
ARCHIEVEN VAN 
EEN KERK
Onlangs werd op het Rijksarchief 
in Groningen de inventarisatie 
van de archieven der Hervormde 
Gemeente te Eenrum afgesloten. 
Hiermee is een belangrijk deel van 
de geschiedenis van deze gemeente 
toegankelijk geworden.

De archieven, die de periode 
1636-1975 beslaan, laten zien wel
ke rol de kerk in de loop der t? 
eeuwen gespeeld heeft in Egnrum en 
omgeving. Vooral van de 19 eeuw is 
veel materiaal bewaard gebleven.
Zo zijn de notulen van de kerkeraad 
en die van het college van kerk
voogden en notabelen nagenoeg 
compleet; dit geldt ook voor de fi^ 
nanciële administratie.

GRIETJE SOLDAAT

Op 6 januari 1931 overleed één van 
de oudste, zo niet de oudste, 
ingezetenen van het toenmalige 
Eenrum* Grietje Soldaat.
Voor ze in 11 Gasthuis (Aagtsheem) 
werd opgenomen, woonde ze "in het 
veld”. Al in 1911 werden hiervoor 
"hare jaren te hoog". Althans, dat 
was de mening van ouderling Frie + . u 
ling. Grietje zelf bleef voorlopig 
maar liever waar ze zat. Wel wilde 
ze haar spaargeld, ten bedrage van 
600 gulden, overdragen aan de dia-'... 
conie, in ruil voor levenslange 
"onderstand". Sn zo kreeg ze door 
bemiddeling van Frieling een weke
lijkse toelage van 4 gulden, hoe
wel de kerkeraad besefte "dat de 
oude vrouw nog wel zoovele jaren 
kon leven, dat de diaconie bij 
eene wekelijkse uitkering van 
bv. 4 gld. veel meer aan haar 
ten koste moest leggen, dan haar 
spaarpenningen bedroegen".
Ze werd toen geschat op * ruim 70'. 
In 1926 wordt ze dan toch opgeno
men in •t Gasthuis. De hoogbejaar
de moet nu kostgeld betalen, maar 
haar vriend en beschermer Frieling 
is het daar niet mee eens, omdat 
ze van haar 4 gld. per week 
"verschillende dingen als vleesch 
en eieren betaalt, alsmede kleding
stukken" . Ze is tevens bereid, het
geen ze jaarlijks overhoudt in de 
kas van de diaconie te storten.

"Na eenige discussie gaat de ver
gadering, vooral met het oog op 
den hoogen leeftijd van deze ver
pleegde en haar zuinigen aard, 
met het idee van Frieling akkord".
Als ze in 1931 overlijdt is ze op 
de dag af 99 jaar. Op 6 januari 
1832 was ze geboren als de dochter 
van de dagloner Jan Thomas Soldaat 
en Grietje Kornelis Kuikeler.
Ze laataan de Diaconie in totaal 
ƒ225,67-̂  na, verder "eenig lijf
goed", een tinnen koffiepot, een 
gouden broche, een zilveren lepelrr,. 
tje en wat meubelen.
r  .

bat mag door de Diaconie worden 
beschouwd "als verhaal op de voor 
haar gemaakte bedeelings- en 
verplegingskosten".
Als blijk van waardering voor het
geen ze ten behoeve van de overle
dene hebben gedaan, krijgt de vrouw 
van Frieling de gouden broche, de we
duwe Nannenberg de zilveren lepel, 
Vink een rieten stoel, de vrouw van 
ds.Kapteyn de tinnen koffiepot(na 
reparatie, vermelden de notulen van 
de kerkeraad nog)
Uit de archieven van de Hervormde 
Gemeente te Eenrum inv. nr.3.
Dit is de Grietje Soldaat zoals ze 
uit de notulen naar voren komt. 
Wellicht zijn er nog inwoners van 
Eenrum die zich Grietje Soldaat 
herinneren,die het beeld kunnen 
aanvullen. Of misschien weten waar 
de zilveren lepel en de broche ge
bleven zijn.

in november a.s. zal het 2 5 jaar 
geleden zijn, dat de gerestaureer
de kerk weer in gebruik werd geno
men. Samen met'.de afgeronde 
inventarisatie van de archieven, een 
goede aanleiding om nog eens terug 
te blikken op de geschiedenis van de

Hervormde Gemeente. De plannen zxjn 
nog niet vastomlijnd, maar er wordt 
gedacht aan een tentoonstelling in 
de kerk, van archiefmateriaal, foto's 
tekeningen e.d., aan concerten op 
het uit 1817 daterende orgel, aan 
de uitgave van een fotoboek etc.



vo o r de gem eente EENRUM



w
gereformeerd politiek verbond

0pmexking, voeraf, Het GPV stelt zich in de politiek óp de grondslag van de 
Heilige Schrift en de Belijdenis- van de Gereformeerde Kerken in Nederland* 
Het is de taak van de gemeentelijke overheid in dienst te staan van God. 
Zijn beleid is gebonden aan de universele Wet van God, die ontvouwd is in 
de Tien Geboden, In dit licht moet onderstaand beknopt verkiezingsprogram
van het GEREFORMEERD POLITIEK VERBOND 
Verkiezingsprogram 1Q82-1986 
Waar .het GPV een punt van naakt;
1. EERBIEDIGING CHRISTELIJKE ZEDEN 
Etët gemeentebestuur (gb) gaat bij 
zijn beleid uit van het feit dat er 
geen zonde is- die God meer vertoornt 
dan de lastering van Zijn Naam. Daar
om moet o.m. in de Algemene Politie
verordening een bepaling opgenomen 
worden tegen het vloeken in het open
baar* Het gb benut alle mogelijkheden 
om de zondagsrust te bevorderen,
2. GEMEENTELIJKE VERORDENINGEN
De verordenende bevoegdheid van het 
gb wordt zodanig gehanteerd als no
dig is om de openbare orde, veilig
heid, gezondheid en zedelijkheid 
maximaal te verzekeren.
3. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Het gb bevordert het instituut wijk
agent. Het maakt duidelijk dat ge- 
zagsnegatie niet wordt geduld. Het 
-•zorgt voor de handhaving van rust 
en orde in de nabijheid van plaatsen 
waar wettelijk geoorloofde kerkelij
ke samenkomsten worden gehouden.
4. POSITIE VAN DE GEMEENTE.
De door de grondwet erkende gemeen
telijke zelfstandigheid is van grote 
betekenis voor het land. Bovendien 
is de zelfstandigheid van de gemeen
ten het resultaat van een histori
sche ontwikkeling. Het gb voert 
daarom een beleid dat deze zelfstan
digheid rechtvaardigt en versterkt. 
Bij de beoordeling van plannen tot 
samenvoeging is voor het gb een 
belangrijk criterium op welke manier 
de gemeente een optimale bijdrage 
kan leveren aan de ontwikkeling van 
de regio.
5. VOLKSHUISVESTING
Het beleid van hot gb is erop ge
richt dat kleine kernen v.w.b, de 
woningbouw in eigen behoeften kun
nen voorzien. Het huisvestingsbe
leid mag; er niet op gericht zijn 
zgn. alternatieve samenlevingsvor
men als legitiem te erkennen.

gelezen en verstaan worden.
6., DORPSVERNIEUWING EN LEEFBAARHEID 
Het wonen in krotten werkt demorali
serend en schaadt de volksgezondheid. 
Daarom benut het gb alle mogelijkhe
den tot zowel woningverbetering als 
verbetering van de woonomgeving. Ge
tracht wordt de kosten van renovatie 
zoveel mogelijk te beperken, zodat 
de woonlasten voor minder-draag- 
krachtigen niet onaanvaardbaar hoog 
worden. Zonodig draagt het gb in de 
woonlasten bij. Bij de uitgifte van 
gerenoveerde v/oningen hebben buurt
gebonden bewoners voorrang.
De leefbaarheid in de kleine kernen 
wordt gewaarborgd, het.wegkwijnen 
ervan wordt tegengegaan naar.vermo
gen. Ook is het beleid erop gericht 
de voorzieningen in kleine kernen 
zoveel mogelijk op peil te houden.
7. ZORG VOOR HET MILIEU
De zorg voor het instandhouden'en 
bevorderen van een goed milieu is 
een rechtstreeks uitvloeisel van de 
opdracht van de Schepper het gescha
pene tot Zijn eer en tot heil van de 
mens te bebouwen en te bewaren. Als 
de uitvoering van een.ontwikkelings
taak zal leiden tot aantasting van 
het milieu, geldt als uitgangspunt 
dat deze aantasting wo.rdt gecompen
seerd. De aanwezigheid van een.open
bare riolering is een belangrijk 
middel ter voorkoming van' verontrei
niging van water, bodem en lucht. De 
bebouwde kommen van de gemeente be
horen in ieder geval hiervan voor
zien tc zijn. Aansluiting op de 
riolering is in beginsel verplicht 
t.a.v. alle panden die- redelijker- 
y/ijs kunnen worden aangesloten.
Het hergebruik van afvalstoffen, 
zoals glas en papier, wordt gestimu
leerd.
8. ONDERWIJS
Omdat, het onderwijs ten nauwste samen
hangt met de opvoedingstaak, van de 
ouders, zijn zij ook in de eerste 
plaats verantwoordelijk voor het 
doen geven van onderv/ijs.



Opvoeding en onderwijs: tank van de 
ouders. Het bijzonder onderwijs is 
regel, het openbaar onderwijs aan
vulling, Het gb voert, binnen het 
raam van-de financiële gelijkstel
ling^ een beleid 'dat erop gericht 
‘is voor de scholen net een levëhsr 
bèschouwelijkè richting de mogelijk
heid te openen van dienstverlening 
door een schoolbegeleidingsdienst 
die werkt vanuit de desbetreffende 
levensbeschouwing,
-9. EMANCIPATIE-ACTIVITÊITEN 
Het gb kan enancipatie-activiteiten, 
dié gericht- zijn öp de ontplooiing 
van mannen en vrouwen en voldoende 
openbare betekenis hebben, steunen. 
Geen medewerking wordt verleend aan 
'ónancipatle-activiteiten die geba
seerd zijn op het negeren van de 
eigen aard ën plaats van man en 
vrouw in de samenleving.
10. 'LANDBOUW
Het gb ziet erop toe dat bij het 
treffen van noodzakelijke maatrege
len van landinrichting grote zorg
vuldigheid wordt betracht o.b.t, de 
gevestigde agrarische bedrijven. Bij 
de toepassing van de planologische 
en milieuhygiënische wetgeving zoekt 
-hot gb een goed evenwicht tussen 
landbouwbelangen en-de belangen van 
natuur on landschap,
11, SPORT EN RECREATIE
Het sport- en recreatiebeleid is 
dienstbaar aan de roeping van iedere 
burger zijn door God gegeven op
dracht te vervullen.

De medewerking is gericht op de 
bevordering van de sportieve 
recreatie en de amateuristische 
sport.

- :.12* -FINANCIËN .. ,r ...
. Het’'gb .beheert dé' ̂ èl'drflttdelen:^ls 
een goed rentmeester. Dit houdt 
: o.’a. in dat de begroting reëel • 
sluitend moet zijn. Wanneer dit - 
nadat de belastingen en retributies 
op een redelijk peil zijn gebracht- 
tooh niet te bereiken is.,.. :moé.t...b£.t 
evenwicht .gezocht werden door het 
af zien 'of beperken” van de minst" 
dringende uitgaven. Tot het garan
deren van de rente en aflossing- 
-van geldleningen die door derdèh ' 
worden aangegaan, gaat het' gb al
leen over als met die geldlening 
eén openbaar belang wordt gediend 
en het risico voor de gemeente Aan
vaardbaar is.
13. SUBSIDIEBELEID.
Subsi die s-wer dén alléén verleend 
als' hét instellingen betreft, waar- 
van de werkzaamheid op de roeping 
van de samenleving is gericht en 
die in ieder geval ten dele een 
openbaar karakter heeft. 'Subsidi
ering blijfd in principe beperkt 
tot activiteiten van plaatselijk

•belang, De wijze van subsidiëring 
is zodanig dat het' particulier 
initiatief erdoor wordt gestimu
leerd. Aan het verlenen van subsi
dies werden voorschriften verbon
den die een rechtmatige en doelma
tige besteding van de overheids
gelden waarborgen.

Politiek wordt tussen do verkiezingen bedreven. De uitgangspunten van het 
GPV zijn het waard in concrete -politiek vertaald te worden. Het bestuur 
van de afdeling Pi o te rburen-W és t emi e land van het GEREFORMEERD POLITIEK 
VERBOND wekt U dan ook met vrijmoedigheid op Uw stem op' woensdag 2 juni 
uit te brengen op een van de kandidaten van het GEREFORMEERD POLITIEK 
VERBOND, Dan dcet- U de goede keus en helpt U mee te bevorderen dat er in 
onze gemeente een iDolitiek beleid wordt' gevoerd tot eer van dé Schepper 
en tet echt welzijn van alle Inwoners van onze gemeente.
OPDAT HET TJ WEL GA1 • OPDAT HET U WEL GA! OPDAT HET U WEL GA!

Onze kandidatenlijst ziet er als volgt uit:
1. U, Berghuis, Westernieland, 62 jaar, landbouwer
2. W.G. Huisman, Western!eland, 35 jaar, hoofdonderwijzer
3* J. Hoven, Pieterburen, 68 jaar, gepens. agrarisch medewerker
4, T. Bel, Westernieland, 26 jaar, beroepsmilitair (KW*er)
3. H. Vogel, Pieterburen, 48 jaar, expediteur

Sekretariaat-GPV: Dirk Wierengastraat 26, Westernieland; tel: 03952-350 
Op dit adres zijn o.a. raambiljetten verkrijgbaar.
Sëkretariaat-GPV-Amersfoort-: Postbus 439; tel: 033-1‘3546. Op dit adres o.a, 
verkrijgbaar: "Leidraad voor - een nationaal-goreformeerd gemeenteprogram", 
de brochure "Opdat het U wèl ga" cn de folder "Naar een nationaal Herstel
en Ontwikkelingsplan 1982-1985”, het activiteitenplan van het GPV voor de 
ontwikkeling van de samenleving.
GPV: principieel, praktisch, geloofwaardig, christelijk voortvarend!!!



Burgemeester en wethouders van Eenrum delen mede dat iedere houder van 
een hond verplicht is hiervan aangifte te doen vóór 1 juni 1982.
Zij, die in 1981 een aanslag in de hondenbelasting hebben ontvangen, 
behoeven hun hond niet opnieuw aan te geven. Zij worden automatisch 
op het kohier 1982 geplaatst, indien uit een schriftelijke aan de ge- 
meente-secretarie gedane mededeling niet is gebleken dat zij hun hond 
in 1981 hebben afgeschaft.
Van het aanschaffen van honden in de loop van het jaar en bij vesti
ging binnen de gemeente, moet binnen 14 dagen aangifte worden gedaan. 
Tegen degenen, die niet aan bovengenoemde verplichting voldoen, kan 
een geldboete worden opgelegd van ten hoogste tweehonderdvijftig gulden.

Eenrum, 20 april 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd.

AANGIFTEBILJET (als bedoeld in de "Verordening 
op de heffing en invordering van 
een belasting op honden")

Naam en voorletters van de 
belastingplichtige (belasting
plichtig is iedere houder van 
een hond, of, indien de houder 
deel uitmaakte van een gezin,
het hoofd van het gezin) ........................................
Adres (straat en huisnummer) ........................................
Hoeveel honden worden er
gehouden? ........................................
Sedert wanneer wordt(en) de 
hond(en) door belasting
plichtige in deze gemeente
gehouden ........................................
Naam en adres van de vorige
houder van de hond(en) ........................................

Aldus zonder voorbehoud ingevuld
1982. Handtekening,



R e d a k t ie
I O ̂ O 1. fi 3roekema
Xna van Eek
Ab Gier
K1 a a s de Hoop
Jannes Russchen
Wiliy Eiegers
Adriaan Ta1ons
Jan Koldring

REDACTIE-ADF

-V’este-rndelandrterwcg 5, Westernieland, tel.:05952-254
-: 'm 11 e n e s s e r 1 a a n 20 , Jenrum, tel.:05959-172 2
-HoocrtreTat 25, donrum, tel.:05959-1673
-Hoofdrtraat 120, 1 ieterburen, tel.:05952-420
-Plantsoenstraat 10, Jenrum, tel.:05959-.1247
-Dr.Posthumuslaan 0, .Jenrum, tel.:05959-1306
-D.VJieringartraat 70, Westernieland, tel.:05952-439
-Havenetraat 7, Eenrum, tel.:05959-1628 
:S :Matteness.erlaan 20,9967 PL Eenrum

VOOR HST VOLGENDS MD MN ER GRAAG INZENDEN VOOR 1 JUNI
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GEMEENTE EENRUM
Openstelling 7emeente-reeretarie
Evenals het vorige 3* aar, wil het 
gemeentebestuur de bevolking in de 
gelegenheid stellen, om voor het 
aanvragen en verlengen van pas
poorten en rijbewijzen de secre
tarie op maandagavond tussen 
half 7 en half 8 geopend te houden. 
Deze service aan het publiek zal 
ingaan vanaf 19 april a.s.

Politieke forums
Begi n juni rijn er gemeenteraads- 
verkiezingen, vanouds verkiezingen 
waarbij de mensen het meest betrok
ken zijn.
Naast de politieke beginselen en 
programma's wordt terdege gekeken 
naar de kandidaten die elke partij 
naar voren schuift.
De partijen die in onze gemeente 
aan de verkiezingen meedoen, hebben 
twee politieke forums georganiseerd, 
op dinsdag 18 mei in Dlekstaal te 
Westernieland, op dinsdag 25 mei in 
het Dorpshuis te Eenrum. Onder lei
ding van de heer E.J.Clevering tre
den daar de lijsttrekkers op.
Daar kunt. u hun uw vragen stellen en 
u zo een beeld vormen van waar die 
parti jen voor staan.
Achter in dit Bokkeblad stellen die 
partijen zich kort -aan u voor.
De organisatoren hopen, dat velen de 
bijeenkomsten zullen bezoeken.

1



Inwoners van Eenrum
Sinds enige tijd zijn een aantal inwoners/belangstellenden van/in Eenrum bezig met 
het samenstellen van een fotoboek over dit dorp.
De groep mensen die hieraan werkt zijn de I ren Coster, Duister, Molenaar, Pier, 
Russchen en Westra.
Het feit dat het in november dit jaar 25 jaar geleden zal zijn dat de restauratie 
van de Nederlands Hervormde Kerk gereed is gekomen is de aanleiding om over te gaan 
tot het samenstellen van een fotoboek.
Het boek zal +_ 65 pagina1 s bevatten, er zullen +_ 170 foto's in worden opgenomen 
(aangevuld met tekst) en formaat zal 20/30 cm. worden.
In het boek worden fotoTs geplaatst welke zijn gedateerd van voor 1957. Wij streven 
er naar dat zoveel mogelijk alle facetten van het maatschappelijk leven aan de hand 
van fotoTs aan de orde komen, zoals; kerk en toren, scholen, bestuur, ambachten, 
verenigingsleven, woningbouw, verkeer, plattelandsleven enz... enz...
Wij streven er naar dat de prijs van het boek omstreeks ƒ 15,—  a ƒ 17,50 zal gaan 
bedragen.
Voordat aan u een boek kan worden aangeboden doen wij een beroep op allen die dit 
stuk horen, zien of lezen.
Als u nog oude foto's in uw bezit heeft, die u een plaats in dit boek waardig acht, 
dan zouden wij daarover graag tijdelijk de beschikking willen hebben. U kunt de foto 
inleveren op het gemeentehuis tot 15 mei a.s. U kunt er van verzekerd zijn dat u de 
foto terugkrijgt.
Om te kunnen beoordelen hoeveel boeken er moeten worden gedrukt en hoe hoog de prijs 
exact komt te liggen is het noodzakelijk dat wij enig zicht krijgen op het aantal 
mensen dat belangstelling heeft voor een dergelijk fotoboek.
Wij verzoeken u daarvoor onderstaande antwoordstrook in te vullen en in te leveren 
op het gemeentehuis voor 20 mei a.s. (Hemelvaartsdag)

WIJ REKENEN OP DE MEDEWERKING VAN U ALLEMAAL.

De samenstellers.

Verzoeke voor mij ___ exemplaren van het fotoboek van Eenrum te reserveren.;
Naam: ................. ..................

Adres: ............ .........................
Woonplaats:



16 april in Tivoli-Eenrum, 
heeft de regionale filmclub 
?ienemarne de volgende films 
op zijn programma staan;
WISE BLOOD
Op 14 mei in De Warf-Warfhui
zen. Regie; John Huston.
John Huston's “Wise blood" ie 
een bittere karikatuur op de 
Amerikaanse samenleving# waar
in de hoofdpersoon er toe 
komt om de "Kerk van Christus 
zonder Christus" op te richten. 
Dit heeft allerlei gevolgen 
voor deze persoon. Nadat Hazel 
Motes uit dienst is terugge
keerd naar zijn ouderlijk huis, 
dat totaal vervallen blijkt te 
zijn,trekt hij naar de grote 
stad. Daar ontmoet hij de 
vreemdste mensen, waaronder een 
blinde prediker met zijn mooie 
dochter. Als anti-commercialist 
werpt Hazel zich op als predi
ker van een nieuwe kerk, wordt 
steeds meer overtuigd van zijn 
eigen waarheden, maar gaat ten 
onder in een concurrentieslag 
met zijn voorganger van 2000 
jaar geleden.
Een film met komische- en 
gruwel-elementen van een stukje 
Amerika, waar negers hooguit 
worden getolereerd, omdat ze er 
zijn en alles wat van buiten 
komt taboe is.

IL CONFORMISTA
Op 11 juni in het dorpshuis van 
Schouwerz ij1.
Regie; Bernardo Bertolucci, in de 
hoofdrollen: Jean-Louis Trintignant 
en Stefania Sandrelli.
Als jongen werd Marcello het object 
van de homosexuele toenaderingen 
van Lino, die hij daarom probeert 
te doden. Aangespoord door een onbe
wuste inpuls, misschien om de moge
lijkheid van het homosexueel worden 
te ontvluchten en tevens alsof hij 
zich van de heersende moraal uitge
sloten voelt, wordt Marcello aanhan
ger van de decadentie, die het 
fascisme karakteriseert. Hij tracht 
zich te verschuilen in de anonimiteit 
van de massa, door zijn heil te zoe
ken in de meest platte en obscure 
vorm van het conformisme. Eenmaal 
teruggekeerd tot het normale leven, 
herkent hij de man die hij meende 
destijds te hebben gedood. Hij stort 
in als hij zich realiseert dat hij 
zijn hele leven vergooid heeft aan 
een schuldgevoel dat geen enkele 
grond had.

Deze films worden voorafgegaan door
een voorf timp je, aanvang circa-#» 
half negen. v  •

opbrengst collecte f *
"leprabestrijding":
Eenrum : ƒ757,25
Pieterburen : ƒ302,50
Westernieland : ƒ211,00
Broek : f138,15
Totaal 1/1409,40
De collectanten en gevers worden 
hartelijk bedankt voor hun Med e 
werking. c.v.Vliet': &£d,aefero$i«'
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Een Engelse renpaard, dat in Vorden 
veel te zwaarlijvig was geworden, 
werd op zijn paardendokter woest, 
toen het volledig vasten moest.
Doch deze sprak, “niet 't mijne maar, 
jouw paardemiddel is te zwa a r . “



ARCHIEVEN VAN 
EEN KERK
Onlangs werd op het Rijksarchief 
in Groningen de inventarisatie 
van de archieven der Hervormde 
Gemeente te Eenrum afgesloten. 
Hiermee is een belangrijk deel van 
de geschiedenis van deze gemeente 
toegankelijk geworden.

GRIETJE SOLDAAT

Op 6 januari 1931 overleed één van 
de oudste, zo niet de oudste, 
ingezetenen van het toenmalige 
Eenrum*. Grietje Soldaat.
Voor ze in 11 Gasthuis (Aagtsheem) 
werd opgenomen, woonde ze "in het 
veld". Al in 1911 werden hiervoor 
"hare jaren te hoog". Althans, dat 
was de mening van ouderling Frie*, u 
ling. Grietje zelf bleef voorlopig 
maar liever waar ze zat. Wel wilde 
ze haar spaargeld, ten bedrage van 
600 gulden, overdragen aan de dia-v. 
conie, in ruil voor levenslange 
"onderstand". Sn zo kreeg ze door 
bemiddeling van Frieling een weke
lijkse toelage van 4 gulden, hoe
wel de kerkeraad besefte "dat de 
oude vrouw nog wel zoovele jaren 
kon leven, dat de diaconie bij 
eene wekelijkse uitkering van 
bv. 4 gld. veel meer aan haar 
ten koste moest leggen, dan haar 
spaarpenningen bedroegen".
Ze werd toen geschat op 'ruim 70'. 
In 1926 wordt ze dan toch opgeno
men in 't Gasthuis. De hoogbejaar
de moot nu kostgeld betalen, maar 
haar vriend en beschermer Frieling 
is het daar niet mee eens, omdat 
ze van haar 4 gld. per week 
"verschillende dingen als vleesch 
en eieren betaalt, alsmede kleding
stukken" . Ze is tevens bereid, het
geen ze jaarlijks overhoudt in de 
kas van de diaconie te storten.

De archieven, die de periode 
1636-1975 beslaan, laten zien wel
ke rol de kerk in de loop der e 
eeuwen gespeeld heeft in Eenrum en 
omgeving. Vooral van de 19 eeuw is 
veel materiaal bewaard gebleven.
Zo zijn de notulen van de kerkeraad 
en die van het college van kerk
voogden en notabelen nagenoeg 
compleet? dit geldt ook voor de fi
nanciële administratie.

"Na eenige discussie gaat de ver
gadering, vooral met het oog op 
den hoogen leeftijd van deze ver
pleegde en haar zuinigen aard, 
met het idee van Frieling akkord".
Als ze in 1931 overlijdt is ze op 
de dag af 99 jaar. Op 6 januari 
1832 was ze geboren als de dochter 
van de dagloner Jan Thomas Soldaat 
en Grietje Kornelis Kuikeler.
Ze laat^aan de Diaconie in totaal 
f225,67̂ - na, verder "eenig lijf
goed" , een tinnen koffiepot, een 
gouden broche, een zilveren lepel*;,, 
tje en wat meubelen.
bat mag door de Diaconie worden 
beschouwd "als verhaal op de voor 
haar gemaakte bedeelings- en 
verplegingskosten".
Als blijk van waardering voor het
geen ze ten behoeve van de overle
dene hebben gedaan, krijgt de vrouw 
van Frieling de gouden broche, de we-» 
duwe Nannenberg de zilveren lepel, 
Vink een rieten stoel, de vrouw van 
ds.Kapteyn de tinnen koffiepot(na 
reparatie, vermelden de notulen van 
de kerkeraad nog)
Uit de archieven van de Hervormde 
Gemeente te Eenrum inv. nr.3.
Dit is de Grietje Soldaat zoals ze 
uit de notulen naar voren komt. 
Wellicht zijn er nog inwoners van 
Eenrum die zich Grietje Soldaat 
herinneren,die het beeld kunnen 
aanvullen. Of misschien weten waar 
de zilveren lepel en de broche ge
bleven zijn.

In november a.s. zal het 3 5 jaar 
geleden zijn, dat de gerestaureer
de kerk weer in gebruik werd geno
men. Samen met-~.de afgeronde 
inventarisatie van de archieven, een 
goede aanleiding om nog eens terug 
te blikken op de geschiedenis van de

Hervormde Gemeente. De plannen ^ijn 
nog niet vastomlijnd, maar er wordt 
gedacht aan een tentoonstelling in 
de kerk, van archiefmateriaal, foto's 
tekeningen e.d., aan concerten op 
het uit 1817 daterende orgel, aan 
de uitgave van een fotoboek etc.
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Andere"ideeën zijn welkom! 
in de volgende Bokkebladen zal ver
der aandacht aan deze manifestatie 
besteed worden.
Overigens: de archieven zijn voor 
iedereen te raadplegen op het 
Rijksarchief in Groningen, St.Jans-

straat 5, tel.:050-127347.
Voor de inzage in bescheiden,jonger 
dan 50 jaar is toestemming nodig 
van de kerkeraad. Heeft men deze, 
dan staat 5 meter archiefmateriaal 
ter beschikking.

—

7_
&youu> potrMtn

s f r _______

Rijdend postkantoor
Ongemerkt is het rijdend postkantoor, die de zeer gewaardeerde taak
van mevrouw Arkema heeft overgenomen, bij de inwoners van Pieterbu- 
ren ingeburgerd.
Iedere dag van 10 tot 11 uur kan men er terecht voor alle postzaken, 
in de meest uitgebreide zin.
Binnen niet al te lange tijd zal op de standplaats voor de Ger.Kerk 
het dienstbetoon worden uitgebreid door het plaatsen van een post- 
zegelautomaat en een brievenbus.
De inwoners van Pieterburen zouden we willen opwekken het aantal 
posthandelingen wat op te voeren, anders zou de kans bestaan dat de 
openingstijd teruggebracht wordt tot een half uur.
Hst aantal posthandelingen kan worden opgevoerd door meer geldhande
lingen via het loket te doen, zoals stortingen en opnamen van uw 
postgirorekening.

Bestuur Stichting Dorpsbelangen

Voorjaar‘ Schsonmaaktijd
Opruimen van zolders en schuurtjes.
Inwoners van Pieterburen die overtollige spullen tegen komen, 
eigenlijk te goed voor de reiniging-ophaaldienst en deze geschikt 
achten voor een in de toekomst te houden rommelmarkt, kunnen dit 
brengen naar mevrouw Klont, Hoofdstraat 69 tel.:552.
Grotere voorwerpen kunnen worden opgehaald.
Voor bankstellen en stoelen is echter beslist geen ruimte!
Bij voorbaat onze dank.

Commissie Dorpsactiviteiten
\  _

S



VERENIGINGEN - CLUBS - VERENIGINGEN - CLUBS
MOTORCLUB EENRUM

Het bestuur van de Mototclub Eenrum en omstreken is per 17-2-r82
als volqt. samengesteld:
N .Bakker, voorzitter, Stadsweg 2, 9959 PS Onderdendam,

tel.: 05900-49149
H.Knlk, secretaris, Öreeden 1, 9967 PG Eenrum,

tel.: 05959-1775
J .W'n Ir tra , penningmeester, Hoofdstraat 2, 9967 RJ Eenrum,

tel.: 05959-1414
H.I anneland, bestuurslid, bestuurslid, Redekerstraat 7, 9964 AA Wehe-DH

tel.: 05957-1227
EJbostema, bestuurslid, Kloostersinael 26, 9977 RL Kloosterburen,

tel.: 05958-1553.

; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ll i * * * * ***WwW»»

op een raadsvergadering aanwezig is geweest voor het schetsen van

NED. HERVORMD KPR^ktjOR
Zoals u misschien wel weet, 
heeft Eenrum ook een zangkoor, 
n.1. het Ned.Hervormd Kerkkoor. 
De leden merken telkens viüer, 
dat men van de gang van zaken 
in het koor weinig afweet 
voor men er zelf in zit.
Het bestaat in 1984 al 60 jaar 
en heeft momenteel een diri- 
gente uit Leeuwarden.
Sr is op dinsdag repetitie 
van 19.30 - 21.45 uur.
Er wordt dan serieus geoefend 
op kerkelijke liederen, maar 
ook veel op liederen van een 
totaal ander genre.
Men kan beslist zeggen dat men 
so'n dinsdagavond voor z'n 
plezier is weggeweest, want de 
sfeer is prima.

Voorzitter:
mevr. Roetert
Westerweg 2
Eenrum, tel. 05952-374

Er y. ljn zö leaen en we hopen 
er nog nieuwe leden bij te 
krijgen, vooral mannen kunnen 
we goed gebruiken.
Op 1 mei gaan we naar een con
cours en 7 mei kunt u ons horen 
in de Turnhal.

Secretaresse:
mevr. v.d. Sluis
de Vennen 31
Eenrum, tel. 05959-1459

Penningmeesteresse: 
mevr. Kamps 
Hoofdstraat 13 
Eenrum, tel. 05959-1280

WIST U DAT

op 8 maart de Commissaris van de Koningin, de heer Vonhoff

een profiel van een nieuwe burgemeester?



MOLEN DE LELIE
We beginnen dit keer met een sterk stukje van een oude watermolenaar, 
hetgeen we kunnen rangschikken onder de rubriek molenaarslatijn.
't Woei op een dag vreselijk hard. De molen ging harder en harder, 
zelfs op blote benen (zonder zeilen) al 150 einden per minuut.
(Een eind is een wiek)
Prompt ging dan ook het wiekenhuis eraf. De molenaar had echter niets 
in de gaten, hij merkte het pas de volgende morgen, toen een boer hem 
kwam vertellen dat de polder helemaal droog stond. Het scheprad had zo 
hard gedraaid, dat het in z'n eentje, zonder aangedreven te worden, 
de hele nacht had door gemalen.
Op 8 mei dit jaar is de 10 
nationale molendag. In heel 
Nederland draaien dan zo'n 
500 molens, in de provincie 
Groningen zo'n 40 a50. De 
Lelie zal voor het eerst mee
doen en zal dan ook de hels 
dag draaien. Iedereen dus v n 
harte welkom. De dag valt zoals 
gewoonlijk samen met de lando- 
1i jke f ietsdag van de A .N .1 ,B . 
Het zal dan ook wel een drukke 
dag worden.
Ondertussen ben ik er ook achter 
gekomen, wat de letters in de 
sluitsteen in de molen betekenen 
Ik werd opgeheld door de heren 
Bos en Huizinaa.

J.H.G.N. betekenen Jan Huizinga, 
die in 1903 molenaar werd op de 
lelie en zijn vrouw Geertruida 
Nienhuis. De Huizinga's en Nien- 
huizen waren bekende molenaars
families. Bedankt voor de 
informatie!

tse hebben ook nog wat spulletjes 
gekregen. Van de familie Stoffel 
uit Westernieland een zakkenheffer, 
van de fam. Diephuis in bruikleen 
een erg mooi hand-graanmolentje en 
van de fam. Baars gewichten voor op 

bascule.
IJ ziet het, het wordt steeds meer de 
moeite Waard om eens een kijkje te 
komen nemen op de molenl

Vereniging Dorpsbelangen Eenrum
Binnen de Vereniging zijn in het dagelijks bestuur een aantal 
wijzigingen opgetreden. Het dagelijks bestuur 
is nu als volgt samengesteld:
voorzitter: H.K. Noordhuis, Mensingeweersterweg 2a te Eenrum 
secretaris: J. Russchen, Plantsoenstraat 10 te Eenrum 
penningmeesteresse: J. Meerstra-Vink, Molenstraat 7 te Eenrum 
leden: J. Bakker-van Dijken, Raadhuisstraat 15 te Eenrum

T. van der Laan-Doedens, Dokter Posthumuslaan 24 te Eenrum 
A.F. Koning, Mattenesserlaan 18 te Eenrum 
L. Terpstra, Burg. Wiersumstraat 17 te Eenrum.
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30 april kindercircus
In 1958, dus 24 jaar geleden, heeft Eenrum op wel zeer originele 
wijze Koninginnedag gevierd.
Men heeft toen namenlijk, geïnspireerd door het kindercircus

p"Elleboog1 2 3 4 5 6' uit Amsterdam, een kindercircus georganiseerd en uitge
voerd onder leiding van de vorig jaar overleden mevr. Clevering.
Dat is toen een groot succes geweest !
De kinderen, die toen meededen zijn nu volwassen en koesteren nog 
steeds een dierbare herinnering aan die voor hen zo spannende dagen. 
Vandaar het idee om nu de kinderen van die kinderen van toen en vele 
andere kinderen in de leeftijd van 6 - 1 2  jaar weer in een kinder
circus te laten optreden.
Een kindercircus, dat net als 24 jaar geleden "Circus Oranje1' zal 
heten.
We hopen en vertrouwen, dat het voor de meespelende kinderen en voor 
het publiek, wederom een groot succes zal worden.
Sr doen meer dan honderd kinderen aan mee en tientallen volwassenen, 
zijn in touw om er een geslaagde opvoering en dus een feest van te
maken.
Het programma zal er(eventuele wijzigingen voorbehouden) als volgt 
uitzien:

Orkest:
Opperspreekstalmeester:

1. rolschaatsen.
2. Clowns met gewichtheffen.
3. jongleren met ringen.
4. goochelen.
5. balancerende borden.
6. bosnegernummer.

PAUZE: pepermunt en kauwgom.

1. stokpaardjes.(Nummer toneelknechten)
2. clowns.
3. acrobatiek.
4. sprekend wonderbeest.
5. êénwielers.
6. fakirs

Groep 1.

Groep 2.

PAUZE: pepermunt en kauwgom



Groep 3.
1* apenummer.
2. slangenummer.
3 . s lappe-koord.
4. buikspreken.
5. Holland Glorie.

VJij hopen, dat velen naar de grot- ■ aal van Bulthuis zullen komen,
om de prestaties van de Gen rum er jeug^ te zien.

i

<3
i
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D’66
Vergeefs zult u ons zoeken tussen de partijen 
die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 
in de Gemeente Eenrum.
Niet omdat wij dit niet willen of niet nodig
vinden» Integendeel! Maar....
De regel is (door ervaringen wijs geworden), 
dat leden die zich kandidaat willen stellen 
een bepaalde -vrij lange- tijd lid moeten 
zijn. Daar zit nu net het probleem. Hieraan 
voldoen de eventuele kandidaten van de afde
ling Senrum niet.
u zult dus helaas moeten wachten tot de ver
kiezingen in 1986, want dan zijn wij er zeker 
bij.

Voorzitter Adriaan Talens.

De Eenrumer Joden
Het vorig jaar ontving de burge
meester van Eenrum een geschrift
je uit de Verenigde Staten van 
Amerika van Dhr. Noach Benninga. 
Op verzoek van zijn kinderen 
schreef Dhr. Benninga enkele ja- 
ren geleden een geschrifje over 
de Benninga familie en daarmee 
zijn opgroeien in Eenrum.
Wij vroegen Dhr Benninga of wij 
wel iets uit zijn opstel mochten 
publiceren in het Bokkeblad.
Hij stemde hierin toe en vooral 
voor de oudere Eenrumers lijkt 
het me leuk passages uit het 
verhaal aan u door te geven.
Ik zal trachten dit geregeld in 
het Bokkeblad te doen.
Over zijn familie vertelt Bennin
ga het volgende.
Mijn grootouders waren Noach 
Benninga, die in Eenrum werd ge
boren in 1844 en Juutje van Dam. 
Zij hadden tien kinderen, negen 
meisjes en één jongen.
De zoon Simon Benninga was post-

• • • • • • • • • • • • • • • • • |

bode en trouwde in oktober 1908 
met Alida van der Hal uit Usquert.
Ik werd de 8e juli 1909 in Een
rum geboren in de Molenstraat 
in het huis, dat mijn vader 
voor hem en zijn jonge vrouw had 
laten bouwen, (voor zover mij be
kend is dit het huis waar thans 
de fam. Enberts woont,Molenstr. 25). 
Mijn grootouders woonden met drie 
ongetrouwde dochters een eindje 
verderop in de Molenstraat.
Mijn moeder stierf in 1909; ik 
heb haar dus nooit gekend.
Mijn vader was dus alleen,
met een drie maanden oude baby.
Zijn ouders trokken met de drie 
tantes bij mijn vader in het
nieuwe huis.
Wat ik uit eigen herinnering 
weet is, dat ik opgroeide in een 
gezin waarvan grootmoeder juutje 
het hoofd was.
Moeke, zoals ik mijn grootmoeder 
noemde, was een statige vrouw, 
weinig spraakzaam maar iemand 
die mij eerbied inboezemde.
De drie tantes Jet, Rozet en
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FroukQ deden samen de huishou
ding.
Daarnaast naaiden Jet en Rozet 
voor anderen japonnen.
Op een bovenkamertje hadden ze 
een atelier waar ze tevens aan 
jongere meisjes naailes gaven.
Ik herinner me Jokemien Schut 
uit Pieterburen nog heel goed.
Zij trouwde later met Jans 
Mensinga en zij hadden een 
grote boerderij bij Zoutkamp.
Ons huis aan de Molenstraat had 
een kleine voortuin met een 
grote zoet-appelboom erin.
Achter het huis was de tuin 
groter; daar verbouwden we groen
te en hadden allerlei soorten 
bessen.
Tegen de achtermuur groeide 
een grote morellenboom, een 
soort wrange kersen.
Ze werden op brandewijn gezet 
en we kregen zo heerlijke likeur. 
Als je de voordeur in kwam 
ging er een bel over en je 
stond in de winkel.
Links had je de voorkamer, de 
mooie kamer die alleen werd ge
bruikt als er visite kwam.
Als je de winkel doorliep, kwam 
je in het achterhuis, die met
een als keuken werd. gebruikt. 
Links had je de achterkamer, de 
eigenlijke woonkamer.
Moeke zat daar achter de tafel 
in haar grote stoel.
Pa had een andere stoel achter 
de kachel.
Aan tafel zat ik naast moeke 
achter de tafel te eten.
Ieder had zijn vaste plaats.
De kamet had twee bedsteden;

één ervan werd gebruikt door 
Prouke.
Pa sliep in het alkoof, een 
klein kamertje achter de winkel. 
Als kind sliep ik daar bij hem 
in hetzelfde bed.
De anderen sliepen in bedste
den in de voorkamer.
Later, toen de wichter opge
houden waren met naaien en Rozet 
in Drachten was getrouwd, kreeg 
ik het bovenkamertje op de 2e 
zolder en daar studeerde ik 
mijn hele HBS-tijd en ook mijn 
s tudentent i j d .
Het kon er geducht koud zijn.
Ik had een electrisch kachel
tje, dat de voeten warm hield. 
Maar mijn handen werden zo 
koud en stijf, dat ik op extra 
koude dagen elk half uur naar 
beneden ging om mijn handen bij 
de kachel wat te warmen.
Ik was blij met mijn kamertje 
op zolder. A. Duister.

(wordt vervolgd)



C.D.A. is ook uw stem waard!!

Het Christen Democratisch Appèl is een partij, ontstaan 
door de samenvoeging van AR, CHU en KVP.

Grondslag voor het politiek handelen is het evangelie van Chris cus.
Dat is geen hoogmoed, maar een opdracht. Pas als wij beseffen, dat 
de mensen er zijn voor God én voor elkaar, zullen wij erin slagen 
een goede samenleving op te bouwen.

Vanuit die visie wil de fractie van het CDA werken: samen werken 
met de ander, die van ons een antwoord verwacht en mag verwachten.
Dat is de diepere betekenis van "verantwoordelijkheid bij de 
samenwerking."

Hieruit mag terecht de conclusie getrokken worden, dat het CDA niet 
een geïsoleerde partij is, waarin maar plaats is voor één mening.
In het CDA mogen verschillende meningen zijn, als die maar terug 
te leiden zijn tot de grondslag.

Het CDA pretendeert: Christenen in de politiek. Dus niet christelijke 
politiek. Dat is heel wat anders. Het CDA en ook de CDA-fraktie 
Eenrum willen als christenen bezig zijn, werken in de politiek, in de 
gemeenschap. Van al die kandidaten mag worden verwacht, dat zij als 
christenen de gemeenschap zullen dienen. Daarbij kcmt het sterk aan 
op de instelling van de kandidaat-raadsleden. Ze moeten zich waar 
maken voor hetgeen het CDA zegt te v̂ iJLl̂ n doen en te zijn.

In de gemeentepolitiek botsen over het algemeen weinig de principes 
maar op bepaalde momenten zal toch het principe, waarvan men uitgaat, 
blijken.

De gemeenteraad vraagt mensen, die zich willen inzetten voor de gemeen
schap, nog sterker, die de gemeenschap willen dienen. Dat is wat 
anders dan heersen. Dat vraagt het CDA onherroepelijk van de kandidaten.

Behalve een goede inzet, moeten de raadsleden grote kennis hebben van 
alle zaken, betreffende de gemeentelijke huishouding. Er moet gestu
deerd worden op de gemeentelijke stukken, voorstellen van B. en W. etc. 
Opleiding, ervaring, de "kncw-hcw", bepalen mee de kwaliteit van de 
gemeenteraadsleden.

Daarom is het zo bizonder belangrijk, dat een fraktie van het CDA kan 
terugvallen op een landelijk orgaan, dat adviezen, instrukties geeft 
en kennis aanvult.

In de Raad van Eenrum bezit het CDA momenteel één zetel. Deze werd 
tijdens de zitting van de huidige raad bezet door Dhr. C.A.Krijger te 
Pieterburen, doch wegens 
te Eenrum.

No.1 van de CDA-lijst
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Het CDA is geen grote fraktie in de raad van Eenrum. Als allen in 
de gemeente Eenrum, die de doelstelling van het CDA onderschrijven, 
op het CDA zouden stonnen, dan kan - wat we graag wensen - ook nu 
het CDA weer een zetel in de raad krijgen.
De zgn. kiesdeler zal wel in de buurt van 180 stenmen zijn. D.w.z. 
per zetel moeten minstens 180 stemnen zijn uitgebracht. Elke stem
gerechtigde, die het eens is met de grondslag van het CDA, moet zich 
dat goed realiseren en zich afvragen, of zijn stem, uitgebracht op 
een andere partij, wel tot z'n recht komt, gezien de kiesdeler. 
Politiek is politiek van het haalbare. De uitslag van de laatst 
gehouden verkiezingen is een goed ervaringscijfer!

/  Misschien zegt U de grondslag van het CDA niet veel. U wilt mensen 
in de raad, die opkomen voor de belangen van de inwoners en ook voor 
de gemeente Eenrum. U wilt praktische mensen hebben.
Bekijkt U dan eens de hele lijst van het CDA. Wie vindt U een goede 
kandidaat? U behoeft persé niet nummer 1, 2, 3 of 4 te stemmen.
U kunt Uw keuze bepalen uit de gehele CDA-lijst.

Binnenkort verschijnt het CDA gemeente Eenrum-program. Dat wordt huis 
aan huis verspreid. U kunt dan zien, dat U met het CDA vooruit kimt 
komen in de gemeente Eenrum. Een eigentijds program, dat oproept tot 
ontplooiing in verantwoordelijkheid en tot dienst aan de gemeenschap.

Geef het CDA Uw vertrouwen. Het CDA met de lijst met goed kandidaten! 
S5men denken, werken in het belang van ons allen, dus ook sémen ver
antwoordelijk !

De CDA is als volgt:
1. C.A. Krijger, Wierhuisterweg 10, Pieterburen.
2. K.A. Wietsma, Plantsoenstraat 8, Eenrum.
3. Mevr. C.J. v. Stuyvenberg - v. Kampen,

D. Wieringastraat 88, Westemieland
4. P. v.d. Burg, Greeden 25, Eenrum
5. L. de Jonge, Kaakhomsterpad 13, Westemieland
6. B.C. Westerdijk, Schaapweg 30, Westemieland
7. J. Aikema, Hoofdstraat 92, Pieterburen
8. G. Boot, Hoofdstraat 91, Pieterburen

Tel. 05952 - 230
Tel. 05959 - 1394

Tel. 05952 - 216
Tel. 05959 - 1678
Tel. 05952 - 390
Tel. 05952 - 352
Tel. 05952 - 332
Tel. 05952 - 237

Al onze kandidaten willen U graag te woord staan, als U enige informatie 
wenst.

Stemmen 
kiezen! 
te veel 
Kies de

is een verantwoordelijk werk! Daar cm moeten we bewust stemnen- 
Niet zonaar even een hokje rood maken voor een naam. Er staan 
belangen op het spel omdat zonaar even te doen. 
man/vrouw, die het één kan in de gemeenteraad.
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Gemeentebelangen weer mee

H. Rietema-Fast 
Oude Dijk 15 
Pieterburen

Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad in 1978 
is bewezen, dat een groot aantal mensen in onze 
gemeente vertrouwen heeft in onze doelstellin
gen: We kregen een aantal stemmen, voldoende voor 
een zetel.
Door omstandigheden hebben we niet de gelegen
heid gehad, datgene te doen, wat we ons hadden 
voorgesteld.
We zijn intussen echter niet in slaap gesukkeld 
en we menen, dat we met vertrouwen weer aan de 
verkiezingen kunnen deelnemen.

Onze doelstellingen zijn gelijk gebleven

G. Bosma 
Hoofdstraat 17 
Pieterburen

Gemeentebelangen stelt zich ten doel, de belangen 
van de bevolking zo goed mogelijk te behartigen, 
ongeacht de politieke, geloofs- of persoonlijke 
overtuiging.
Wij hebben geen politieke doelstelling en staan 
open voor ieders mening, want wij respecteren de 
mens als zodanig en geloven in de persoonlijkheid 
van een ieder.
Wij willen ons positief opstellen ten opzichte van 
alle politieke partijen, zo lang deze werkelijk
met de belangen van de mensen bezig zijn.

Ons programma voor de komende vier jaren
1. Wij willen ervoor ijveren, dat de samenwerking 

tussen het college van Burgemeester en Wethou
ders wordt verbeterd.
De raadsleden moeten het recht krijgen, de ver
gaderingen van het college van B. en W. bij 
te wonen.

2. Wij willen trachten te bereiken, dat er aan het 
einde van iedere raadsvergadering een rondvraag 
onder de raadsleden wordt gehouden, zoals dat 
in vroeger tijden ook het geval is geweest.

J. Bolt 
Oudeweg 45 
Eenrum

3* Wij willep. bevorderen, dat het contact tussen 
de ïhwonërs en het bestuur van de gemeente 
soepeler verloopt.
De mensen moeten op korte termijn aandacht voor 
hun problemen vinden, indien mogelijk zonder 
"papieren rompslomp11.

4. Wij willen ons ervoor inzetten, dat aanvragen 
van allerlei vergunningen, die voor de mensen 
van groot persoonlijk belang zijn, met de 
grootst mogelijke spoed in behandeling worden 
genomen.

5. Wij willen bevorderen, dat de voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, openbare veiligheid, 
recreatie, brandweer, verkeer of op welk ander 
terrein dan ook, voor onze gemeente in stand 
worden gehouden en, waar mogelijk of noodza
kelijk, worden verbeterd.
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V» , V. £U • i 'i U tj O
ï ” ensi nrew, weg 8 
Eenrum

-ij zijn ons ervan r:nvust, dat we met het oog 
op : c steeos moeilijker w a m  en de economische
toestanc. vaak: .1 L et in staat zullen zijn,
zelfs popoza' e li Jkc va orzientngen te trex'fen.
We weten, dat he t geen enkele zin heeft, IJ
cingen te nel oven, die we toen niet kunnen
nakomen. naar0 n zeggen we e11een maar: We
zullen ons best noen!
Om te kunnen toreiken, dat we met succes voor 
U £.* an wcr'-'en, Lijn velj o.r. weer van plan, 
maandelijks een openbare bijeenkomst te be- 
le''•••• en, waar ‘ eeer de gelegenheid krijgt, mee 
te denken on te praten over het reilen en 
zeilen in onzc. grmeenschap.
V'et persoonlijke 'rokiemen kunt U te allen 
tijde tij ^cn vao ons terecht.
Onze contact'ersonen zijn:

J . Kioene, Fo]: ter Posthurauslaan 16,
F.onrum, tel. 05999-1339 

u. olt, Oudeweg hp, F'enrum, tel. 05959-1397 
9. losma, Noofdstraat 17, Pieterburen,

tel. 05952-207
I.. Pietema-Fe.st, Oude dijk 15, Pieterburen,

tel. 05952-3Oh

F A A P  . . .
•C

• Vt'TÜ I

k-

l - T 1 ■ :-.T f'.oOit/iAi 'ET I J K ,

g 'p y j  ■ \< ii’]« y Oi' • ONS T E  TO N EN
H k

*,'"•0 VFPArROU'vEN I N O N S IJ F B T .uce
Uooidstraat t'7 
PiéSerburen Als IJ hulp nodig mocht hebben voor vervoer 

naar de stembus of als IJ bij volmacht wilt 
laten stemmen, hoeft U ons maar even te bel
len en wij maken het voor U in orde.

Tenslotte nog dit: (dit is een uitspraak van
de zes candidaten)

Er wordt ons vaak gevraagd, waarom vij op 
Gemeentebelangen stemmen en waarom wij ons
cancioaht h e e e n  gesteld.
Wel, het antwoord op deze vraag is voor ons 
e- nvoudig:
c zijn van mening, dat de politieke partijen 

nog steeds te veel met hun partijpolitiek
bozig zijn.
Da;, rom d is, w a n t ....................

JV BELANG EN ONS BELANG IS

NrTi: FLANGEN
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PAR TIJ van de ARBEID lijst 1

ONZE KANDIDATEN

U ziet het: een heleboel nieuwe gezich
ten* De heren Arkema en Flikkeraa keren 
niet terug, een nieuwe generatie staat 
klaar onr hun plaatsen in te nemen.

VEEL BELOVEN...

Dat doen we maar niet. Er komt minder 
geld, en dan kan er minder gedaan' wor
den. Wat een put om dan in de raad te 
zitten!
Maar juist in moeilijke tijden mag u 
op de PvdA rekenen. Al onze vindingryk- 
heid zullen we gebruiken voor de be
vordering van u aller welzijn*

DIT VINDEN WE BELANGRYK:

2. H f t U k , ‘«S'y:
l\ i * r h.3 u (

s woor2, 
Bouuj lao»-»ŝ Ffcty,

ê

Z  RX.E.v».
Q w n . kwiiai/rouî  

raad *\ï A > _
lu«L S4icUtii*.Q aar
den Uuj»‘s

#

*

zorg voor de handhaving van een 
prettig woonklimaat in onze dorpen

extra aandacht voor de leefbaar
heid in Pieterburen, Westemie- 
land en Broek$ te denken valt 
aan dorpsvemieuwingsactiviteiten 
in deze kernen

verbetering en uitbreiding van de 
recreatiemogelijkheden in de ge
meente, want recreëren elders zal 
o*aQ door de stijgende vervoers
kosten onbetaalbaar worden

SM «
l<looüle

ir.I— 7— -— *hu* V/ot»4it*j f
ii'el iwd. Ver.

HuiJUrowMfjk

m handhaving van het openbaar vervoer
op het huidige niveau en ondersoek 
naar verbetering o»a* door middel 
van belbussen

sri r .

h<A * i S W • iejûr
£t\*o\ t*Si UK StX

6. R.A.Vuiwt^l^
**ït- .VJarU t Û-
Sot

Iv*.

ê



Opp*r^«n «iecr.
BbUulönA f*Nl/

ftMruiM

goed onderwijs*
-gemeentelijke leiding en steun 
bij de invoering van het nieuwe 
basisonderwijs
Wij zijn van mening, dat een 
goede basisschool minstens 
drie leerkrachten moet hebben.

- instandhouding van de peuter
speelzalen

- bevordering van een regionale 
scholengemeenschap voor lbo, 
mavo, havo Sc vwo

ir-

de*

U*Si

Vielccwr L* U ̂  
k* WêAff^

zorg voor het milieu:
- géSn radioaotief afval in on

ze bodem, géén proefboringen
- aotief natuurbehoud
- speciale aandacht voor de 
Waddenzee als onvervangbaar 
natuurgebied

terughoudendheid bij de plannen voor 
de gemeentelijke herindeling*

raadsleden die voor iedereen klaar
staan* aarzel niet om hun uw vragen 
te stellen en problemen voor te leg
gen*

ia Ü k r a j j  }r. 
fH. verkop» lU«l „

o a U .

Voor uitgebreider informatie over 
het gemeenteprogramma van de PvdA,

siu.it. sijr. 
Kovchict rteâ i.2ie-

f liA- 6fcfc*lM.
A |»««a. vA,

kunt u terecht bij de secretaresse, 
N*J.Kloosterman-Steensma, 
Mattenesserlaan 22 te Eenrum 
tel. o5959 - 1269



Het V. V.D.-programma
G m m * m n t e r m m d * w r k i » x i n g » n  1 9 0 2

De V.V.D. wil samen met anderen de gemeente besturen. Bij een op samen
werking gericht bestuur, kan met de belangen en wensen van alle 
groeperingen uit de bevolking het best rekening gehouden worden.
Voor een doelmatige werkwijze is het gewenst dat het college van B.en W . 
een globaal beleidsprogramma opstelt en ter goedkeuring aan de Raad 
voorlegt.

Realistisch financieel beleid zal ook betekenen, meewerken aan 
het verkrijgen van een sluitende begroting. De gemeentelijke zelfstan
digheid komt dan het best tot z'n recht.
Wellicht zullen enkele voorzieningen moeten worden beëindigd, voor andere 
groepen gebruikers zullen oplossingen gevonden moeten worden.
Uitgaven van gemeentelijke en gemeenschappelijke diensten zullen moeten 
worden heroverwogen.

Behoud van basisonderwijs in de kleine kernen, niet alleen vanwege 
onderwijskundige aspecten. Ook vanwege niet-onderwijskundige aspecten, 
samen te vatten in het begrip "leefbaarheid", moeten de scholen 
behouden blijven.

Het gemeentebestuur zal, samen met o.a. verenigingen voor dorps
belangen, de leefbaarheid in de dorpen zoveel mogelijk moeten stimuleren. 
Bevorderen van individuele initiatieven en verenigingsactiviteiten. 
Zelfwerkzaamheid van de inwoners moet worden aangemoedigd, ook op het 
terrein van sport en amateuristische kunstbeoefening.

Onze gemeente heeft duidelijk een taak op het gebied van recreatie 
en toerisme. Zo mogelijk moet dit uitgebouwd worden, zowel voor recreatie 
van eigen inwoners als vanwege het commercieele aspect.

Medewerking verlenen aan de vestiging, ontwikkeling en modernisering 
van agrarische, middenstands- en/of ambachtelijke-bedrijven.
Voor het functioneren van het bedrijfsleven zo weinig mogelijk belemmeringe

Voor onze benadering van de gemeentepolitiek en voor ons 
programma vraagt de V.V.D. bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 
uw steun.
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Hamen mot anderen de gemeente 
besturen

Realistisch financieel beleid

Basisonderwijs wat ieder aanspreekt

Behoud van onderwijs in de -kleine
domen

Het bevorderen van de leefbaarheid

Zelfwerkzaamheid van de inwoners 
animeren

stimuleren van recreatie en toerisme

Sport en amateuristische kust
a a nm o e d i ge n

Doelm tig functioneren van het 
bedrijfsleven bevorderen

Geen aanleg van een aardgasleiding 
binnend!jks
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Zoekt Uw voordeel/ snieder en speet 'n kikker te ' t roam oet, je
ken 'n d'r g^in veer'n van pluVn, loet stoan 'n boksem aan verkoop'n.
Dit naar aanleiding van een paar advertenties uit 1910, die ik onder 
ogen kreeg.
Zoekt Uw voordeel, sta t er boven.
Bericht van ontvangst der nieuwe zending manufacturen.
Modeartikelen, Beddegoederen, enz.
Enorme sortering in* en dan komt het:
Wat zijn manufacturen? Het is een woord, dat uit de Franse tijd (begin 
1800) is achtergebleven.
Manufacturiers verkochten manufacturen: dat zijn lapkeskooplui, die 
voortbrengselen van weverij (zijden, katoenen, linnen of wollen stoffen), 
aan de man brengen.
Dan de opsomming:
Reform, keuken en kinderboezelaars. Boezelaars zijn schorten. Voor kin
deren met kraagjes en frutseltjes voor netjes, ook naar school. 
Keukenboezelsar kan in alle vormen, 't Mensk haar 'n schoet (schort) 
veur, dat waas ook wel goud, want ze greemt alles d'r over wat ze ien 
keuk'n viend'n ken. 'n Reformschort stond stijf uit. 'n Reformjurk 
was een recht-toe-recht-am-jurk, die niet strak mocht zitten.
Daar zat een persoon in mot oen hoofd on ledematen, punt uit!
Lavalieres, een das, die je strikken moest en voornamelijk gedragen 
werd door artiesten.
Tafelkleeden (waschecht) hoe lees je dat?
Alle soorten naai, haak en lettergaren(= borduurkatoen) voor monogrammen: 
Vlerk voor Jonge Juffrouwen, omdat zo niks anders mochten doen, totdat
ze een man aan de braak sloegen.
Voorspelders, volgens Van Dale slabben voor kinderen.
Eigengemaakte colbert-costumes vanaf ƒ9,25.
Jawel, negen gulden en een kwartje. Daar zat de textiel in, het garen, 
de vulling, de knopen, 20% provisie voor de snieder-manufacturier.
Deze minimumloner zag de klant nooit weer, want het pak was ouderwets 
degelijk, werd alleen 's zondags gedragen, de kamferballen hielden de 
motten verre. Als de klant uiteindelijk de knieën door de broek had 
met het eerabbels kraab'n, dan waren er tientallen jaren over heen 
gegaan.
Lage, doch vaste prijzen, stond er onder. Nu, dat vast moest ook wel, 
want waar moest de arme man van leven, als hij die lage prijzen nog lager 
liet zakken?
Dan zijn er nog tussenrokken, in satijn, lustre (geen illustere), Linnen 
en Jaeger. Hoeveel rokken hadden de vrouwen vroeger aan? Daarbij geteld 
nog het nodige dikke wollen ondergoed. En dan maar met de voeten op 
een warme stoof met een kooltje vuur in de test.
Wel zoveel^ dat je kon spreken van warmte-isolatie en energiebesparing.
De dubbele ramen en vloerverwarming is er voor in de plaats gekomen.
Men spreekt niet moer over Lage en Vaste Prijzen, maar voor SLECHTS 
zoveel; 50 maal het bedrag van toen!
T j a ,  dat ging over de manufacturier uit 1910 en wat ze vrouger verdainden: 
dat haar niks om 't lief. Wat verdain'n ze nou?
Ook nait veul, want:.....Men het niks meer om 't lief!
Vrouwluu hemm'n den ook niks op aan te trekk'n!!!!!!!!

H.K.Moordhuis

ftO



Snuffelcursus

De avondschool voor Havo - Mavo in oarffum, gevestigd in het gebouw 
van de Rijksscholengemeenschap, organiseert een korte cursus voor men
sen die later misschien een avondmavo willen volgen.
De cursus is bedoeld om even te wennen aan het schoolleven zoals het 
volgen van een les en het maken van een beetje huiswerk.
Het gaat in de eerste plaats om degenen die aelangstelling hebben 
voor één of meer vakken op mavo-nivo.
De cursusduur is 4 avonden en wel op: 
maandag ?6 april, maandag 3, 10 en .17 mei.
Aanvang steeds om half acht.
Per avond worden twee lesuren gegeven met daar tussen in een koffie
pauze, waarin men ook met cursisten, die al één of meer jaren bezig 
zijn, kan praten en kennismaken.
De volgende onderwerpen komen in deze korte snuffelcursus aan de orde: 
algemene inleiding en voorlichting, nederlandse taal, rekenen, engels 
en een beetje aardrijkskunde en geschiedenis en een afsluitend gesprek 
met de deelnemers,-sters.
De kosten van de cursus bedragen slechts fl. 10,—  per persoon en 
boeken zijn niet nodig.
De lessen worden gegeven door de leraar nederlands van de avondschool 
te Warffum, die daarnaast aan een basisschool in Groningen als onder
wijzer verbonden is.
Iedereen die van plan is om misschien met een avondmavo-opleiding te 
beginnen, wordt aangeraden om op deze manier weer eens kennis te ma
ken met het naar school gaan.
Men is dan goed op de hoogte bij een eventuele latere aanmelding voor 
de cursus 198? - 1983.
Nadere inlichtingen hierover zijn te verkrijgen (en aanmeldingen) bij: 
J. de Boer, tel.05950-2426, M.J. v.d. Heide, tel.05950-2634 en G.Klok, 
tel.05950-2151.

O rpheus
Aan het grote concert, dat op 7 mei a.s. .in de Turnhal wordt gehouden, 
neemt ook de muziekver. "Orpheus" de 1.
Een uitstekende gelegenheid voor do muziekliefhebbers om van een 
goed cn veelzijdig concert te kunnen genieten.
Veelzijdig, want ook het Eenrums kerkkoor en de Prov. Brassband Gronin
gen werken er aan mee.
"Orpheus',’ staat sinds enige maanden onder de bekwame leiding van de



heer Herman Diederiks, hoornist bij het N.F.O. te Groningen.
Voor de outsiders zijn enkele wetenswaardigheden over "Orpheus" 
misschien wel interessant om te weten.
De Eenrumer-muziekver. bestaat in totaal uit +_ 80 werkende leden, 
verdeeld over het orkest (+.40) , de drumband (jd 6) en het ma jorettekorps (_+2 0) 
Bovendien zijn gemiddeld zo'n 20 leerlingen met één of andere oplei
ding bezig.
Het kader bestaat uit 4 personen, deels beroeps, deels geschoolde ama
teurs .
Het overgrote deel van de leden is jonger dan 30 jaar.
De vereniging zelf bestaat 145 jaar en is daarmee één van de oudste 
muziekverenigingen in het land.
Om aan de nodige financiën te komen, betalen de leden contributie en 
wordt er elke twee maanden een oud-papieraktie gehouden.
Belangrijke bron van inkomsten vormen ook de talrijke donateurs.
Niet onvermeld mag blijven, de grote bazar, die één maal per jaar in 
het Dorpshuis wordt gehouden en die altijd zeer veel publiek trekt.
Wat dat betreft is het binnenkort weer zover.
Het weekend van 17 en 18 april, het weekend na Pasen, zal deze befaamde 
bazar weer worden gehouden.
Daarover hoort u nog wel meer.
Dit waren zo enkele punten, die goed zijn om te weten.
Voor de meeste ïïenrumers waarschijnlijk allemaal wel bekend, maar er 
komen ook regelmatig nieuwe inwoners. En mochten daar mensen bij zijn, 
die lid willen worden, of meer informatie verlangen: even een telefoon
tje 1284 of 1576 (resp. secr. en voorzitter v.d. vereniging) en u 
krijgt alle informatie, die u wenst.
Alvast hartelijk welkom, ook op het concert

Vrijdag 7 mei a.s.

Herinneringen uit Eenrum

dorp op het Groninger Hogeland.

Een tijdje geleden kreeg ik be
zoek van dhr. Luitje Cornelis 
Willinge, zoon van Jan Jucob 
Willinge (gemeentesecretaris 
van Eenrum van 1891 tot 193 0- 
J.J. Willingestraat).
Luitje Willinge werd geboren

in 1898 en bracht zijn jeugd 
door in Eenrum.
Nadat hij was afgestudeerd is 
hij het land ingetrokken.
Na zijn pensionering heeft hij 
zich uiteindelijk gevestigd 
in de stad Groningen, waar hij 
zijn intrek nam met zijn vrouw 
in de Vondelflat.
Zijn vrouw is enkele jaren terug 
overleden.



In 1975 is hij begonnen aan het 
op schrift stellen van zijn 
jeugdherinneringen onder de 
titel "Herinneringen uit Eenrum 
een dorp op het Groninger Hoge- 
land".
Het leek me voor de Eenrumers 
een leuke gedachte om in dit 
blad zo af en toe eens wat van 
deze herinneringen weer te ge
ven. Vooral de oudere Eenrumers 
zullen zich sommige van de ver
halen nog wel weer levendig 
voor de geest kunnen halen.
Zo begint Luitje Willinge 
(buut voor zijn jeugdvrienden5 
te verhalen, dat in de jarer.
1896 - 1898 in Senrum werden 
geboren, Johan, Foppe Jan, Derk, 
buut, Knel is, Daniël en Garmt Jan. 
Voor zover na te gaan waren dit 
Johan Willinge, een 1 jaar ou
dere broer van buut, Foppe Jan 
een zoon van timmerman Bosman,
Derk een zoon van bakker Reinders, 
buut Willinge, Knel is en Daniël 
zonen van schoenmaker Deereboom 
en Garmt Jan een zoon van land
bouwer Freerk Grommers.
Het verhaal van Luut begint 
met de herinnering dat hij 
zich nog kan herinneren, dat ze 
in bedsteden sliepen.
Wel intieme, maar niet op frisse 
lucht gebouwde hokjes. 
Zondagsmorgens mochten ze bij 
vader in de bedstee komen.
Moeder was al in huis bezig met 
het ontbijt en wat er meer te 
verzo rgen wa s .
De bedstee had een aan het pla
fond bevestigde touw met een

handgreep, een zogenaamde 
"lichter", waaraan de wakker 
wordende zich kon optrekken.
Deze lichter was echter ook een 
gewi1d speeltuig.
De jongens werden om beurten 
"ingepakt" in een larken, dat 
met de vier hoeken aan de hand - 
greep van de lichter werd ge
knoopt en dan maar heen en weer 
slingeren. Op de rug liggend 
werd door vader en de andere 
zoon met handen en voeten het 
bijna tot een bal gevormde 
jongenslichaam in het laken 
onder daverende pret heen en weer 
geslingerd in de bedstee.

De matrassen lagen op smalle 
dwarsplanken, die gingen ver
schuiven onder de wild duwende 
vader on zoon tegen de slinger
aap in het laken.
Het moest er dan wel van komen, 
dat na een geweldige duw de 
dwarsp>lanken dusdanig verscho
ven, dat het matras met het 
beddegoed naar beneden plofte.

A. Duister. 23



Grote lol en hilariteit en 
moeder werd er dan bij geroe
pen om de ravage in ogenschouw 
te nemen en haar deelgenoom 
tc- ma'ken in onre pret.
Deze had in het aanschouwen 
van de ruïne meestal niet 
zoveel plezier,, ze begreep 
maar al te goed, dat zij e-r 
voor op draa ide om do zaak 
weer in orde te maken.
De beide broers Johan en T uut 
brachten geregeld bezoeken 
bij een zeer oud familielid 
van grootmoedersz.ijde.
Deze Haantje Witkop, was huis
houdster bij de 90 jaar oude 
Muller.
Muller war oud zeeman en bon 
boeiende dingen vertellen 
over onder andere in Delfzijl 
gelegerde kozakken, die de 
Fransen uit Rusland hadden 
verdreven. De huishoudster, 
die ook reeds zeer oud was, 
werd op een gegeven dag ziek 
en zo moest de 90 jarige Muller 
zijn hu i s houd ster ver?orgen.

» •

■e d o rpe 1 i ng en, vond en de 
citua11e wot 1aokbaar, omdat 
de oud" man intieme relaties 
onderhield met zijn huishoud-
r* «f- r * v*

De jongens bidden hiervan ech
ter geen weet.
:/o kv ef '-n biina iedere zater— 
rl i:, -am boodschappen té doen 
voor do oudies er werden daar
voor beloond met een cent, 
een begerenswaardig kapitaal, 
met het oog op de zondag, waar
om dat kapitaal werd omgezet 
in snoep.

Geld sparen bij de 
Bondsspaarbank

Wat is nou het grootste voordeel van sparen 
Dij de Bondsspaarbank? Ze kennen me daar 
Ik kom er niet alleen om te sparen, maar ook 
voor al mijn ar.dere geldzaken (bankgiro) 
mijn verzeKenngen, re:scheques. 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.

BONDSSPAARBANK S
W1N5UM - BEDUM - WARFFUM - EENRUM - LEENS - ONDERDENDAM 

Zittingen te:
ZUIOWOLDE - SAUWERD - ADORP • GARNWERD - WARFHUIZEN

BRASSBAND
Het denkbeeld dat brassbandmuzlek synoniem is voor hoempa-hoempa moet
r

de wereld uit.
De toraasband en de brassbandmuzlek wordt met de dag bekender en ook steeds 
meer gewaardeerd. Het feit dat ook een aantal van de grotere omroep
verenigingen steeds meer interesse krijgen voor brassband onderstreept 
die tendens. Gelukkig. Waarom gelukkig? Hadden we in ons land niet genoeg 
aan de harmonie- en fanfare-orkerten? Jazeker vrel, maar het harmonie
ën fanfare-wereldje leek in de ja ren *60 de ondergang tegemoet te gaan. 
Door tal van factoren. De plaatselijke muziekvereniging kreeg met leeg
loop te kampen. De jeugd had veelal andere interesse, de ouderen werden 
steeds ouder. Niets is vervelender dan met een ondrebezet orkest te moeten 
werken. Uit die tendens is de brassband geboren. De brassband, die door 
een promotor ooit eens werd getypeerd met: nen minimum aan mankracht,



een maxium aan sound, aan geluid en aan klank.
Een van het meest typerende van de bbassband (koperorkest) is de minimale 
standaardbezetting. Een brassband heeft 24 musici nodig en slagwerkers.
Ten opzichte van b.v. een harmonie-orkest is dat een heel verschil.
Twee dozijn muzikanten dus.
De bezetting van de brassband kent geen saxofoons, geen bugels, geen trom
petten, geen cor-hooms en geen hout-blazers.
Standaard z^jn: 4 solo-cornetten; 1 es-cornet? 1 flügelhorn; 1 repiano- 
cgrnet^ 2 2 cornetten en 2 3 cornetten; 3 uithoorns;2 eufoniums; 2 baritons 
1 en 2etromb6ne; 2 es-bassen;2 bes-bassen en een slagwerkgroep (2 è 3)
Met deze instrumentatie wordt de unieke sound verkregen, mits er door de 
musici ook echt gemusiceerd wordt.
Het fenomeen brassband heeft ook de Groningers niet onberoerd gelaten.
Al enige jaren zijn er in onze provincie een aantal (4 of 5) brassbands 
aktief.Sinds 1980 bestaat de Provinciale Brassband Groningen.
Met medewerking van de met doorzettingsvermogen gesierde Dick Torringa 
uit Genrum en de brassband promotor Frits Gmienk, die als radio-presen- 
tator z'n sporen op dit terrein al ruimschoots heeft verdiend kwam het 
in januari '80 tot de oprichting van een brassband in Groningen, die niet 
lang daarna als Provinciale Brassband Groningen werd gedoopt.
Die naam werd gekozen op grond van het feit dat de 24 blazers, die min 
of meer op voordracht en op basis van kwaliteiten bijeen waren vergaard 
uit alle windstreken van onze provincie afkomstig waren.Wel waren ze 
allemaal lid van een plaatselijke muziekvereniging,o.a.5 leden van 
Orpheus uit Eenrum.
Dat het hen toch de moeite waard was om in deze samenstelling als muzikant 
bezig te zijn bewijst wel het feit dat er op zaterdagmiddag gerepeteerd 
wordt.
De enthousiaste repetities kwamen tot hooggewaardeerde resultaten.
De Provinciale Brassband Groningen mag zich laten horen. Ze wil zich ook 
laten horen en kan dat ook. De band is in staat om een kompleet avondje 
brassband te verzorgen. Daaronder wordt verstaan dat de band over een 
repertoir beschikt dat aan variatie niets te wensen overlaat.
Men speelt even simpel een religieus koraal, als een gearrangeerde top-hit, 
een kompositie van een 'oude meester' als iets van een hedendaagse kom- 
ponist.
Daarnaast ook de traditionele marsen, welluidende ouvertures, sprankelende 
pot-pourie's en werken voor solist en orkest. Over die solisten heeft 
de brassband de beschikking. Kortom ,de PBG heeft de mogelijkheden om een 
konsert te verzorgen. De band is bereid haar muzikale kwaliteiten te laten 
horen, wanneer ze daartoe wordt uitgenodigd.
i l ' i M i * ^ * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Wat is er te doen?
vr.30 april Hotel Bulthuis CTR '03r oRANJS : m.m.v. 100

als artiesten en 1s avonds de Hurrelzuikers.
14.00 uur tot 16.30 uur 
1°.30 uur tot 1.00 uur

za. 1 mei De Pool De Poolster
toneel 20.30 uur f3,-

vr. 7 mei Turnhal Eenrum U-ftvoering Orpheus, Brassband en
1t kerkkoor Herv.Kerk.
20.00 uur f5,- kind.t/m 12j«ƒ2,50

za. 8 mei OVERAL Molendag-:.& Touriade
Touriade 30 én 60 km.
; tart 10 uur in ieder dorp.
Nadere informatie: Wielerclub Eenrum

kinderen 
na afloop
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za. 8 mei De Pool Dimitri van Toren 
Reserveer kaarten (ƒ 10,-) 
tel. 2 05959-1630 of 1274 
2 0 . 3 0 uur

vr. 1 4 mei De Warf 
Varfhuizen

Film: WISE BL00D 
+ 2 0 . 3 0 uur

di. 18 mei Diekstaal
Westernieland

Politiek forum i.v.m. gemeenteraads
verkiezingen

do. 20 mei Eenrum Hemelvaart smarkt
zo. 23 mei Sportpark Eenrum Nationale Grasbaanraces 

M.C.E.-V.V.V. 13.30 uur
di. 25 mei Dorpshuis Eenrum Politiek forum i.v.m. gemeenteraads

verkiezingen
7, 8, 9, 10 en 11 juni Pieterburen / 

Westernieland
Avond-4-daagse

vr. 11 juni Dorpshuis Schou- 
werzijl

Film: IL C0NFIRMISTA 
+ 2 0 . 3 0 uur

21, 22, 25, 24 en 25 Eenrum Avond-Wandel-4-daagse
juni
28, 29, 30 juni Pieterburen / Avond fiets-4-daagse

Westernieland
12, 13, 14, 15 en 16 Eenrum Avond fiets-4-daagse
juli
De vergaderingen van onze Vogelclub Eenrum en Omstreken, zijn iedere 1e 
donderdag van de maand in het Dorpshuis te Eenrum. Aanvang 19*30 uur.
De vogelmarkten worden gehouden in de maanden oktober t/m maart, iedere 
3e zaterdag van de maand in het Dorpshuis te Eenrum van 13*00 uur tot 17*00 
uur.
Secretaresse: Mevr. A.M.A. Stiekema-Scholtens 

Damsterweg 20 
9977 RH Kloosterburen 
tel. 2 05953-262
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Hallo allemaal!

De puzzel van de vorige keer was er een met een heleboel cijfers. 
Wanneer je het alfabet omgekeerd nummert., dus z = 1 ij=2 eet. a=26, 
dan komt er uit het woord: chocolade-eitje.

was één van de goede-oplossing-in-de-bus-gooiers 
en werd er uitgeloot als de stripboekwinnarest

Hieronder staan 3 woorden uit spreekwoorden en gezegden.
De bijbehorende zinnetjes helpen je een eindje op weg, om welk 
woord het gaat. Weet je de drie woorden, gooi dan je oplossing in 
de bus bij één van de mensen die voor in *t Bokkeblad staan. Dus 
óók kinderen uit Westernieland en Pieterburen!

Hier kan het beter van dan van een dorp. 

Van hieraf kun je in de drup raken. ^

Dit heeft hij beslist niet uitgevonden;

Spelletjes voor buiten

l.drie kartonnen ringen 
ballen 
touw
boom of waslijn

3.2 trapjes 
een plank 
emmer met water 
vééééél zon X V p L A .  JfcwJL »Ue*.
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Burgemeester en wethouders van Eenrum delen mede dat iedere houder van 
een hond verplicht is hiervan aangifte te doen vóór 1 juni 1982.
Zij, die in 1981 een aanslag in de hondenbelasting hebben ontvangen, 
behoeven hun hond niet opnieuw aan te geven. Zij worden automatisch 
op het kohier 1982 geplaatst, indien uit een schriftelijke aan de ge- 
meente-secretarie gedane mededeling niet is gebleken dat zij hun hond 
in 1981 hebben afgeschaft.
Van het aanschaffen van honden in de loop van het jaar en bij vesti
ging binnen de gemeente, moet binnen 14 dagen aangifte worden gedaan. 
Tegen degenen, die niet aan bovengenoemde verplichting voldoen, kan 
een geldboete worden opgelegd van ten hoogste tweehonderdvijftig gulden.

Eenrum, 20 april 1982. 
Burgemeester en wethouders voornoemd.

AANGIFTEBILJET (als bedoeld in de MVerordening 
op de heffing en invordering van 
een belasting op honden")

Naam en voorletters van de 
belastingplichtige (belasting
plichtig is iedere houder van 
een hond, of, indien de houder 
deel uitmaakte van een gezin,
het hoofd van het gezin) ........................................
Adres (straat en huisnummer) ........................................
Hoeveel honden worden er
gehouden? ........................................
Sedert wanneer wordt(en) de 
hond(en) door belasting
plichtige in deze gemeente
gehouden ........................................
Naam en adres van de vorige
houder van de hond(en) ........................................

Aldus zonder voorbehoud ingevuld
1982. Handtekening,


