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Wat is er te doen?
a i . 16 f ebr.

Hotel Bulthuis

Jaarvergadering Motorclub Eenrum
20.00 uur

ma. 22 f ebr.

Hotel Bulthuis

Jaarvergadering Ver, voor Volks
vermaken Eenrum. 20.00 uur

do. 2 5 f ebr.

Dorpshuis Eenrum

Algemene verg. Dorpsbelangen
20.00 uur

vr.26 febr.

Café Streekstra
Pieterburen

Maandelijkse kaart- en s joelavond.Mooie vleesprijzen te win
nen! Inleg ƒ5,-. 20.00 uur

za.27 f ebr.

De Pool Eenrum

MUZIEK.Fred Goudzwaard zingt
oude jazz. ƒ4,- cirkelvr.ƒ2,50.
20.30 uur

z a . 6 maart

"De Slikken"
Westernieland

Toneeluitvoering: 'Het gevonden
meisje' door Joop Spit.(blijspel
in 3 bedr.)BAL NA met duo J.S.B!
20.00 uur

zondagmiddag
7 maart

De Pool

Voor de kinderen: div.tekenfilms.
voor de ouders: spelletjesi»i
ƒ1,- p.p. 15.00 uur

z a .13 maart

Hotel Bulthuis

Feestavond MCE-V.V.V.
m.m.v.1De~Grunniger Sproak' met
het toneelstuk:'Appels ien buurmans tuun'.BAL NA» 20.00 uur

zo. 14 maart

De Pool

Koffieconcert. Liet Loudon speelt
fluit. 11.00 uur ƒ4,- (incl.1 koffie)

wo. 17 maart
«

Café Streekstra

Ned.Ver.van Huisvr.Gezamelijke
avond met Nutsdep.Eenrum.
Dhr.Heemstra vertelt over zijn werk
bij de technische recherche.19.45 uur

za.27 maart

De Pool

Toneel: De Poolster.ƒ3,- 20.30 uur

z a . 3 april

T u m h a l Eenrum

d i .6

Café Streekstra

De Gymnastiekvereniging Eenrum e.o.
viert haar 60-jarig jubileum.BAL NA!
Kindermiddag. f 2 ,50 volw.f4,-.
n-;ïïö"m“ —

april

wo. 7 april

De Pool

Kindermiddag.f2,50 vo l w .ƒ4,-.
14.00 uur

z a .10 april

De Pool

Cabaret: 11Filter" .
20.30 uur. ƒ6,-

16 en 17 april

Dorpshuis

órpheus BAZAR

s a ,24 april worden de "spullen" voor de ROMMELMARKT van 1 mei opgehaald!

Voor het kunnen ie slechts één bewijs:

Schaam u niet te willen leren, wat u

het doan.

niet weet.

Ulie niet in kennis vooruit gaat, gaat

Zelfvertrouwen is het eerste geheim

achteruit*

van succes*

f

’n glaske op

i

Jaan laip vpur 't eerst deur ‘t loug mit bril op neus.
"Hes n glnske op? Wat zai ik?" ree buurman.
"Nee man,

'k ben zo nuchtern as n kaalf," zee Jaan.

Noaber wees op zien bril en dou haar Jaan hom
deur. Hai dochde: "Zo wil ik nou ook ais ain d'r
deurhoalen."
En hai trof 't., Domie mos annerdoags preken ien
kerk en Jaan laip hom ien mu.id.
"Ie hemmen ook n poar gloaskes op, domie," zee e.
"ken je 't roeken?" vroug domie en dee gauw 'n
pepermuntje ien mond.

Vereniging dorpsbelangen Eenrum
In overleg met de Marktcommissie is vorig jaar besloten dat onze
Vereniging jaarlijks een rtan ipl-atr krijgt toegewezen op de
H eme1va a rtsma rkt.
Dit houdt in dat alle ver e n i g !ngen,stichtingen of commissies
jaarlijks aan ons kenbaar dienen te maken of zo in aanmerking
wensen te komen voor een aktie. Deze aktie kan bijvoorbeeld be
staan uit het houden van een verbotina, knffiestand of iets
dergelijks. Wel moet een aktie ten aoede komen aan het algemeen
belang binnen de gemeente.Dus men hoeft geen aktie te houden om
de kas te spekken.
De vereniging, stichting of commissie d,ic een aktie op de Hemelvaartsmarkt wil houden, wordt verzocht onderstaande strook In te
vullen en voor 1 april op te sturen naar de voorzitter van de
Vereniging Dorpsbelangen Eenrum, de heer H.K.Noordhuis Mensingew g g rsterweg 2d ,Eenrum.
Verenigingen die het vorig jaar hebben ingeschreven dienen dit nu
weer te doen.
••
Naam vereniging...................................................
Secretaris
...................................................
Aktie t.b.v.
...................................................
Wat voor aktie wenst u
.........................................
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ONS ZONNESTELSEL deel 2
Om de zon cirkelen 9 planeten. Een planeet is een koude b o l ,
die geen licht uitstraalt. We kunnen de planeten toch zien,
omdat ze zonlicht weerkaatsen. De 9 planeten van ons zonnestel
sel zijn, gerekend vanaf de zon: Mercurius, Venus, Aarde, Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Deze planeten
kunnen we in twee groepen onderverdelen: de aardse planeten (de
eerste vier) hebben allemaal een vast oppervlak en bestaan voor
namelijk uit rots, dus ze hebben een hoge dichtheid en de reuzen
planeten (de laatste vijf).Deze hebben geen vast oppervlak en
bestaan voornamelijk uit waterstof en helium en hebben dus een
lage dichtheid. Om de meeste planeten draaien dan ook nog manen
of satellieten: zo is de maan een satelliet van de aarde en geen
planeet zoals men nog wel eens denkt!
Er zijn ook nog drie planeten die een ring bezitten, d.w.z. een
ring van kleine brokjes puin en ijs, die om de planeet draait.
p
Tussen de banen van Mars en Jupiter bevindt zich nog een heel
groot aantal kleine rotsblokken, planetoïden of asteroïden
genoemd. De grootste,Ceres genaamd, heeft een diameter van 1003 km,~
de kleinsten zijn echter niet meer met het blote oog te onderscheider
Deze rotsblokken zijn vermoedelijk ontstaan, doordat twee vroegere
planeten zijn gebotst en uit elkaar gespat, of doordat een planeet
door de enorme zwaartekracht van Jupiter uit elkaar werd getrokken.
Tenslotte bevinden er zich nog kometen in het zonnestelsel.
Dit zijn eigenlijk een soort 'vuile sneeuwballen': ze bestaan vnl.
uit ijs en stof. Een komeet volgt een zeer langgerekte baan cm
de zon.Als er een in de buurt van de zon komt, verdampt het ijs in
zij kern en er vormt zich een stofstaart achter de komeet, die
soms wel een miljoen kilometer lang kan worden! De bekendste
komeet is de komeet van Halley, die in 76 jaar één keer om de zon
loopt en in 1986 weer te zien zal zijn. Als de aarde de baan
kruist van een oude, uitgedoofde komeet, waaruit al het ijs ver
dwenen is, dan zien we een groot aantal meteoren, in de volksmond
' vallende sterren' genoemd. Deze hebben dus eigenlijk niets met
sterren te maken, het zijn brokjes stof en gruis die in de aardse
atmosfeer door de wrijving verbranden en een lichtend spoor aan
de hemel nalaten. Als een meteoor het aardoppervlak bereikt en een
krater in de grond slaat, noemen we het een meteoriet

Sr worden minder uitreisvisa

Handtekening voor
Russische Joden

verstrekt, het aantal proces
sen neemt toe, de Joodse cul
tuur wordt bedreigd en het
antisemitisme herleeft.

Cp de secretarie van het ge

In het voorjaar van 1982 willen

meentehuis kunnen, op een aan

het Solidariteitscommité

de president van de Sovjet Unie

voor de joden in de "Sovjet Unie^5'

gerichte petitie, handtekenin

en de "Stichting tot steun aan

gen worden geplaatst.

de Joden in Arabische en

Tn de petitie wordt geprotes

Oosteuropese landen" deze aan

teerd tegen het feit, dat in

bieden aan de commissie men

de Sovjet Unie de positie van

senrechten van het Europese-

de Joden sterk is verslechterd.

Parlement.
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Rekreatief kanovaren
Het is de bedoeling dat de Gemeentelijke Sportcommissie in de maand juni a.s. weer een eerste
kennismaking met het recreatief kanovaren gaat
organiseren.
Deze kennismaking bestaat uit 5 ''lessen" van een
uur en is bedoeld om de deelnemers de allereerste
beginselen/vaardigheden van het kanovaren bij te
brengen.
De volgende onderdelen komen daarbij aan de orde:
- buoL Le watei

Laten

- in- en uitstappen
- het maken van bochten (slalom), remmen, achter
uitvaren en aanleggen
- omslaan
- boot leeg hozen
- verzorging van de boot
Aansluitend aan deze lessen zal een toertocht van
- 2 uur in de omgeving van Eenrum worden gehouden.
De kosten per deelnemer bedragen voor 10 t/m 16
jarigen - f. 30,- en voor 17 jarigen en ouder
- f. 35,-.
Aan deze "cursus" kunnen maximaal 16 deelnemers
meedoen, zodat het zaak is niet te lang te wachten
met aanmelding.
De aanmelding kan geschieden bij de heer P.C.Medema
op het gemeentehuis (05959-1333).
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Aanmelding kadavers

tehuis in Kenrurn gaan of naar
het postkantoor in Pieterburen.

Als bij U VQQ of anders dieren

U krijgt daar een sleutel,

5terven> dan moet U als volgt

waarna U het gestorven dier

handelen.

kunt deponeren in de kadaver-

U belt dan naar het Openbaar

bak aan de Dwarsweg.

Slachthuis in Groningen.

U wordt wel verzocht een label

( tel. 050-123141)

met Uw naam en adres aan het

Daarna kunt U naar het gemeen

kadaver te binden.

S
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Riolering en
reconstructie
in Pieterburen

raad houdt echter in, dat een
rioolretributie (dit is een
heffing voor een geleverde

In december j .1. werd van de

prestatie), moet worden inge

raad een principe-uitspraak

voerd.

gevraagd om in Pieterburen een

De heffing moet gedurende 40

rioleringsplan en reconstruc

jaren + f. 60,—

tieplan van de Hoofdstraat in

elke gebruiker die is aangesloten

Pieterburen in uitvoering te

op de openbare riolering

nemen.

in Eenrum en Pieterburen.

De plannen daartoe bestonden

De raad heeft ondanks de

al tientallen jaren, maar door

financiële offers van de in

de armlastige situatie' in de

woners toch besloten de plan

gemeentelijke financiën, kwam

nen te aanvaarden.

het nooit verder dan plannen

Te zijner tijd zal er dus

makerij .

een rioolretributie inge

Nu kreeg het gemeentebestuur

voerd worden.

een kans om dit plan gereali

Ondanks het feit dat dit be

seerd te krijgen en men moest

sluit een forse aanslag op onze

nog maar afwachten of men ooit

portemonnaie is, moeten we

weer de kans kreeg dit plan

toch ook beseffen, dat nu

gerealiseerd te krijgen.

weer een aantal mensen, enige

Een positief oordeel van de

tijd langer van werk is ver

zijn, van

zekerd.
MïlfHUHIll

Gedenkteken

ter herinnering aan oorlogsslachtoffers

In een onlangs uitkomend verenigingsblad, werd gewag gemaakt
van het feit dat nog nooit gehoor is gegeven aan de meerdere
keren geuite wens, om in Eenrum te komen tot oprichting van
een gedenkteken ter herinnering aan de in de tweede wereld
oorlog omgekomen inwoners uit de gemeente, waaronder een
aantal joodse inwoners.
De schrijver van het artikel had kunnen weten dat de gemeente
raad hieraan een tijd geleden reeds aandacht heeft geschonken.
Een initiatief om te komen tot zoiets via ambtelijke wegen,
verloopt meestal niet al te vlot. Vooral financiële middelen
en mogelijkheden spelen daarbij een grote rol.
Onlangs is door bemiddeling van de provinciale commissie
complementaire arbeidsvoorziening beeldende kunstenaars, aan
alle kunstenaars in de provincie Groningen een schrijven uit
gegaan, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld in te
schrijven voor een ontwerp voor een gedenkteken.

DATABANK
Het woord data-bank is nog niet zo lang in gebruik.
Bovendien s -jjn er minstens d r i° toepass ingen voor in omloop.

Data is het meervoud van datum# een bank is een plaats waar
men iets bewaart. >Jat voor een vreemde bank is dat dan wel?
*

Nou# dat valt nog wel mee. Want datum is weer een moeilijk
woord voor gegeven. Sn dan zijn we al een stukje verder.
Bon data-bank is een plaats waar gegevens zijn opgeslagen.
De data-bank waar het in dit stukje om gaat#is het adres van
do redactie van hit Bokkeblad.

Sn het zou heel plezierig zijn#

dat. iedere club/veren iging die in Senrum wat gaat. organiseren#
heel ruim van tevoren de plannen en de geplande data via het
Bokkeblad bekend maakt. Dan kunnen anderen rekening houden met
al op een bepaalde datum vallende gebeurtenissen.

Sn dan zou

voorkomen kunnen worden, dat twee belangrijke activiteiten
pe r ongel uk sa men va 11 e n . W a n t da t is ja rnmer !
Dus#dames en heren bestuurders van verenigingen# we nodigen
u uit om het onderstaande adres als data-bank te gebruiken:
Mattenesserlaan 20

9967 PI Scnrum,

tel. 05959-1722.

De culturele commissie.
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Ue macht van het kleine
In de gemeente Sen rum zijn e.i m

ue volgende plaatsen afdexragen

van het. fonds voor Epilepsiobestrijding "De Macht van het Kleine":
Denrum;

mevr. D . Postma-t

1 D d orbumon;

.••groan#

Tu inbouwstraa t 10.

mevr. L.C . Wiersrrr--D''koter#

Wor tern.ieland:

V'ierhuisterweg 29.

mevr. J,A. Fiber-Mieirwonhuyze#

Kaakhornsterweg 19.

/oor oen minimale kontribrd.ie van r 5,- per jaar kunt u ons werk
steunen. Dik kwartaal, ontvangt u dun ons blad met voorlichting
cver

pil gosio.

U kunt zich daarvoor opgeven bij genoemde kontaktpersonen.
Bij voorbaat hartelijk

dank voor üw medewerking.
G. postma#

ressortleider

de Schans 10
9974 IL Zoutkamp
tel. 05956-1596.

BOMEN

Als men dan op de boot bezig was

Zaterdagmorgen 9*00 uur, plaats 5

dat mooi, zo dacht ik.

of men moest afmeren dan scheelde

Wat bleek het geval.

haven van Eenrum.
Er vielen wel eens blaadjes op
Een groepje mannen, gewapend met
de boten en dat kon natuurlijk
bijlen en zagen komt aangewandeld.

niet.

Ze blijken het op de houtwal
gemunt te hebben. Na enkele uren
ziet de haven er nog troostlozer
en kaler uit dan die al was.
En ik altijd maar denken dat er

Onbegrijpelijk dat voor zo'n
klein groepje mensen, die misr
schien dan wat meer moeten
vegen, het dorpsgezicht zo ver
knoeid mag worden. De haven zo

maar zo geen bomen gekapt mogen
als die vroeger was, met z'n
worden. Dat klopt.
bomen in de Havenstraat die er zo
Maar dit zijn dan ook geen bomen,
een sfeervol plekje van maakten,
dit is een haag, waar zonder
problemen vergunning voor gekre

dat komt natxjurlijk niet meer
terug, maar om de laatste bomen,

gen kan worden.
Stond die haag dan iemand in de

die tenminste het geheel nog een
beetje levendig maaktenook maar

weg vraag je je dan af. Het leek
me juist een goede windkering.

weg te halen....
Onbegrijpeliik.

Tom Baars.

NOORDELIJK AVOND COLLEGE afdeling Warffurn,MAVO-HAVO
Op maandag ?9 maart en donderdag 25 maart organiseert de afd.Warffum
van het Noordelijk Avond College een OPEN AVOND, in de R.S.G.Het Hogeland.
Vanaf 19.00 uur zijn allen welkom die belangstelling hebben voor het
beginnen van een avondstudie MAVO of HAVO.
Wenst u nadere informatie, dan kunt u zich wenden tot de volgende personen:
J.de Boer 05950-2426 of 2046; M.J.v.d.Heide 05950-2634; G.Klok 05950-2151.
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U cl/

W lS t

m a a m

..... dat de notariële overdracht van de molens in Eenrum en
Pieterburen heeft plaatsgevonden op 12 februari j.1. om 16.30 uur ?
..... dat het niet tijdig betalen van de belastingen en heffingen
minder aantrekkelijk wordt ?
De aanmar^ingskosten b.v. komen van fi. 2 ,—
..... dat de gemeenteraad fl.* 120 .000,—

op fl. 5, — .

beschikbaar heeft gesteld

voor de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk in
Pieterburen ?
..... dat met een grote regelmaat een ooievaar wordt gesignaleerd
bij de Rabc-bank en de kleuterschool in Eenrum ?
..... dat de in westeli jke-fichting aanoelegde weg, vanaf de Aagtsweg,
l
*
de nav
igtadwar’ weg '1 heeft gekregen ?
'
;
;
..... dat de b m a g en in de nieuw aangelegde weg van Eenrum naar
Wehe den Hoorn de namen “Nieuwe Aagtstil" en "NieuweHoomstert.il" hebben gekregen ?
......dat op 28 januari j. 1 ., door de gemeente is besloten,
grond tg verkopen aan het Rijk, gelegen aan de Hunse t.o. de
lagere school.
In 1984 hoopt het Ministerie van Justitie daar een postbureau
te bouwen voor het Korps Rijkspolitlë.?
..... dat voor de bouw van een kleuter-en basisschool in Pieterburen
de bouwvergunning is verleend.
En dat de raad onlangs gelden beschikbaar heeft gesteld om
het geheel bestek-klaar te laten maken.?
..... dat v,sommige mensen het gemeentebestuur, zonder opgave van hun
’
s'
eigen naam, proberen te helpen, door hun buren of kennissen
in di.s ro 7 *o / te brengen.?
Aan dit werrl wordt overigens door het gemeentebesctuur geen
medev s.rv ’
..... dat
heef

o

\

-orleend.

,

no'-bank in Eenrum een enorme personeelsuitbreiding
c

' rgaan.? We wensen de bank toe, dat zij de werkgelegen

heid hier, nocr lang op dit poi± kan handhaven.
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Op 2 3 maart a.s. zal het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker
voor de vierde keer in de gemeente Eenrum plaats vinden.
Dit onderzoek zal worden gehouden:
op 73 maart '82 in het Groene Kruisgebouw te Eenrum;
op 23 maart '82 in het Groene Kruisgebouw te Pieterburen en
op 73 maart '82 in do turnzaal te Westernieland.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Dienst Bevolkingsonderzoek
in samenwerking met de betreffende gemeenten.
Baarmoedern Oskanker probeert men op te sporen d.m.v. een bevolkings
onderzoek omdat dit onderzoek snel en op een eenvoudige manier kan ge
beuren d.m.v. een zgn. uitstrijkje en eventuele kwaadaardige cellen
kunnen gemakkelijk worden ontdekt. Daarbij komt/ dat deze vorm van
*
kanker bijzonder langzaam groeit en bij vroegtijdige opsporing de behan
deling betrekkelijk eenvoudig is en de genezingskans vrijwel 100%.
Het onderzoek is bestemd voor vrouwen van 35 tot 55 jaar.
In de huidige opzet wordt iedere vrouw in deze leeftijdsklasse eens in
de drie jaar door de gemeente opgeroepen. Voor het onderzoek komen
dit jaar de vrouwen in aanmerking die geboren zijn in de jaren
•47-'44-*41-'38-'35-'32-'29.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee speciaal daarvoor opgeleide
vrouwen•
Het uitstrijkje wordt in een laboratorium onderzocht. Als het resultaat
van het laboratoriumonderzoek daartoe aanleiding geeft wordt de betrokken
vrouw en haar huisarts binnen 3 weken na het onderzoek gewaarschuwd.
Dit gebeurt bij één op de tweehonderd vrouwen. Tn de meeste gevallen
is het geen kanker. Het kan n.1. dn-f- men bij het onderzoek een ontste
king heeft ontdekt. Deze ontsteking heeft niets met kanker te maken/
maar moet soms wel behandeld worden.
Bij één op de vierhonderd vrouwen komt baarmoederhalskanker in een
voorstadium voor en bij één op de 7000 vrouwen wordt baarmoederhals
kanker gekonstateerd. Wie bij de eerste oproep niet komt en néts van
zich laat. horen krijgt over enige tijd een tweede oproep. Ook wanneer
het. uitstri jkje om technische redenen mislukt is (het glaasje kan breken),
krijgt de vrouw een tweede oproep. Wanneer de opgeroepene niet kan of
wenst deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek, wordt zij gevraagd de
reden hiervan op te geven. De reden van niet deelnemen is o.a. van belang
voor de eventuele voortzetting van het bevolkingsonderzoek,
te kosten die aan dit onderzoek verbonden zij bedragen ƒ 1 1 ,- voor de
vrouw. De overige kosten worden gedragen door de overheid.
Het uitstrijkje eenmaal in de drie jaar te laten herhalen is één van de
dingen, die zijzelf kan doen om baarmoederhalskanker vroegtijdig op te
sporen.
ii(iiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiii!i!ifiii!iiiiiiiiiifiuiiiiiiiiif!iiiiii!iiiii!ifiiiiiiiiimii!ii2iiii!iiiiimimiiii

OP EEN VOS
Een zeer labiele vos uit Heerde
die abstinentie prefereerde,
ging zieb aan alcohol te buiten.
Zijn dorst was toen niet meer te stuiten.
Dat staat natuurlijk in Ter Laan
als "alco-hollen of stilstaan"
10

i

Deze week werd ik opgebeld door

M OLEN „D E L E L IE ”

dhr. Tuinman: er heeft n.1. een
Eerft maar even iehs rechtzetten.
Ten onrechte beweerde ik in het
vorige stukje dat 'De Lelie'

in

1903 gebouwd was. Dit omdat dit
in de sluitsteen boven de deur
staat, dat klopt dus niet.
Misschien kan iemand mij vertel
len wat het jaartal 1903 en de
letters J.H.G.N. die in de
sluitsteen staan betekenen.
Si

De oproep voor wat spulletjes
heeft a .1 sukses* gehad.
Van de fam. Ritzema van Tkema uit
Pieterburen kregen we een waaier
die aangedreven moet worden, van
F. Lammerts een bascule en van
de fam. Zuiderveen kregen we in
bruikleen aangeboden een handw ) tier, een ouderwetse paardeploeg, een tabaksmolen en een
oliemolen. Onze hartelijke dank
h ie’voor.

molenkommissie bestaan die geld
bij elkaar probeerde te krijgen
voor de restauratie van de molen.
Daarvoor hebben ze enige jaren gele
den op de Hemslvaartsmarkt een
verloting gehouden en o.a. mapjes
met kaarten en prachtige tekeningen
van het interieur van de molen
verkocht.

3r waren voldoende kaarten en teke
ningen voor een nog te houden
huis aan huis aktie, zo vertelde
mij dhr. Tuinman.
Deze lagen nog bij hem thuis en dat
vond hij zonde. Nu ligt het bij mij
thuis en het is inderdaad zoveel
dat het jammer is om niet alsnog
deze aktie te houden. Als er mensen
zijn die hiervoor ideeën hebben of
mee w .i11 en he 1p e n . G ra a g .
Neem dan even kontakt met mij op,
Tom Baars. tel. 05959-1768.

Misschien zijn er meer mensen
die wat spullen hebben die ze
^liiiiiiiiiiiliiiiiililiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiniiiiililliiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiimmiii^

eigenlijk niet af willen staan,

i

maar toch maar ergens in de

i

schuur liggen, zonder dat iemand

| in het Bokkeblad.

er narr kijkt,

| • Anonieme inzendingen worden niet

= . Desgewenst kan een artikel geplaatst i
worden zonder naam van de inzender.
1

Maar het schijnt moet ook eerst

1
I

zolang die naam bekend is bij de re

Omtrent de datum van do officiële
opening is nog niets bekend.

Ss

opgenomen;

Ook met spullen in bruikleen zijn
we blii.

§
van artikelen

—

In ie molen staat of ligt het
droog en wordt het goed verzorgd.

Regels voor plaatsing

dactie;
1 . De redactie behoudt zich het recht

s

voor artikelen in te korten, plaat-

de molen in Pieterburen klaar

1

sing uit te stellen of in het geheel

zijn, zodat ze dan beiden over-

1

niet te plaatsen;

qedrvoen kunnen worden aan de

| . Tussenstanden van competities enz.

vereniging voor Groninger Molenv^ienden.

1

worden niet geplaatst, wel kunnen

|

de eindstanden opgenomen worden.

Wij houden U op de hoogte.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiHnmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiHHHHiiimaiiiis
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Strengkett’n
Sr werd mij naar de betekenis gevraagd van de naams STRENGKETTN.
Welnu, de naam komt op het Hogeland. voor.
In Eenrum staan in de Hoofdstraat woningen vanaf de ingang naar
de Cssengang tot en met de hoek van de Hereweg, waarvan de tuinen
zich uitstrekken tot de Ossengang.
De afscheiding was vanouds een schutting ( gron.: wiendschut).
Uit het Oost-Fries komt het woord Strengketten of Strangketten
voor, een afscheiding van palen en latten.
Ook wordt in Oost-Friesland genoemd: stricket of staket, dit
laatste is van romeinse oorsprong.
in het italiaans
in het spaans

oo

Hetzelfde woord in het frans; estriquette.
: strichetta.
: estrique.

Wat deed zich in Eenrum voor? Wanneer men in de Ossengang woonde,
dan zat je wel iets afgesloten van de rest van het dorp.
Het was achter de Hoofdstraat en achter die tuinen en achter de
omheining,

de wiendschut: Dei mensn woonn achter strengkettn!

Nu is een ossengang ook al iets ongewoons.
Een ossengang is het recht om over de scheiding gebruik van land
te mogen maken.
Het zou dus kunnen zijn, dat inplaats van de schutting er een
sloot achter de tuinen liep, aan welks westzijde de

Hoofdstraat-

bewoners hun wasgoed mochten bleken, dan wel een geit laten grazen.
Op dit gebied heeft de gemeente een armenhuis gebouwd.
De bewoners hiervan mochten goedkoop wonen,bij genade, aan de
ossengang, een pad, dat doodliep en achter strengkettn!
Nu, ik kan me voorstellen, dat ze zich wel bedonderd hebben gevoeld!
Het is gelukkig allemaal veranderd. Er zijn nu 3 uitgangen,
nieuwe huizen met blijvend vrij uitzicht en parkeerterreinen, geen
last van de koude oostenwind en je woont er lekker rustig met de
zon in de ramen.
Maar de naam Ossengang zal wel blijven, of zo U wilt:
WIE WOO n N HAIL GELUKKIG ACHTER STRENGKETTN !
H K. n
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Collecteplan
Unicef/lJnesco

ii>-2t/m 2l-2

Leger des Heils

22-2t/m 7-3

Rheuma Fonds
S imavi
Sakor

12

8-3t/ml4-3
15-3t/m21-3
29-3t/m 4-4

H a r t s t i c h t i.n g

5- 4t/ml3-4

Ned.Astma Fonds

19-4t/m2 5-4

Nov ito

26-4t/m 2-5

Ned.Rode Kruis

24-5t/m 5-6

Prins Bernhard Fonds

(Anjerf.Gron.)

7-6t/m2 0-6

(Tcankerbestr.) 23-8t/m?5-9
P.T.T.(Prot.Tnterkerkelijk Thuisfront)
6- 9t/mll-9

or

Koningin Wilhelmina Fonds
Prinses Beatrix Fonds

13-9t/ml9-9

Nierstichting

2 0-9t/m26-9

Prov.Vrouwenraad Groningen

4-10t/m9-10

Nat.Kollekte Geestelijk Gehandicapten

ll- 10t/ml7 -10

Nationaal Jeugd Fonds

1-llt/nr 7-11

V 1 uchte 1 .
1.ng '76

8-llt/ml4-ll

Nat. Fonds Sport Gehandicapten

15-11t/m21-11
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G EM EENTE EENRUM
1 .Bevolking op l-l-'Bl
2 .Aantal geborenen,behoren~
de tot- do bevolking

M
1249

V

tot

1182 2431

14

19

53

55

10

8

69

70

1237

1178

3 .Aantal wegens vestiging
in het persoonsregister
opgenomen personen
4.Aantal overledenen,behoord
hebbende tot de bevolking
5 -Aantal wegens vertrek van
het persoonsregister afqevoeffde personen

6 .Bevolking op 31-12-1981

2415
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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.
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Openbare bibliotheek Eenrum
De Vennen 2a
9967 PE ESnrum tel.1467
Lidmaatschap kost voor:
Volwassenen
:ƒ17,50(1-1-82)
Bejaarden met pas 65
:ƒ3,50
Jeuqd t/m 17 ja ar
:gratks
K g u :vg uit de nieuwe aanwinsten:

door de Duitsers is neergehaald,

spe

len op het Franse platteland al spoe
dig een belangrijke rol in het plaatselijk verzet.
Meinkema,Hannes
De driehoekige reis.
Twee ontwikkelde vrouwen proberen
elkaar te steunen in hun problemen.

Romans:
Boer, H .P . de

Hobby- en studie-boeken:

De nymfentrein en andere verhalen
315.1
Cadell,E .

Meu1enbe1t ,A .

De ongewenste gast.

bat

O

r feminisme?

Een Engelse jongeman,belast met de
zorg voor zijn Franse neefjes en
ni. chtjes,komt door ziekte van een
van de kinderen,gedwongen, samen
met een oude dame op een boerderij
van een vriend terecht.

614
Muntendam,P.
Kiik,gezondheid; over mensen,hun
gezondheid en hun welzijn.
657.82
Asselberghs,w . A .

G e e 1,R .

Daar tornt, de trein; geschiedenis

Ongena >kbaur.
Een schrijver wordt door enkele van

van het railvervoer in woord en beeld.

zijn academisch geschoolde lezers

(■gg

'r nachts afgetuigd en tracht ver

Groen,J.

volgens zijn persoonlijk en artistiek

Het waterschap wat doet dat?

evenwicht te hervinden.

gron 038.1

Harris,j .

roxopeus,w .

Leger

I'k ben van Rottum; herinneringen aan

In 'dg schaduw.

Twee oorloqvliegers,wier vliegtuig

de strandvoogd en het eiland Rottum.
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OP EEN SCHILDPAD
Een schildpad op een zebrapad
werd aangereden door een rat.
En schold hem uit voor onverlaat
Voor moordenaar, en wegpiraat.
"Zou," dacht de rat,

"dit stuk veni

Geen schildpad, maar een scheldpad zijn?"

n
r.
K incle rk r a ni

Hallo allemsl!

Fi

[ y

De vraag de vorige keer wast Wat zit ar in desa doos
doos??
O.CL.

’
Kdl.CO KT.-POST .1HMAN uit Ken rum is er achter gekomen:
SCHAATS2Nl Hij-1 wint deze keer de ----*
stribboekbon-r
--- - ■— - Gefeliciteerd Selco!
Heb je enig idee wat er hier onder in geheimtaal is geschreven,
gooi can do oplossing in de bus aan de Mattenesserlaan 20 in Kenrum
of bij een van de andere adressen, die voor in ’t Bo>keblad staan,
v . b . : 8.7.18.11* *iBtip

maar wat staat hier dan?
24.Ï9.12.24.12.15.26.23.22.-22.18.7.17.22.

ISlks^lFflilMii

Zondagmiddag 7 maart, kun je me
dg Pool (aan de haven), waar ee
worden.
a.
'•un je ook nog je ouders rneekr^vjger
dammen, ganzeborden enz.,dan wor*1'
Het begint om 3 uur en kostOf

fdjes, broers en zusjes naar
Kenfilms gedraaid zullen
spelletjes te doen,zoals sjoelen,
euze gezellig!!!

Het duurt nog even, maar .1] en 12 april is het pels e n .
Kn 7,o lang hoef je nou ook weer niet t e ^ a cnten/on
het volgende te maken.
Nodig: een grillige tak
een paar eitjes
verf&kwasten of stiften
naald, garen en wat fantasie
Blaas de eieren uit (onder en boven een gaatje,hard blazen
en nlet hard knijpen!) en schilder iets leuks op de eitjes.
Wanneer je bezig bent is het handig de eieren in een dopje of
in »sn eierdoos te zetten.
Draadje erdoor halen en aan de tak hangen of gewoon voor het
raam.

i.p.v. verven/sttften kun je zo natuurlijk ook beplakken!

Veel plezier!
Ï y o van Nimweqen stuurde drie mopoen en een prachtige tekeni
De tekening was een beetje te groot om helemaal te
plaatsen, daarom maar één onderdeel er uit.
M o p ^ T w g g ballonnen liepen door de woestijn.
De een zei tegen de ander; "Hé een kaktussssssssssss

/4"

IEN BATTELT

WOOW'IU

HAILE

ROAE'w.

DOAR SCHOEV'W

M A W L U

S I N P S JOAR'IV

K O A r 'k )

