jaar.
En nu wensch ik U al te zamen,
Een nieuwe jaar Ja Amen.

Een van de oudste liederen is het 
bovenstaand 'Fivelgoër Kerstlied', 
beter bekend onder de naam ' Nij- 
joarszang, echter niet alleen in 
Fivelingo,maar ook in geheel Hun
singo door Nijjoarszangers gezon
gen.
Bekende zangers waren; Hen Brinktje 
en Fait Bain.Verder vermelden we 
nog Vester Klok van Slochteren en 
Leo Mosselman van Loppersum.Vester 
Klok was van mening,dat zijn Nij- 
joarszang de 'echte' was;'t andere 
was "moar nij spul".

0 0 b c

> • • • • • • • • • • • • • • • • «

iiiniiMiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiimiiiiiiiiiiiimNiiiimimnnimiinmiiiminmmiiii

OP TWEE PADl/EN

Twee padden hadden te Maasbracht 
een soort circustoer bedacht: 
de eerste pad zat op de tweede 
door wie een rijwiel werd bereden 
en riep luidruchtig door de stad: 
"Ik rijd hier op een rijwielpad."

1T



Wat is er te doen?
zo.20 dec. De Pool Koffieconcert

Mira Mobiel speelt Mozart,Boccherini, 
Beethoven.entree: ƒ4,- (incl.1 koffie)
11.00 uur.

ma.21 dec.

vr. 1 jan. 1 82.l i !

do.7 jan.

ma.11 jan.

do.14 jan.

za.16 jan.

za.16 jan.

Hotel Bulthuis Hed.ver.v.Huisvrouwen
1Thomassingers1 met muziek,zang en 
een verhaal rondom het Kerstgebeuren.

De Pool Nli-joars verziede
Met muziek van het Marne Combo en 
boerenjongens het nieuwe jaar in.
16.00 uur.

De Pool Nutsavond óók voor niet-leden.
"De chips en de computer,tegenwoor
dig en in de toekomst" ,door 
de heer j.H.Bijsterveld uit Mensin
geweer. Vrije toegang.

'De Marne' Lezing over sportletsels
Wehe den Hoorn 20.00 uur.Toegang gratis.

Café Steekstra Dhr.Mulder vertelt over taken .
Rode Kruis en mevr. Slzes over haar 
taak bij de Marne Colonne.

De Pool Saspel: 2 of 3 een-akters
20.00 uur. ƒ4,-

Hotel Bulthuis De komedianten: 'Ons Jan is gek van
knien1n '.
'Dokter is nait thoes1.

za.23 jan. Diekstaal Toneelvereniging Mesternieland:
Westernieland ’t Geluk hangt aan 'n zieden droadje'

( 4 bedr.) van G.Hamstra-Vos 
Bal na!!! 20.00 uur.

za.30 jan. De Pool Rooie Rinus & Pe Daalemmer!
Cabaret!!! 20.00 uur. 
ƒ6,- donateurs: ƒ4,-

z?. .13 febr. De Pool Harst & Keizer
Sprankelend cabaret,reeds bekend 
van het amateur-festival!
20.00 uur. ƒ5,-.

OP EEN KEESHOND
Een witte keeshond in Maastricht 
was, als wij goed zijn ingelicht, 
de enige, die in die stad 
een halsband met een hengsel had. 
"De dames" sprak het beest wat hees 
"gebruiken mij als beauty-kees".



’t Hou-weel
De naam van dit gehucht bestaat 
uit twee gedeelten,nl."Hou" en 
"Weel",waarbij voor ieder gedeel
te een afzonderlijke verklaring 
te vinden is.
Omdat dit hier het geval blijkt 
te zijn,komt de vraag naar voren, 
welke verklaring de juiste is.
Het antwoord daar op is nu juist 
niet voor de hand liggend,hetgeen 
uit het volgende mag blijken.
Voor het eerste gedeelte "HOU(W)" 
kan men een vergelijking trekken 
met "De Houw" tussen Leens en Ul- 
rum,welke als volgt is ontstaan 
uit het woord Houa-Hova-Hof, 
in de betekenis van "Hofstede" 
(boerderij).Het tweede gedeelte 
"Weel" is als volgt te verklaren 
(plat Gronings=Houwail): 
wail=een waterplas,ontstaan door 
dijkbreuk.Wiel,waal (een stil hin 
lignde wail).De naam is in het 
gewone spraakgebruik verouderd, 
maar leeft nog voort in eigen na
men,zoals b.v.‘t 01 Wail onder 
Den Andel,de Berwailsterweg bij 
Hornhuizen(naar de Houw).De gewone 
naam voor wail is nu kolk.
Uit het bovenstaande blijkt nu ook 
wel,dat Houweel betekent:
"Hofstede,gelegen bij de Kolk"

De tweede verklaring luidt als volgt: 
In 1844 komt het voor onder de naam 
Kouwzjjl.Het afkomstig van Houw en 
Wiel.Houw zal hier betekenen:
"dijk of waterkering"(in de beteke
nis van houden-tegenhouden).
Wiel dat hetzelfde is als Wel en 
Waal., In de betekenis van draaien. 
Gotisch "Walwjan",Angelsaksisch 
"WaIwian,Engels "To Wallow",geeft 
een kolk,een gat in de dijk te 
kennen.
Het "Houwzij1",gelegen aan het ein
de van het kanaal en op de kustkaart 
van Sems van 1630 voorkomende onder 
de naam van "Weender Colck",stelt 
een kolk voor daar ter plaatse,door 
welke kolk duidelijk een overoude 
dijk loopt.Volgens deze uiteenzet
ting is de natuurlijke gesteldheid 
van do plaats in overeenstemming 
met de betekenis van de naam. 
Betreffende het eerste gedeelte 
van "Houweel",lopen de beide ver
klaringen dus nogal uiteen. 
(Hou:boerderij of dijk)
Wat betreft het tweede gedeelte van 
de naam "Weel",hierover komen de 
beide verklaringen met elkaar over
een in de naam "Kolk".

<*********************************************************
OP EEN VLINDER
Een vlinder in Uithuizermeeden 
gebruikt toiletbenodigheden 
om een bepaalde roos te kweken 
die alle roosrecords kan breken.
Die roos wordt, als zij het mocht doen, 
geregistreerd als kam-pioen.



D2 BOTANISCHE TUIN te P13TERBUR3N.

DOMIES TOEN EN TOENHOES

Veranderingen rond het historische N.K.-kerkgebouw, als gevolg 
van kerkelijke teruggang, financiële perikelen en een sinds jaren 
niet meer door een predikant bewoonde pastorie, bleven ook Pieter- 
buren niet bespaard.
Met een ongetwijfeld triest gemoed ging het kerkbestuur in 1962 
tot de slopingsdaad van de pastorie over.
Ook het tuinhuis vóór aan de gracht bij de dorpsstraat gelegen, 
kreeg de sloper toegewezen, maar dat werd op de valreep gered.
Van het grote tuinterrein werd de gemeente Eenrum eigenaresse.
Een luchtfoto met de kerk en de pastorie op de voorgrond geeft 
nog duidelijk het beeld weer van de oude "ween"= pastorie-boerderij; 
een huis met oorspronkelijk een schuur er achter.
De predikant had in de 19e eeuw naast het herdelijk ambt nog andere 
plichten: de graslanden, behorende bij de pastorie moesten ook be
werkt worden.
Het boerderijdeel, was een welkome aanvulling op de lage salarië
ring van de dominee.
Er werden in Groningen (voorb. Prof. van Hall, geb. 182.1, overl.1874) 
zelfs een tijd lang verplichte colleges gegeven voor de theologi
sche studenten in de landbouwhuishoudkunde.
Van de dominee werd ook verwacht, dat hij als derde taak veel in
teresse in de tuinbouwzaken aan de dag zou leggen, ja, zelfs onder
richt in dit vak zou geven.
Begrensd door de pastorie en het tuinhuis met de omgrachting aan 
de noordzijde, lag de tuin er verwaarloosd bij.
Er stond een kolos van een oude bruine beuk, een plantaan en meer 
fraai geboomte.
Een gesteunbeerde tuinmuur van oude kloostermoppen sloot de tuin 
naar het westen af.
Maar ondanks de verwaarloosde toestand waarin één en ander verkeerde, 
bleef het een waardevol historisch geheel.
Evenals de tuin lag ook het tuinhuis rond 1960 er vervallen bij.
Dit openliggende veranda-gebouwtje was eens een stijlvol dicht 
tuinhuisje geweest, zoals nog een enkele; keer langs een stadswal 
of op een burchtterrein voorkomt.
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Op aandrang en met inspirerende woorden van de directeur voor het 
Vreemdelingenverkeer van de provincie Groningen, de heer Braber, 
werd in Pieterburen, vanuit het particulier initiatief, moeizaam 
vanwege de financiën, een restauratie op gang gebracht onder de 
deskundige leiding van archtect P.L. de Vrieze.
Met financiële hulp van velen, van het H.S. Kammingafonds, met enige 
hulp van de overheden, kwam de grondige restauratie tot stand.
Het Prov. Anjerfonds zorgde voor de mogelijkheid tot aankoop van 
het meubilair.
De vele overpeinzingen door vroegere predikanten in dit stille 
tuinhuis (gluurhuis) in de dorpsstraat verricht, werden geconsoli
deerd in de nieuwe naam: DOMIE'S TOSNHOES.
De Ommelander route kwam door Pieterburen.
Rond "DOMIE'S TOENHOES" hadden heers, brandnetels, ditels enz. 
beslag gelegd op alles wat in een verzorgde Engelse landschapstuin 
nodig werd geacht.
Vóór het tuinhuis zuidzijde lag een vlak gazondeel, verderop hoog 
en laag: de twee vijvers, een heuveltje en slingerpaden, alles in 
verwaarloosde staat.
Restanten puin met kuilen getuigden nog dat bij de kerk eens de 
" weem" stond.
De gemeente? Senrum, eigenaresse, diende bij het Provinciaal Bestuur 
een open tuinparkplan in.
Helaas werd de gewenste toestemming niet gegeven.
De tuin mocht echter niet. aan de vergetelheid worden prijsgegeven.
Zou deze tuin geen refugium, uitwijkplaats,, voor oude planten 
kunnen worden? In overleg met burgemeester Amerika werd vanuit 
het particulier initiatief een dergelijk plan besproken en werden 
stappen in die richting ondernomen.
Vooral mevr. T.F. Clevering-Meier was erg aktief bezig met het schep
pen en het uitwerken van plannen.
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De oude tuin werd her-ontdekt.
Oude planten werden gezocht: op borgterreinen in de buurt, en in 
boerderij tuinen.
Schier verdwenen bermplanten werden overq^plaatst.
Met particuliere inzet werd, op aanwijzing van een deskundige, 
gezamenlijk een zonnewijzer gemaakt, die dank zij de smidshulp, 
voortreffelijk slaagde.
"Tied vlugt as'n scha veurbie" werd er na voltooing op geschreven. 
(Op de zonnewijzers is de tijdklok een schaduwstreep)

De sokkel was een geschenk, evenals ten iele een groot beeld van 
de bloemengodin op voetstuk en een enkel ander tuinomament.
De gemeente Eenrum plaatste bij de laaningang een bord met het 
opschrift: "Gemeentelijke Botanische Dtreektuin".
Sindsdien staat ook Domie's Toen te Pieterburen op de lijst van 
de botanische tuinen vermeld.
Welke preciese omschrijving moet aan het woord botanisch worden 
gegeven?
Het betekent alleen maar "plantkundiq, van de planten", maar 
heeft door het woordgebruik een meer g<=> special is eerde betekenis 
gekregen. Botanische planten zijn planten eens in cultuur gebracht, 
verwilderd achtergebleven, in een streek naderhand als autochtone- 
planten gekwalificeerd: planten uit oude kloostertuinen, van oude 
borgterreinen, en uit oude boerderij tuinen, die in het verleden in 
de eerste plaats om hun functie waren gewaardeerd.
Men had vele soorten kruiden, als het keukenkruid en het geneeskrach
tige kruid; andere planten dienden als genot- geur- en verfmiddel.
De oude bergenflora kende vele bolgewasjes, deels functioneel, deels
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als sierplant, waartoe o.a. de wilde tulp, het botanisch crocusje, 
de daslook en de knikkende wogelmelk gerekend moeten worden.
Vanaf 1965 groeide langzaam de collectie oude cultuurplanten en een 
collectie borgenflora; ook hebben enkele bermplanten hier hun uit
wijkplaats gevonden.
Zelfs enkele kwelder- en wadplanten doen het goed, o.a. de wadteunis- 
bloem, de zeeaster en de lamsoor.
Was het in het allereerste begin de jeugd, die zich verdienstelijk 
maakte door de tuin te maaien, nu krijgt de tuin van de plantsoenen
dienst een gemeentelijke verzorging, bovendien werd in 1980 een 
Tuincommissie in het leven geroepen, die er zorg voor draagt dat de 
aanvoer van "botanische" planten gewaarborgd blijft.
Ook bij het onderhoud van de tuin helpt deze commissie daadwerkelijk 
mee.
De bloementuin is, evenals het tuinhuis, vrij toegankelijk.
Hier volgen enige namen van pinten die in de tuin voorkomen:
Arum italicum = italiaanse aronskelk 
Lavas = maggikruid
Hesperis matronalis = damastbloem 
Sempervivum tectorum= huislook

*
Verzekeren, geld 

voor risico’s
Het grootste voordeel van mijn 

verzekeringen bij de Bondsspaarbank? 
Ze kennen me daar. Ik kom er niet alleen 

voor mijn verzekeringen, maar ook 
voor al mijn geldzaken (bankgiro), reizen, 

vreemde valuta, onze hypotheek enz.

Eigenlijk voor al die dingen, waar je 
thuis geen antwoord op kunt vinden. 

En dat ik er ook al mijn verzekeringen 
afsluit is mooi meegenomen.

BONDSSPAARBANK S
WINSUM - BEDUM - WARFFUM - EENRUM - LEENS - ONDERDEDAM
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Kleine stampjes “kaars kun je in deze tijd van het jaar in vrijwel 
ieder huis wel vinden.Sn wie heeft er geen verf of schoensmeer en 
een stuk papier in huis?
Schrijf; of teken met de stompjes kaars op h^t witte papier en ga 
er dan met verf of schoensmeer ( op een lapje) over.
Je tekening blijft wit en de rest van het p̂ jpier krijgt een kleur
tje. Net of het gedrukt is»

Prij svraag:
Wat zit er in dit

i O
7 -O-
3 Q.

4 .Q.

5 • -0*
6 . .Q.

7 ...0
9 .0.
9 . .0.

Schrijven jullie ook nog een keer een leuk verhaaltje,een gedicht 
of gewoon iets waar je graag wat van vertellen wilt, je hobby, 
wat er op school gebeurt of wat dan ook!
Et lekker oliebollen, wees hééééél voorzichtig met vuurwerk en maak 
veel pret!!!!!!
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DE COMMISSIE "HERTEKAMP EENRUM” ZOEKT:

een of meer vrijwilligers voor het 
verzorgen van de herten en de andere 
dieren in het hertekarap in het bos. 
Aanmeldingen kunnen worden gedaan bij 
B.G. Smit, Burg. Wiersumstraat 14 in 
Eenrum (telefoon 05959-1456).
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NOG IETS OVER DE GEMEENTEBEGROTING.
Op 10 december j.1. heeft de gemeente
raad de begroting voor het dienstjaar 
1982 behandeld. De raad heeft de be
groting in ontwerp aangeboden gekregen 
van burgemeester en wethouders, die 
deze daartoe bijgestaan en voorgelicht 
door de ambtenaren, hebben opgesteld.
De raad heeft burgemeester en wethou
ders gemachtigd de in de begroting ge
raamde uitgaven te doen, behoudens de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
Als u meer over deze gemeente-begro- 
ting wilt weten dan kunt u altijd te
recht op het gemeentehuis om te infor
meren naar datgene, wat u graag wilt 
weten.
Een afschrift van de begroting met me
morie van toelichting kunt u tegen bèta 
ling van de kosten, ƒ. 88,75» eveneens 
ter secretarie verkrijgen.
Een exemplaar van de begroting ligt 
trouwens ook ter inzage in de openbare 
bibliotheek•
Het is niet zo, dat de gemeente alles 
wat ze maar wil, op de begroting kan 
zetten en dan kan uitgeven.
De meeste uitgaven liggen min of meer 
vast,de gemeente heel veel uitgaven

doet, die voorgeschreven zijn. uat 
zijn b.v. rente, aflossingen, deelne- 
raingskosten aan gemeenschappelijke 
regelingen enz. enz.
Als er dan nog geld overblijft dan 
kan de gemeente nog gaan denken aan 
dingen die ze óók graag zou willen
doen. Maar zoals het ook in het huis
houden gaat: er moet worden gerekend
gewikt en gewogen.
Een groot deel van de inkomsten is 
natuurlijk afkomstig van het rijk.
De belastingen en heffingen en andere 
inkomsten maken maar een ondergeschikt
deel uit van de totale inkomsten. Maa: 
het totaal van inkomsten was toch te 
laag om de uitgaven op vele terreinen 
die de gemeente moet doen, te dekken. 
Dit jaar kwam de gemeente lang niet 
rond want er is een tekort van 
ƒ. 250.759»— • Door een aanvullende 
bijdrage uit het gemeentefonds te 
vragen verwacht het gemeente-bestuur 
bij het Ministerie van Financiën en 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
een oplossing te vinden voor haar 
financiële problemen.

AS



GEZOCHT:
Voor het Rheumafonds wordt in Eenrum 
een contactadres gezocht. Aanmeldingen 
hiervoor kunnen worden gedaan bij 
M.C. Smit-Peek, Burg, Wiersumstraat 14 
in Eenrum (telefoon 05959-1456).

SNEEUWRUIMEN:
In deze tijd van overdadig veel sneeuw 
is het voor de gemeente erg moeilijk 
om elke straat en steeg op zijn wenken 
te bedienen. Maar wist u wel dat u 
zelf de plicht heeft om stoepen of 
voetpaden die voor uw huis liggen 
sneeuwvrij te maken ? En het u , 
sieren als u dan ook meteen even 
het gedeelte sneeuwvrij,dat voor het 
huis van uw bejaarde buurman of buur
vrouw ligt, maakte.




