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Als u, hogelijk gewaardeerde lezer(es), deze inleiding hebt gelezen, behoort u
volledig op de hoogte te zijn van 'de overwegingen, die hebben geleid tot de ge
boorte van dit krantje.
De Culturele Commissie, bestaande uit tien leden, waaronder acht burgers, een wet
houder en een raadslid, bevielen op een gegeven moment van het idee, dat het uit
geven van een krantje een goede en nuttige zaak zou zijn.
Geïnspireerd zetten zij, in samenwerking met de Verenigingen Dorpsbelangen Eenrum
en Pieterburen, een wervingsactie op touw, teneinde een aantal vrijwilligers te
ronselen, die hun al dan niet brede schouders onder dit karwei vilden zetten.
Die vrijwilligers varen vrij snel gevonden.
Eet zijn allen inwoners van de gemeente Eenrum.
Wij kunnen ons voorstellen, dat er langzamerhand een vraag in u opborrelt:.'zul.
deze: "Wat hebben ze nu eigenlijk met dat krantje voor, wat willen ze d'r mee".
Afgezien van een aantal vaste rubrieken, zoals mededelingen van het gemeentebe

stuur, dorpsvernieuvingsnieuws en de databank, is het antwoord op deze vraag aan b
Wij, d.w.z. de redactie, zijn in feite waterdragers.
Wij zijn op een gegeven moment om de tafel gaan zitten, hebben van gedachten ge
wisseld en het resultaat hiervan hebt u nu voor u.
Wij zijn uiteraard verre van volmaakt en dus zal aan inhoud en vormgeving van de
krant ook wel het nodige mankeren.
Schroomt u vooral niet ons daarvan op de hoogte te stellen.
Wij zijn zeker niet vies van opbouwende kritiek.
Mocht u daarentegen een zekere aandrang voelen ons te prijzen, dan moet u ook dat
vooral niet nalaten.
Eeeft u leuke ideeën of nare wellicht?
Bent u van mening, dat er een nootje gekraakt moet worden?
Komt u samenvattend tot de conclusie, dat deze krant aanvulling verdient?
Pak dan de telefoon, klim in de pen of kom gewoon eens langs voor een praatje.
Samen komen we er vast wel uit!!!
De redactie.
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lm er voor het eerst een dorpskrant
voor de gehele gemeente Eenrum ver
schijnt, achten vrij een felicitatie
en een woord van dank aan het adres
van de redaktie en andere medewerkers
op zijn plaats.
Toen vrij begin dit jaar gezamenlijk
het initiatief hiervoor namen, hadden
we niet verwacht dat het eerste nummer
nu reeds gereed zou zijn.
De bedoeling van deze "krant" is,
informatie te verschaffen omtrent
velerlei zaken, maar toch in het bij
zonder over de gemeente Eenrum en na
bije omgeving.
*
Van harte hopen wij, dat deze "krant" in
elk gezin een hulpmiddel mag zijn om
een juiste informatie te verkrijgen
naar de door de lezer verlangde doel
einden.
Gaarne spreken we de hoop uit, dat
deze "krant" een vaste plaats in ons
aller midden mag verwerven.
de Vereniging Dorpsbelangen
en
de Culturele Commissie.

Graag wil ik mijn waardering uiten voor
de inspanningen die een groep inwoners
zich hebben getroost om een krant voor
de gehele gemeente te laten verschijnen.
Hoewel in deze gemeente in zijn alge
meenheid de nieuwsvoorziening goed is,
blijven er toch altijd vragen naar goed
" dorpsnieuws".
Ik denk dat deze krant met name op dit
punt een taak heeft.
Veel zal van de redaktie worden ge
vraagd om het nieuws te sorteren,
bijeen te garen en het een plaats te
geven.
Veel werk zal er ook verzet moeten worden
om voor de krant een stuk continuiteit
te verzekeren.
Het enthousiasme waarmee de Culturele
Commissie en de vereniging Dorps
belangen één en ander "op poten" heeft
gezet staat hier wel borg voor.
Ik hoop en vertrouv; dat deze krant met
inzet van velen, datgene zal gaan bete
kenen waarop de initiatiefnemers hebben
gerekend.
Veel succes.
Zuiderveen.

REDACTIE:
Dohan Brakema

- Hoofdstraat 63, Pieterburen, tel. 05952-381

L . Broekema

- UesternielandsteruBg 5, Westernieland, tel.05952-254

Sienske van Dijk

- Hoofdstraat 63, Pieterburen, tal. 05952-381

Ina van Eek

- Mattenesserlaan 20, Eenrum, tel. 05959-1722

Oanny Franken

- Hereweg 3, Eenrum, tel. 05959-1585

Ab Gies

- Hoogstraat 25, Eenrum, tel. 05959-1673

Oohan Hoekstra

- Mattenesserlaan 83, Eenrum, tel. 05959-1693

Gepke Langeland

— Plantsoenstraat 3, Eenrum, tel. 05959-1556

Dirk Pier

— Zuiderstraat 14, Eenrum, tel. 05959—1221

Dannes Russchen

— Plantsoenstraat 10, Eenrum, tel. 05959-1247

Adriaan Talens

— Dirk UJieringastraat 79, Westernieland, tel, 05952-439

Hennie Tuinman

— Mattenesserlaan 26, Eenrum, tel. 05959-1216

3. Woldring

— Havenstraat 7, Eenrum, tel. 05959— 1628
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In de komende maanden moet blijken of de voorbereidingen voldoende zijn
geweest. Want wat gaat er gebeuren?
We gaan proberen om op dezelfde manier als in de Oranjestraat in de
andere straten van het beschermde dorpsgezicht plannen te maken.
In korte trekken gaat dat zo (wie er meer van wil weten, moet maar eens
met de bewoners van de Oranjestraat gaan praten):
- eerst bespreken hoe de straat er ongeveer uit zou moeten zien: smaller
of breder, meer bomen of verlichting, betere trottoirs enzovoort.
- Deze wensen worden op tekening gezet.
- Vervolgens bespreken de bewoners de uitgewerkte plannen.
- Daarna wordt berekend wat het gaat kosten, en welke dingen af moeten
vallen of erbij kunnen komen.
- Intussen wordt het gemeentebestuur op de hoogte gehouden, zodat de
uiteindelijke plannen met de grootst mogelijke instemming worden
goedgekeurd.
- Ook tijdens de uitvoering blijft het overleg met de bewoners bestaan.

Plannenmaken is niet moeilijk, wel veel werk.
Daarom moet elke straat een eigen werkgroep hebben, die de plannen
voorbereidt.
Begeleiding komt van Ewout Storm van Leeuwen, de technische dienst in
Winsum, en van de bewonerswerkgróep dorpsvernieuwing Eenrum.

yU d r

_____________ ____________ _______ ________ __ _______________ __
Eerst iets over de begeleiding.
In de Oranjestraat hebben de bewoners, samen met Ewout Storm van Leeuwen
de plannen opgesteld en de uitvoering begeleid. Er was toen nog geen
algemene bewonerswerkgróep, zodat al het overleg met de gemeente door
ESvL werd gedaan.
Beter is het, als men dat zelf doet.
Zulk overleg moet je echter wel goed organiseren, en daarvoor is de
werkgroep dorpsvernieuwing ondermeer opgericht.
Verder werkt Ewout nu alleen in Eenrum. Willem Crommelin is er mee
opgehouden.
Voor het verdere verloop van de dorpsvernieuwing heeft dit gelukkig geen
gevolgen: er is nu de werkgroep dorpsvernieuwing.
Deze groep mensen zal voortaan een centrale rol vervullen.

y < Wat
j._________________________________________
zijn de taken van de werkgroep?
- overleg voeren met de gemeente (vooral B & W)
- de deelplannen van de verschillende straten goed aan elkaar laten
aansluiten.
- Zaken die voor het hele gebied van belang zijn behartigen.
- Zorgen voor een goede en regelmatige berichtgeving.
- De belangen van de Verschillende straten aaneenvoegen.
- Zorgen dat de plannen ook worden uitgevoerd (door vooral het overleg
met de gemeente)
Verder zullen tijdens de rit nog wel een aantal taken opdoemen.

-
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________________________ ;__________________________________________________
Dat zijn bij elkaar nogal wat taken.
De werkgroep is daarom ook erg groot. Even verder staat een lijst van de
leden op dit moment.
De werkgroep is zo opgezet, dat elke straat er minstens één vertegen
woordiger in heeft. Dat aantal kan trouwens groter worden, als een straat
daar behoefte toe voelt.
Verder zullen de taken in de grote wekroep verdeeld worden.
Je krijgt daar, een aantal subkommissies.
Bijvoorbeeld één voor verkeer, voor beplanting, voor het Oude Schoolplein,
voor het overleg met de gemeente, voor de berichtgeving, en zo kan je
er nog wel enkele bedenken.
Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen moet veel werk verzet worden.
Door dat te verdelen over veel mensen gaat dat best: vele handen maken
licht werk.
Daarin wordt de werkgroep voortdurend bijgestaan door Ewout, die zorgt
voor de koördinatie, zodat alles op tijd gebeurt.
Voor de vormgeving, het uittekenen van de plannen, kan hij ook zorgen.
Dat gebeurt dan samen met de heer Talens, adjunkt-direkteur weg en water
bouw van de technische dienst EEWAA in Winsum.
Ook voor verbeteringsplannen voor de eigen woning kan de hulp van Ewout
aangevraagd worden; daarin werkt hij samen met de heer Stegink van bouw
en woningtoezicht.

De Oranjestraat is versneld aangepakt om te laten zien wat er mogelijk is
als je als bewoners de handen inéén slaat.
In de Oranjsstraat ging dat het gemakkelijkst.
Voor de Zuiderstraat liggen de plannen echter ook allang klaar.
Maar daar zat men met het verkeer. Het ziet er nu naar uit dat de gemeente
voor een andere verkeerscirculatie heeft gekozen, zodat de situatie in de
Zuiderstraat veranderd is.
Zo spoedig mogelijk zullen deze bewoners een aangepast plan gepresenteerd
krijgen.

' h ö n s d o ' f f c ________________________________________________________
De verschillende deelplannen hoeven niet voor uitvoering op elkaar te
wachten. Als ze passen in het totaalbeeld, kunnen ze meteen worden uitge
voerd.
De werkgroep dorpsvernieuwing bestaat nu uit:
-

G. van Drunen
R.J.M. Heydt
G.J.E. Franken
J . Franken
E.B. Mulder
K. Nienhuis
H.K. Noordhuis
T. van Nimwegen
D.A. Pier
J. Woldring
H. v.d. Sluis

Hoogstraat 5

1836

Hereweg 3

1585

Zuiderstraat 22/24
Kerkbuurt 2
Mensingeweersterweg 2a
Jodengang 4
Ziuderstraat 14
Havenstraat 7
De Vennen 31

1606
1405
1877
1208
1221
1628
1459

Voorzover bekend. Er komen nog een paar namen bij, maar dat is op dit
moment nog niet bekend.
Voorlopig is de heer Noordhuis voorzitter en de heer Franken sekretaris.
Als de werkgroep op volle sterkte is zal dat opnieuw bekeken worden.

est
-
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Wilt U óók een keer lopen?
Ieder jaar worden er voor een aantal
goede doelen collectes gehouden.

j

Collectes voor h.v. het Rheumafonds,
de Hartstichting, de Nierstichting,
't Astmafonds, Kankerbestrijding, Lepra
bestrijding, 't Anjerfonds, P.I.T., het
Prinses Beatrixfonds en zo kunnen we de
lijst tot ruim 20 collectes per jaar
aanvullen.
ïï begrijpt, dat het voor de organisatri
ces vaak moeilijk is, elke keer een
ploegje collectanten te vinden.
Wanneer u inderdaad bereid bent één
Er zijn veel mensen die telkens weer
(of misschien zelfs twee) keer per jaar
vol goede moed met de lijst of bus rond
mee te helpen, dan kunt u zich opge
gaan, nadat zij gevréégd zijn.
ven aan de liattenesserlaan 20. tel. 1722
Kisschien wilt u óók best een keer lopen en als er dan weer om collectanten wordt
gesprongen kunnen en durven wij op u
voor een goed doel, maar bent u nog
nooit gevraagd!.! i
een beroep te doen !

H e t huis „O p R ie p ”]
Hoe komt men in vredesnaam aan die naam?
Dat is de vraag, die velen in Eenrum en ;
omgeving aan elkaar of ons stellen.
We 1, dat zal ik u uitleggen.
Toen het huis gebouwd werd, hebben we
daar al aan gedacht.
Veldzicht, Welgelegen of Zicht op Zons
ondergang zijn er al en Op Wendakker wordt
al gauw: hij is aan wendakker.
Het voetpad voor het huis langs heeft er
ook niet mee te maken, wat dan wel?
Een oude watergang, zeearm, loopt van
Schouwerzijl via Abelstok door het Lege
richting Broek, Pieterburen.
In de tijd, dat dit water in open ver
binding stond met de Waddenzee, was de
waterhoogte afhankelijk van eb en vloed.
Welnu, met vloed gebeurde het sommige
tijden, wanneer het niveau van het bui
tenwater zo hoog was, dat de wallen over
stroomden.
Er ging niet alleen water over, doch ook
zand en kleideeltjes .
Dit ging zolang dat de oevers hoger waren
dan het achterland.
Zo'n oever noemt men oeverwal, schoorwal
of riep. Denkt u maar eens aan Zeerijp,
Hardegarijp, Rijperkerk of De Rijp.
De zwaarste delen in het water is zand,
dus de mooiste grond komt vlakbij het
water, waar het water tot stilstand kwam,
de lichtste delen goed voor minder goed
bewerkbare grond.
Vlakbij wat eens water was, ligt nu de
schoorwal.
-

5-

Nu, dat komt wel uit. Het is hier
1.20 m. + N «A, P .
Het Liekvegje is 10 cm. + N.A.P»
De waterkom tussen hier en Den Hoorn is
opgeslibd, maar de grens begint direct
westelijk van de Mensingeweersterweg.
Daarom zitten wij hier "Op Riep",
H,K. Noordhuis
K.A.- Noordhuis-de Vries

Oproep aan de verenigingen
in de gemeente
Regeren is vooruitzien, dat geldt al
evenzeer voor het bestuur van een
vereniging.
De meeste verenigingen plannen dan ook
al ver vooruit hun aktiviteiten,
In een gemeente met zoveel vereniginger.
als Eenrum zou het kunnen gebeuren dat
er op één en dezelfde datum door meer
dere verenigingen aktiviteiten gepland
zijn.
Om dit te voorkomen hebben ve in onze
gemeentekrant een DATABANK opgenomen,
in de hoop dat verenigingen, clubs enz.
ons hun plannen met de daarbij behoren
de data willen opstixren.
Haar niet alleen de geplande aktivitei
ten kunt u in dit blad kwijt, ook de
verslagen van die aktiviteiten willen
we graag plaatsen, of wat u als vereni
ging of particulier interessant of leuk
vindt voor de lezers van dit blad.

Gevraagd . . .

Biljarten

Ket bestuur van het dorpshuis Vesternie-

Werd Hamminga het vorige seizoen kampioen

land roept sollicitanten op voor de func

dit jaar heeft hij schijnbaar nog geen

tie van beheerder van het bovengenoemde

aspiraties in die richting.

dorpshuis.

Beter vergaat het de heer Jac. Vos.

De taak en de voorwaarden zullen in nader

Tijdens de vorige competitie was hij ook

overleg worden vastgesteld.

medegegadigde voor het kampioenschap.

Sollicaties uitsluitend schriftelijk

Nu prijkt hij bovenaan, hoewel de heer

(v<5ór 1 dedember) aan de heer Vezeman,.

Keun met een algemeen gemiddelde van

J. Heidenastraat 11 te Westernieland.

12,67 hem dicht op de hielen zit, even

Tevens kan men zich voor inlichtingen

als de heren Bosma en Kolhorn.

wenden tot de heer Vezeman telefoon

Verder tekent zich reeds een middenmoot

05952-376 (na 6 uur).

af en onderaan is er ook nogal gedrang
om aan de rode lantaarn te ontkomen.

DE WATERSNOOD VAN 1 7 1 7 IN WESTERNIE1AND

De stand van de biljartclub "Eenrum" in
hotel Tivilo ziet er na vijf wedstrijd-

In het archief van de Nederlands Hervormde

weken als volgt uit:

Kerk te Westernieland bevindt zich een verslgg^ooer de watersnood van 1717. In dit
verslag staat het volgende te lezen.
Op 25 december 1717 *s nachts om 2 uur

het water overvallen. Van de 50 huizen,

u

die er destijds stonden, werden er 35 weg
gevaagd en van de overige 15 bleken er na
de ramp nog 4 bewoonbaar te zijn.
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Hst
wapen
van

De Brede
Maatschappelijke
Werkgroep
Deze werkgroep met de lange naam, is er
nog in onze gemeente en bestaat uit ver
tegenwoordigers van een groot aantal
maatschappelijke groeperingen, waar
onder de meeste kerken, politieke par
tijen en andere organisaties.

ds

genaesnts
Eeitfum
In zijn vergadering van 20 december 1911
besloot de raad van de gemeente Eenrum
zich tot Hare Majesteit de Koningin te
wenden met het verzoek voortaan een wa
pen te mogen voeren voor de gemeente Een
rum.
De beschrijving van dat wapen luidt als
volgt:
I. In een veld van keel (= rood) is een
rooster van goud, met de steel omlaag.
I I . In zilver een gekanteelde toren van
keel (= rood) uitkomende in drie gol
vende dwarsbalken van azuur (= blauw).
Het schild is gedekt met eenvijfbladerige kroon van goud.
De gemeente Eenrum maakt deel uit van het
vroegere landschap Hunsingo-Halfambt en
neemt daarvan een groot deel in.
In het halfambt waren Baflo en Eenrum de
voornaamste dorpen; beide plaatsen komen
als hoofdplaatsen van het landschap voor.
Het middeleeuwse zegel van Kunsingo-Halfambt vertoont het beeld van Sint Laurentius met een rooster.
Ter herinnering aan het zegel van het
halfambt is in het wapen van de gemeente
een rooster geplaatst.

Bij de oprichting van de werkgroep, was
het motief, de verontrusting door de
regeringsplannen voor de opslag van
radio-actief afval in de zoutkoepel
onder onze gemeente.
Vrijwel allen waren en zijn tegen de
opslag van dat gevaarlijke spul hier
onder de grond zonder afdoende veilig
heidsgaranties.
Het eerste doel van de werkgroep was:
Voorlichting over de voor-en nadelen
van kernenergie en de afvalproblemen*
En direct daarna kwam: je kunt niet
alleen maar ergens tegen zijn.
De beslissing om
gie over te gaan
heel lang zelfs,
energie bespaard

eventueel op kernener
kan worden uitgesteld,
als er op grote schaal
woi?dt.

De voorlichtings-tentoonstellingen in
Eenrum tijdens de Evenementen-week
september 1979 en in Pieterburen in
april 1980 zijn door ons georganiseerd.
Het doel van onze werkgroep is:
a. Bij de gemeenteraad aandringen op het
laten opstellen van een gemeentelijke
Energie-besparingsplan.
Niet alleen voor gemeentel!jke gebou
wen, maar ook voor woningen in beheer
van bouwstichtingen; bij ons bijv.
"de Vierden" en daaraan gekoppeld de
woningen in particulier bezit.
b. De discussie over de energie.

In de gemeente Eenrum ligt ook het be
langrijke dorp Pieterburen.
Hier heeft tot 1904 het Huis ten Dijke
of Dijksterhuis gestaan.
De bewoners van het kasteel hebben vanaf
de Middeleeuwen een grote rol gespeeld in
de geschiedenis en ze waren in het bezit
ïï weet wel: Heel Nederland mag praten
van de heerlijke rechten (b.v. de recht
over de toekomstige energie-voorspraak) in de verschillende dorpen van de
ziening.
gemeente Eenrum.
De middeleeuwse toren van dit kasteel,
We hebben met deze korte uitleg u duide
dat vroeger ten noorden van Pieterburen
aan de zee heeft gestaan en tot de afbraak lijk proberen te maken wat tot nu toe
gedaan is door de werkgroep en wat de
in de oude staat is gebleven, is in het
plannen
voor de toekomst zijn.
aangezet hoofd van het wapen tegen de gol
vende zee weergegeven.
Ve hopen u, in het vervolg, in deze
Het wapen werd verleend bij Koninklijk
unieke krant van onze gemeente, op de
Besluit van 9 januari 191 3,
hoogte te houden van ontwikkelingen op
het terrein van de Energie-voorziening.
De Brede Maatschappelijke Werkgroep.
-
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DE MOLENS VAN EENRUM

Molenstraat vanuit het noorden gezien. Op de voorgrond de molen 1737-1956,
waarvan het stenen onderstuk nog staat.
Rechts de molen, die in 1909 naar Culemborg werd verscheept en aldaar enige
jaren geleden afbrandde.
Op de achtergrond "De Lelie".
Momenteel wordt de molen in Eenrum geres
taureerd. Het dorp Eenrum heeft een rijk
verleden achter zich voor wat betreft de
aanwezigheid van molens, want de oudere
Senrumers herinneren zich misschien nog
de tijd, dat aan de Molenstraat drie mo
lens stonden.
Er was zelfs een tijd en er zijn mensen,
die het nu nog zeggen, dat de Molmstraat
de naam "Meulns" droeg.
De achterste molen stond achter de woning
plaatselijk bekend Molenstraat 37.
De molen was in 1737 gebouwd als pelmolen
en in 1762 ingericht als korenmolen.
Deze molen werd in 1956 afgebroken.
Sinds 1"95 was de molen onafgebroken in
eigendom bij de familie Huizinga.
Deze molen had ook nog een voorganger!

De molen werd in 1856 gebouwd voor Tamme
Ties Huizinga.
Van 1903 tot 1909 stond de molen stil,
mogelijk door een testamentair geregelde
rouwperiode. Daardoor verdween de klandi
zie en werd de molen noodgedwongen in 1909

De middelste molen stond op de plek van d
oude standerdmolen aan het adres plaatse
lijk bekend Molenstraat 36.
Er tegenover stond de zogenaamde "sarries
hut". Ir. de sarrieshut woonde de sarries
(een ambtenaar), die belast was met het
innen van belastingen van het gemaal.
De woning werd in 1941 afgebroken wegens
bouwvalligheid.
De woning is bewoond geweest door onder
meer Jaap en Dina Jolman en Jakob en
Drietje Bijsterveld.

Sarrieshut, afgebroken in 1941.
-
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afgebroken en per vlot afgevoerd naar
Schouwerzijl, vandaar ging het per schip
verder om te worden herbouwd in Kuilenburg
(nu Culemborg).
'i •

De "Veurste Meuln" aan het adres Molen
straat 5 werd in 1862 gebouwd door Hendrikus ten Have, molenbouwer te Mensingeweer,
in opdracht van Garmt Wiersema Elema,
latere eigenaars waren zijn zoon Luitje
Garats Elema en daarna Jan Tammes Huizinga
en Geert Jans Huizinga. Andere eigenaars
waren K. Brouwer, L. Graver en B. Diekman.
Tijdens een storm in 1954 sloeg de molen
op hol, waarbij een begin van brand ont
stond en de maalstenen door de muur sloe
gen.
Niet zonder gevaar kon de molen worden be
dwongen, o.a. door de heer J. Willemsen.
Daarna heeft de gemeente de molen aange
kocht voor in totaal ƒ 5*176,50 en de
molen is gerestaureerd in 1956/1957*
De familie Elema, de eerste eigenaars,
hadden als wapenteken de lelie, hetgeen
voor burgemeester en wethouders aanleiding
was bij besluit van 16 april 1958, deze
molen "De Lelie" te noemen.
"De Lelie" in restauratie anno 1956/1957

Dorpshuis W estem ielandl
De bouw van het dorpshuis in Westernieland maakt grote vorderingen.
Vanaf de weg is er niet veel te zien aan
de sportzaal, waartegen aan de achter
kant het nieuwe dorpshuis wordt gebouwd.
Je moet achterom lopen om te kunnen zien
hoeveel werk er verzet is.
De fundamenten en afvoerleidingen zijn
gelegd, de vloeren gestort en grote stuk
ken muur zijn opgemetseld.
Niet al dit werk komt voor rekening van
de aannemer.
Ook mensen uit het dorp nemen een flink
gedeelte van de bouw voor hun rekening.
's Avonds na etenstijd, of op de zater
dagmorgen is er altijd wel een ploeg
vrijwilligers op het bouwterrein bezig.
Onder andere dank zij de bereidheid om
zelf mee te werken is het mogelijk ge
worden om een dorpshuis in een kleine
woongemeenschap als Westernieland te
realiseren.
Dat een gemeenschapshuis in dit kleine
dorp als een noodzaak gezien wordt, mag
ook blijken uit het feit, dat een inza
meling voor een bijdrage in de bouwkos
ten een bedrag van rond de dertiendui
zend gulden opbracht.
-
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Nadat de gemeente Eenrum een subsidie
van ƒ 100.000,- beschikbaar stelde en
ook de provincie nog eens met ƒ 27 .000,over de brug kwam, was dit bedrag een
bruikbare aanvulling,.
Niet dat alles nu in kannen en kruiken
is.
Waarschijnlijk zal er nog een bedrag ge
leend moeten worden.
De hoogte hiervan zal afhangen van het
geld, dat het Koningin Julianafonds be
reid is bij te dragen in de bouwkosten.
Wanneer er bij de bouw niet te veel on
voorziene problemen opduiken, zou het
dorpshuis in januari 1981 klaar moeten
zijn.
WIE V E R ZIN T EEN NAAM?

De bouw mag dan in januari klaar zijn,
helemaal af is het pas, als het dorps
huis ook een naam krijgt.
Iedere Westernielander, die iets toe
passelijks te binnen schiet, wordt ver
zocht dat idee op te schrijven en in de
bus te doen bij de heer:
E.S. Wezeman, J. Heidemastraat 11.
Diegene wiens suggestie uiteindelijk ge
kozen wordt, wacht een kleine attentie.

VERENIGINGEN - CLU B S-VER EN IG IN G EN - CLUBS
Vrouwenraad Eenrum:
Voorzitster: mevr. A. Evers-Kalk,
Handerweg 12, Eenrum tel.1356
Penn.mcesteresse: mevr. A. Zeef-Meisner,
Mensingeweersterweg 1.
Secretaresse: mevr. M.C. Smit-Peek,
Burg. Wiersumstraat.14»

Zondagsschool Nederlands Hervormde Kerk:
Iedere
en wel
sen 1,
11 tot

zondagmorgen is er zondagsschool
van
10 tot 11 uur voor de klas
2 en 3 van de basisschool en van
12 uur voor de klassen 4 » 5 en 6.

Be zondagsschool wordt geleid door:
mevrouw Tini Zuidema,
mevrouw
Paula Baterna en
Be Vrouwenraad organiseert om de 14 dagen
op dinsdag een soosmiddag. In Eenrum wordt mevrouw Klazien Koster.
dit gehouden in het Groene Kruisgebouw.
In Pieterburen en Vesternieland in het
Voetbalvereniging Eenrum:
Groene Kruisgehouw te Pieterburen.
Secretaris: H.K. Rust, Oudeweg 32, 9967 8H
Eenrum, tel. 05959-1552.

Muziekvereniging Piacordo, Pieterburen:
p/a mevr. Boornbos-Kluin, Birk Wieringastraat 78 » Vesternieland.
Be repetitie-avond is elke dinsdag van
8 tot 10 uur.
Accordeon-, banjo- en gitaarspelers zijn
van harte welkom!!!!!!!
Vogelclub Eenrum en Omstreken:
Secretaresse: mevr. A.M.A. StiekemaScholtens,
Bamsterweg 20,
9977 RH Kloosterburen,
tel. 05958-262.

Trainingsavonden senioren: dinsdagavond en
donderdagavond, aanvang 19*30 uur.
Be jeugd traint op woensdagavond en wel:
van 18,30 tot 19«50 uur: C-, B- en E-juni
oren;
van 19*50 tot 20.30 uur: B-junioren;
van 20.30 tot 21.30 uur: A-junioren.
Alle trainingen vinden plaats op het spor
veld, zolang het weer het toelaat,
Baarna wordt er in de turnhal getraind.

Koninklijke Vereniging E.H.B.O., afdeling
Pieterburen:

Be vogelclub vergadert iedere 1_e donderdag Secretariaat: J. Bijkstra, J. Eeidemastraat 20, 9969 PJ Vester
van de maand in het Borpshuis te Eenrum.
nieland,
tel. 05952-427*
Aanvang 19*50 uur.
Be vogelmarkten worden geho^^den op iedere
5e zaterdag van de maand van 15.00 uur tot
17.00 uur, ook in het Borpshuis te Eenrum Voetbalvereniging P.W.C.:
■ Voorzitter: B.C. Vesterdijk, Schaapweg 30,
We sternieland.
Secretaris: R. Elsinga, Vierhuisterweg 24,
Bamcluh Eenrum:
Pieterburen.
Voorzitter: A.J.B. Bron, Ritzemastraat 14» Penn.meester: K. Zijlstra, Hoofdstraat 12,
Leens, tel.
05957-1548.
Pieterburen.
Secretaris: H. Zijlstra, Eoofdstraat 5»
Eenrum, tel. 05959—^527•
Penn.meester: A. Kamps, Hoofdstraat 15»
Tennisclub OBIVIA:
Eenrum, tel.05959-1280.
Secretaresse: mevrouw H. Frieling-Hoek,
Competitieleider: J. Kuizenga, Zuiderstr.
Spoorlaan 12, Eenrum.
23» Eenrum.
Wintertraining in de turnhal op dinsdag
Clubdammen: iedere donderdagavond in hotel avond, vrijdagmiddag en zaterdagmorgen.
Bulthuis te Eenrum.
Aanmelden bij mevrouw Frieling.
Aanvang 19*45 uur.

VERENIGINGEN - CLUBS - VERENIGINGEN - CLUBS
l
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V E R E N IG IN G E N - C L U B S - V E R E N IG IN G E N - C L U B S
Ijsvereniging Eenrum:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn.meester:
Leden:

-

R. Meijer, Molenstraat 35
Eenrum.
L.E. Evers, Kanderweg 12,
Eenrum.
G. Dijkstra, de Vennen 3
Eenrum.
J. Hofman, Kromme Elle
boog 10, Eenrum.
P. KLuin, de Vennen 19
Eenrum.
M. Werkman, Burg. Wiersumstraat 8a, Eenrum.
D.K. Harmsen, Molenstr.1
Eenrum.

V.V.D. afdeling Eenrum:
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:

G. Dees, Vierhuisterweg 37»
Pieterburen.
Secretaresse: mevr. A. Evers-Kalk, Hander
weg 12, Eenrum.
Penn.meester: J. van Dijk Jzn., Kaakhornsterpad 15, Westernieland.
Leden:
J.D. Binnema, Molenweg 4»
Eenrum.
A.J. Hansems, Hereweg 9>
Eenrum.

Peuterspeelzaal Eenrum:
Secretaresse: mevrouw A. ÏTubé, de Vennen
57» 9967 PC Eenrum.
Bestuur Partij van de Arbeid,
afdeling Eenrum:
Voorzitter:
J. Skolnik, dokter Posthumuslaan 4»
9967 PN Eenrum, tel. 1465 .
Secretaresse:
mevr. N.J. Kloosterman-Steensna,
Mattenesserlaan 22, 9967 PP
Eenrum, tel. 1269 .
Penningmeester:
A. Talens, Dirk Wieringastraat 79»
9969 PC Westernieland, tel.
05952-439.
Leden:
J.¥. Nanninga, Mattenesserlaan 91,
9967 PK Eenrum, tel. 1807.
G.J.E. Franken, Hereweg 3» 9967 PP
Eenrum, tel. 1585.
E.Scholten, Wierhuisterweg 5» 9968 Aïï
Pieterburen, tel. 05952-244»

Dit waren de gegevens, die op ons redactie-adres binnengekomen zijn.
Verenigingen, die in het volgende nummer
gaarne iets vermeld zagen betreffende
hun bestuurssamenstelling, vergaderingen,
aktiviteiten of iets dergelijks, kunnen
deze gegevens voor 1 januari 1981 zenden
aan het redactie-adres Mattenesserlaan 26
9967 PL Eenrum.

Spreekuren, openstellingen en
diensten in de gemeente
Burgemeester M.F. Zuiderveen
spreekuur: maandagavond van half 7 tot
half 8.

sfc Gemeentesecretaris A. Duister
spreekuur: maandag t/m vrijdag van 9 tot ■^Technische Dienst E.E.W.A.A.
spreekuur: woensdagmiddag van 2 tot
12 uur.
3 uur in het gemeentehuis te Eenrum.
% Gemeente-ontvanger M. Kooij
zitting: maandag en vrijdag van 10 tot
12 uur.

ïfcBrandmelding: telefoon (05959 )- 1222.
ifcReinigingsdienst:
ophalen huisvuil éénmaal per week op
woensdag.

Gemeentesecretarie
geopend: maandag t/m vrijdag van 9 tot
12 uur.

ïf;Stichting Maatschappelijke Dienstver
lening Noord-Groningen
Intergemeentelijke Sociale Dienst
spreekuur: maandag van 9 tot 10 uur
spreekuur: dinsdag en woensdag van 9 tot
het
Groene Kruisgebouw te Eenrum.
12 uur in het gemeentehuis te Eenrum.
cs9
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DE KINDERKRANT!
Ziezo jongens en meisjes,dit zijn jullie bloedeigen pagina's
in deze krant,gevuld met puzzels,spelletjes,verhalen,gedich
ten enzovoort.
Om maar met het laatste te beginnen,(de verhalen en gedich
ten dus) die gaan jullie zelf schrijven.Je stuurt ze naar
ons op en het leukste verhaaltje of gedichtje wordt in deze
krant geplaatst.Het beste; is,ze met een zwarte viltstift te
schrijven.Ook tekeningen graag met een zwarte stift,want
kleuren kunnen toch niet in de krant!
Dus doe je best en misschien staat de volgende keer jouw
(korte) verhaaltje wel in de krant.
Je moet ze opsturen naar de Mattenesserlaan 20 in Eenrum.
Kennen jullie trouwens deze mop al?

»A

Weet je hoe een koe een haas vangt?.....
Hij gaat in de tuin staan en doet een boerenkoolplant'na!
Flauw hè?

X

Zo,dat was dat weer en nu een raadsel.
Je eet bijna nooit iets zonder mij,maar je eet me nooit alleen.
Ra,ra wat is dat?
Nog een.
Jan z'n ouders hebben drie kinderen:Kwik,Kwek en ....
Ha,ha je raadt het vast niet.Kijk maar naar de oplossing
onderaan deze pagina.
Is het buiten vies weer,dan vind je 't vast gezellig de
volgende puzzel op te lossen!

7 Ê
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Op school vertelden ze jullie al dat je iets voor de krant
kon naken en Yvo van Nimwegen, C-reet je Wierenga, Janneke
Zijlstra,Marcel Kuizenga en Miranda Beute

pakten meteen

hun viltstiften (gekleurde,want toen wisten ze nog niet
dat alles met zwart moest)en hun pen en stopten prachtige
tekeningen,een verhaal en een gedicht bij ons in de busl
Dit is het leuke gedicht van Yvo:
Japie de beer
Er was eens een beer,
Die pikt vaak een peer
Maar Jopie de hond,
Die stak hem in zijn mond
Op zekere dag,
en ze een slag
en gekke snuiten
En varen op veel schuiten
En nu is het uit
daaaaaaag!!!!!T
Met Janneke kun je lachen!Lees naar!
Ik zit op de lagere school.Die heet de "Openbare basis school".
Ik zit in de 2de klas.Onze juf is heel bang voor spinnen.
Laatst heeft mijn vriendin onze juf gefopt.Want ze had een
luciferdoosje mee naar school.En daar zat een levende spin in.
We waren slap van het lachen.dn we hebben een jongen in de
klas.Daar moeten we altijd heel erg om lachen.We hebben
30 kinderen in de klas.En we krijgen ook een nieuwe leerling
in de klas.

einde
daaaaeg

Janneke

rrdflcintJicL

rvi;*<rv* p]
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Er nu nog iets om in deze'tijd van het jaar te doen.
Koop van je zakgeld,of als dat al weer op is,van het geld
dat je aan je moeder hebt gevraagd,een rol doorzichtig
plak-plastic.
Zoek buiten allemaal mooie bladeren en plak deze op een
deur of muur(wel eerst even vragen hè)of,als dat weer eens
niet mag,op een groot vel karton.Plak ze bijvoorbeeld
in de vorm van een boom of een heel bos en plak er dan
voorzichtig het plakplastic overheen.
De bladeren blijven zo mooi van kleur en je hebt een ori
ginele kamerversiering.
’Ael,dat was het dan weer,de groeten allemaal,schrijf gauw
en tot de volgende keer!

Als correspondenten voor dit krantje tre
den in Westernieland op de heren L. BroeDEITZ- U AAN DE BLOEDAFNAME-AV OND VAN
EET NEDERLANDSS RODE KRUIS OP MAANDAG
17 ÏÏC7EN3ER A.S. IN EET DORPSHUIS TE

kema, Westernielandsterweg 5 en A. Talens
Dirk Wieringastraat 79.
Mocht u nieuwtjes, verslagen enz. ge

EENPNN'??????

plaatst willen hebben, dan kunnen de in

Aanvang 19.00 uur.

woners van Westernieland zich wenden tot
A. Talens, Dirk Wieringastraat 79 te Wes
ternieland, telefoon 439.

-
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WAT IS ER TE DOEN?
15 november

Dorpshuis Eenrum

Vogelclub Eenrum en Omstreken:
Vogelmarkt van 13.00-17.00 uur.

Gymnastieklokaal

Sport- en spelinstuif.

UJesternieland

17 november

Dorpshuis Eenrum

Nederlandse Rode Kruis:
Bloedafname-avond; aanvang 19,00 uur.

18 november

Hotel Bulthuis

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen:

Eenrum

Modeshow, verzorgd door de Stichting
Mode 1900-1950; aanvang 20.00 uur.

20 november

21 november

^2 november
4

Hotel Bulthuis

Nutsdepartement Eenrum:

Eenrum

Dia-avond over Turkije; aanvang 20,00 ui

Hotel Tivoli

Filmclub Sienemarne:

Eenrum

The good, the bad and the ugly.

Hotel Bulthuis

Ijsvereniging Eenrum:

Eenrum

Jaarvergadering; aanvang 19.00 uur.
Na afloop kaarten.

29 november

Café de Pool

Stichting de Cirkel:

Eenrum

Finale amateurfestival; aanvang 20.00
uur. Entree ƒ 2,50.

30 november

Sportpark Eenrum

Voetbalwedstrijd Eenrum-bJarf fum;
aanvang 14.30 uur.

10 december

Hotel Tivoli

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen:

Eenrum

Een avond volksdansen o.l.v. de volks
dansgroep Igra uit Leens; aanvang
19.45 uur.

13 december

Café de Pool

Stichting de Cirkel:

Eenrum

Poppentheater Rudolf Thijssing;
aanvang 20.30 uur. Entree ƒ 6,-.

14 december

Voetbalwedstrijd Eenrum-Groninger Boys;

Sportpark Eenrum

aanvang 14.30 uur.
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20 december

Dorpshuis Eenrum

Vogelclub Eenrum en Omstreken:
Vogelmarkt van 13,00-17.00 uur.

20 december

Turnhal Eenrum

Gymnastiekvereniging Eenrum en Omstrek
Uitvoering; aanvang 19.30 uur.

28 december

Café de Pool

Stichting de Cirkel:

Eenrum

Koffieconcert door Amici II;
aanvang 11.00 uur. Entree ƒ 4,- (incl.
koffie).

30 december

1 januari

13 januari

Café Streekstra

Filmmiddag - speciaal voor de jeugd -

Pieterburen

Entree ƒ 1,50 per persoon.

Café de Pool

Stichting de Cirkel:

Eenrum

NijJoarsverziede; aanvang 16.00 uur.

Hotel Bulthuis

Nutsdepartement Eenrum:

Eenrum

Lezing over acapunctuur; aanvang 20,f
uur.

17 januari

Vogelclub Eenrum en Omstreken:

Dorpshuis Eenrum

Vogelmarkt van 13.00-17.00 uur.

Hotel Bulthuis

Dansclub Pa en Fla:

Eenrum

Dansavond m.m.v. orkest Alma Loorbac‘
aanvang 20,00 uur.

O 0 © 0 © o © © © o o © © © © © o © © ©
Nieuwe aanwinsten:
Romans♦
OPENBARE BIBLIOTHEEK EENRUM

Cookson, C,
Als bloesem in de stormwind.
In het leven van een Engels doktersgezir

De Vennen 2A

spelen huwelijksspanningen een grote ro

9967 PE Eenrum.

Dahl, R.
Oom Oswald.

Openingstijden: maandag 14.30-17.30 uur;
donderdag 14.30-17.30 uur;

Op listige wijze probeert een man in he

18.00-21.00 uur

bezit te komen van sperma van beroemde

alleen voor vol

personen om dat in te vriezen en voor h

wassenen.

bedragen te verkopen.
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geldende bestemmingsplan, ook dan kan

de publikatiekosten in de kranten.

middels een uiteindelijke afgifte van

Uiteraard hebben lang niet alle bouwplan

een verklaring van geen bezwaar door

nen een dusdanig lange proceduregang.

Gedeputeerde Staten, zo mogelijk een

Past een bouwplan binnen de "bebouwings-

bouwvergunning worden verleend door

vocrschriften" zoals die in het bestem

burgemeester en wethouders.

mingsplan staan aangegeven en is ter

Eén en ander houdt wel in, dat er onge

plaatse geen voorbereidingsbesluit van

veer een half jaar verloopt, eer de aan kracht, en dat zijn verreveg de meeste,
vrager in bezit kan komen van een bouw

dan kan binnen enkele weken een bouwver

vergunning.

gunning worden verleend.

Cok moet een bedrag van + ƒ 150,- extra
aan legesrechten worden betaald vanwege
................................................................................................

Slanclelóuerenlging ,,'Q enrum

u

J)e eerstvolgende aktie van de Handels
vereniging Eenrum is uiteraard de Sinterklaasaktie.
We zijn al geruime tijd bezig met het or
ganiseren hiervan, om weer een zo aantrek
kelijk mogelijk prijzenpakket samen te
stellen.
Ook onze leden zijn weer druk doende hun
collectie en zaken zo aantrekkelijk moge
lijk te presenteren.
De leden van onze vereniging zijn herken
Sinds enige jaren functioneert bij de

baar aan de gele vignetten op de deur en

aan de gele vlag, die echter hoofdzakelijk Handelsvereniging een zgn. "Klachfcencommistijdens speciale akties zal wapperen.

sie".

De Sinterklaasaktie begint op vrijdag

Wanneer U denkt onrechtvaardig behandeld te

21 november.

zijn in de zaak van één onzer leden, dan

De verdere bijzonderheden zullen worden

kunt U dit schriftelijk bij het bestimr van

geplubiceerd in de speciale gele "Sinten

de Har.delsvereniging kenbaar maken.

klaaskrant", die 19 november zal verschij Het bestuur zal de klacht dan in behandelin
nemen, dit gebeurt uiteraard intern.
nen.

-
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iyiededsiingsn voor 60-p!ussers in Eenrum, Broek, Wierhuizen, iVestsrnieiand en Kaakiiorn
Het gecoördineerd bejaarflenwerk heeft als
doelstelling’: het bevorderen van het wel
zijn van mensen van 60 jaar en ouder in de
ruimste zin van het woord.

Open huls.
Elke dinsdagochtend kunt u koffie drinken
van half 10 tot half 12 in het Groene
Kruisgebouw' te Eenrum.
U kunt gewoon binnenlopen.

In de gemeente Eenrum functioneert een
werkgroep, die tal van aktiviteiten organi
seert. Hun namen zijn aan het eind van dit Entra service voor inwoners van Pieter
buren en Westernieland: u kunt met de
artikel vermeld.
■
heer Pieterman meerijden naar Eenrum op
Voor alle aktiviteiten, die hieronder ver deze dinsdagmorgen. Hij komt dan om +
meld staan, geldt dat voor vervoer a.ltijd
9 uur bij u langs en u bent om + half
gezorgd kan worden. Inlichtingen hierover
12 weer terug.
kunt u krijgen bij de heer Pieterman,
ÏÏ kunt dan b.v. winkelen of de dokter,
J.J. Willingestraat 8 (Groene Kruisgebouw), bank, postkantoor e.d. bezoeken in
Eenrum, tel. 1465 »
Eenrum.

j

Gaat u gerust een keertje kijken, u bent
van harte welkom!

Kaak er gebruik van!!!

Gymnastiek.

Warme maaltijdvoorziening.

Op woensdagmiddag van 4 tot kwart voor 5
geeft mevr. Ter Borg gymnastiekles in het
Groene Kruisgebouw te Eenrum.

Als u niet (meer) zelf kunt koken, dan
kunt u warm eten krijgen van Aagstheem
of van ft 01de Heem,
Eet kost + ƒ 6,- per maaltijd.

Inwoners van Pieterburen en Westernieland
gymnastieken samen met Den Andel in het
Dorpshuis te Den Andel, op woensdagmiddag
van kwart voor 3 tot half 4»

Voor inlichtingen kunt u bellen naar
de heer Pieterman, tel. 1463•

De kosten zijn ƒ 2,50 per persoon of ƒ 4>.per echtpaar per maand.
Volksdansen.
IJ kunt volksdansen onder leiding van mevr.

j Ter Borg van 4 tot 5 uur op de maandag-

Bezoekdienst.
Als u graag wat meer bezoek wilt, of
als u zelf via een bezoekdienst mensen
wilt bezoeken, dan kunt u contact opnenen met iemand van de bezoekdienst in
uw dorp,

| middag in het Groene Kruisgebouw te Eenrum. Voor Bennun is dat mevr. Smit, tel. 1456,
voor Pieterburen mevr, Smith, tel. 224
I De kosten zijn ƒ 2,50 per persoon of ƒ 4>en voor Western!eland mevr» Teerling,
j per echtpaar per maand.
tel. 290.
| Kaartclub.

Tot slot.

| Iedere donderdagmiddag kunt u van 2 tot
ï 5 uur kaarten in het Groene Kruisgebouw
te Eenrum,

Nogmaals: Nieuw'e deelnemers zijn van
harte welkom en voor vervoer kan altijd
gezorgd worden.

Vervoersdienst.
Als uw man'of vrouw in het ziekenhuis
ligt en u kunt er niet heen, doordat u
zelf niet met de bus kunt reizen, dan
is er een vervoersdienst, die u haalt
f. en brengt.
| U betaalt ƒ 10,- naar Groningen en ƒ 15,
j naar Delfzijl.
I
)
|
l

Voor inlichtingen kunt u bellen met:
mevr. Smit te Eenrum, tel. 1456j
mevr. ^eenling te Westernieland, tel.290;
de heer Weerstra te Pieterburen, tel.529*

Wilt u iets meer weten over één en ander,
of hebt u zelf ideeën over wat er gedaan
zou kunnen worden, laat dat dan.weten aan
de leden van de werkgroep gecoördineerd
bejaardenwerk. Hier volgen een paa/c namen:
Z u i ö e r s t r a at 1 4 » E e n r u m , .
tel. 1221 ;
dhr. P i e t e r m a n , J.J. W i l l i n tgestr. 8,Eenrvu
t e l . 1463;
mevr. E v e r s, Han d e r v e S 12, E e n r u m
tel. 1356;
mevr. B o l t , lïaa.abuiss tr a a t 31, E e n r u m
tel. I 2 2 2 ;
Fam.
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