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voorwoord

Te lopen in het jonge lentelicht,
dat nu elke dag langer openbloeit, -
naar de steilte te heffen het gezicht,
daarheen waar hoog, eenzaam een vogel roeit,

of maar naar de top van de populier,
waarin de merel zijn avondlied zingt, -
lied, waar al het geluksverlangen in klinkt,
dat nu rumoert door mens en dier, -

zo te lopen, vaak vol bekommering
over de wereld, het duistre gebeur

in haar; kleine, nietige enkeling
vol zwakheid en vol twijfel en getreur,

en dan op eens, vol moed weer en vol drang
te helpen en ook nog soms, vol lentezang.

Henriëtte Roland Holst (1869–1952)

De paaseitjes liggen in de supermarkt, lammetjes rennen 
door de wei, het zonnetje schijnt al wat warmer: de lente 
zit in de lucht! En zoals dichteres Henriëtte Roland Holst 
het zo mooi beschreef: een wandeling in fraai lenteweer 
kan het hoofd een stuk lichter maken. Dat is ook wat wij 
wederom in deze Ainrommer hebben geprobeerd: een 
stukje verlichting en afleiding brengen in deze uitdagende 
tijden. In navolging van ons vorige 
‘positieve’ en ‘anti-corona’-nummer, proberen we in 
deze editie weer vooral mooie dingen met u te delen. 

Naast uiteraard de gebruikelijke persberichten en dorpse 
updates, aandacht voor de Paasspeurtocht (inclusief 
plattegrond), een nieuwe rubriek: Huizen van Eenrum, 
en verspreid door dit nummer het vervolg van ‘Voor elk 
wat wils’ van vaste schrijver Dirk Molenaar. Daarnaast 
een artikel uit 1975, ingestuurd door de Historische Kring 
Eenrum, waarin wordt verteld over de gemeenteheffingen 
van de gemeente Eenrum in 1915. Hou de bedragen 
die in het stuk voorbijkomen voor de grap in gedachten 
wanneer u weer braaf uw belastingformulier invult. 

Tot slot vindt u ook weer de vaste rubrieken in deze 
Ainrommer: het nieuws, de puzzel en een nieuw vriendje 
in de spotlights. 

Veel leesplezier!

De redactie
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nijs oet ainrom
Dag d.d. Organisatie Activiteit Locatie Tijd
April
Za. 24-04 Notoarestoen Eenrum Vrijwilligersdag Arboretum 08.30

Mei
Za. 01-05 Orpheus Papieraktie Dorp 09.00
Za. 29-05 Notoarestoen Eenrum Vrijwilligersdag Arboretum 08.30

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag Sterk je lijf dames 16+ Turnhal 19.30 – 20.30
Donderdag Volleybal m/v recreatief Turnhal 19.15 – 20.45
Vrijdag Gymnastiek 55+ (m/v) Turnhal 09.00 – 10.00
Vrijdag Gymnastiek (2 – 6 jaar) Turnhal 15.20 – 16.10
Vrijdag Freerunning vanaf 7 jaar Turnhal 16.15 – 17.05
Vrijdag Freerunning vanaf 9 jaar Turnhal 17.10 – 18.00
Vrijdag Freerunning vanaf 11 jaar Turnhal 18.05 – 18.55

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag St. Welzijn Ouderen Zwemmen Bedum 14.45 - 15.30
Maandag St. Welzijn Ouderen Volksdansen Dorpshuis 13.45 - 14.45
Vrijdag St. Welzijn Ouderen Gymnastiek Turnhal 10.00 – 11.00
Dinsdag Ontmoetingspunt Handwerken (even weken) Voetbalkantine 14.00  
Dinsdag Ontmoetingspunt Bingo (oneven weken) Voetbalkantine 14.00  
Dinsdag Loopgroep Kameleon Loopgroep Turnhal 19.00 - 20.30
Donderdag Klaverjassen Aikeshof 14.00 - 17.00
Donderdag Ainrommer Shantykoor Rep. Ook voor < de 55 jr. Dorpshuis 20.00 - 22.00

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats Voorganger Bijzonderheden Tijd

Wo. 31-03 Kerk Eenrum Pastor Dorus Wubbels 40 dagen vesper 19.30  
Do. 01-04 Centrumkerk Winsum Ds. Ruth Renooij Witte Donderdag 19.30  
Vrij. 02-04 Centrumkerk Winsum Ds. Harmen Jansen Goede Vrijdag 19.30  
Za. 03-04 Kerk Eenrum Ds. Harmen Jansen Paaswake 21.30
Zo. 04-04 Centrumkerk Winsum Ds. Ruth Renooij Pasen 10.00  
Zo. 11-04 Centrumkerk Winsum Mevr. Alexandra Matz 09.30
Zo. 18-04 Centrumkerk Winsum Ds. Harmen Jansen 09.30
Zo. 25-04 Centrumkerk Winsum Mevr. Alexandra Matz 09.30

De diensten en vieringen zijn niet bij te wonen.
De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl  (geluid en beeld)

De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt,
of op andere wijze met geluid bezig is.

Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Kijk voor De Ainrommer in kleur op www.de-ainrommer.nl
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nieuws van dorPsbelangen

Er gloort licht aan het einde van de tunnel. De lente 
is begonnen en vanaf 21 maart is de dag langer dan 
de nacht en dat wordt steeds beter. De verkiezingen 
zijn geweest, de vaccinatie komt op gang en de 
voorjaarsbloemen schieten uit de grond. We kijken naar 
buiten en krijgen overal weer zin in. Tijd voor een update 
en gedachten voor het komende jaar. Er valt zeker nog 
wat te melden. 

Peiling woonbehoefte Eenrum
Naar aanleiding van de resultaten van de peiling heeft 
een eerste overleg plaatsgevonden tussen de gemeente 
Het Hogeland en werkgroep Dorpsvisie/Dorpsbelangen. 
Dit overleg had het karakter van een eerste stap op weg 
naar een groter stappenplan om te bezien in hoeverre 
het mogelijk is om aan de terechte woonwensen van 
vele Eenrumers tegemoet te komen. Natuurlijk is dit 
geen zaak die in een jaar geregeld kan zijn. Er zijn veel 
hobbels in de vorm van wet- en regelgeving, beleid, 
eigendomsverhoudingen, opvattingen etc. Van de 
andere kant is duidelijk geworden dat het gezegde “waar 
een wil is, is een weg” nog steeds opgeld doet. Uit dit 
eerste overleg kan de conclusie worden getrokken 
dat de gemeente op zich welwillend staat tegenover 
“goede” plannen die uit de dorpsgemeenschap zelf 
komen. Een van de volgende stappen is nu om een 
inventarisatie te maken van stukken grond die mogelijk 
gebruikt kunnen worden als kavels om op te bouwen. 
In de behoeftepeiling kwamen al een paar suggesties 
voorbij en die zullen worden meegenomen. Er is al een 
nieuwe datum voor overleg vastgelegd. Zodra er weer 
meer valt te melden wordt dat o.a. via de Ainrommer 
bekendgemaakt. Wordt vervolgd.

Hertenkamp 
Vorig jaar rond deze tijd werd voor het Hertenkamp de 
noodklok geluid. Het was 5 over twaalf. 2020 zou het jaar 
van de waarheid worden. Er moest heel veel gebeuren. 
Op het personele vlak moest er beslist een nieuwe 
coördinator en een nieuwe penningmeester komen. 
Daarnaast moesten er nieuwe verzorgers komen. Zo 
niet, dan zou het doek vallen voor het Hertenkamp.
Amper een jaar verder is het doek niet gevallen, 
integendeel. Alle acute problemen op het personele 
vlak zijn opgelost. Er is een nieuwe coördinator, een 
nieuwe penningmeester en er zijn nieuwe verzorgers. 
Een ander aandachtspunt was de toch wel hoge leeftijd 
van de vrijwilligers. Gelukkig hebben zich ook een aantal 
jongere vrijwilligers aangemeld. Zo is er meer ruimte voor 
werkzaamheden in het kader van het onderhoud. De 
zware bedreigingen zijn afgewend en er is animo voor 
en zicht op nieuwe ontwikkelingen. Voorzichtig gaan al 

gedachten in de richting van het verder ontwikkelen van 
het Hertenkamp. Heb je als lezer van de Ainrommer hier 
ook gedachten over, laat het dan via het contact van 
Dorpsbelangen weten.

Nieuwe inwoner van Eenrum?
Ben je pas komen wonen in Eenrum en wil je graag 
verder kennismaken met ons prachtige dorp, dan kun 
je bij ons goed terecht. Laat het via het contact van 
Dorpsbelangen weten en we nemen contact met je op.

Lid worden van Dorpsbelangen
Daar kun je veel plezier van hebben en je steunt daarmee 
het geluid uit het dorp o.a. richting  de gemeente Het 
Hogeland. Lid worden is zeer eenvoudig en kost €5,- 
per jaar. Een mailtje om lid te worden naar Harry van der 
Laan, onze penningmeester, op dorpsbelangeneenrum@
gmail.com is voldoende.

Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de 
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons 
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan 
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (06-
12963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht 
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen 
en suggesties.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen

Willem Hiemstra (voorzitter)
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algemene ledenvergadering vvv gaat 
niet door

Normaal vindt de ALV elk jaar eind februari plaats. Dit is 
iets wat bij het verenigingsleven hoort. We hebben de 
maatregelen nog even afgewacht, maar helaas is het niet 
mogelijk om de ALV voor dit jaar corona proof te houden. 
Gelukkig is het niet doorgaan geen ramp: het financieel 
jaarverslag wordt gemaakt; de kascommissie doet zijn 
werk en brengt verslag uit; en het activiteitenverslag 
wordt gemaakt. We zijn voor dit jaar bezig met het 
bedenken van corona proof activiteiten voor jong en 
oud. De visie voor dit jaar is vooral meer samenwerking 
te gaan zoeken in het dorp. We hopen zo toch weer wat 
meer activiteiten te kunnen gaan doen. Echter is veel 
afhankelijk van de coronamaatregelen. 

Alle stukken die normaal gesproken ter inzage zijn bij 
de fysieke ledenvergadering behoren tot de vereniging 
en zijn daarom alleen beschikbaar voor de leden van de 
vereniging. Uiteraard moeten de leden er desgewenst 
kennis van kunnen nemen en er ook hun mening dan 
wel oordeel over kunnen geven. Via het mailadres 
vvveenruminfo@gmail.com kunnen leden uiterlijk 18 april 
kenbaar maken van de stukken kennis te willen nemen. 
In de laatste week van april zullen we dit dan gaan 
organiseren. 

Vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Volksvermaken Eenrum
 

dorPsbelangen eenrum
 
Vanuit Dorpsbelangen hebben we ditmaal 
Voedselbank Het Hogeland benaderd om ons 
van informatie te voorzien, zodat we dit via de 
Ainrommer onder de aandacht van de Eenrumers 
kunnen brengen.

Tijdens een bezoek aan de Voedselbank in Winsum, op 
uitnodiging van Wieb Roffel, vrijwilliger bij de voedselbank 
die verantwoordelijk is voor de toestroom van producten, 
was ik behoorlijk onder de indruk van wat zich allemaal 
plaats vindt achter de schermen van deze organisatie. 
Na een warm onthaal (op gepaste afstand) en een goede 
bak koffie vertelde Wieb mij uitgebreid over de manier 
waarop en de rol die hij hierin heeft, bij het organiseren 
van het regelen van voedsel tot een prettige uitgifte naar 
de klanten.

Voedselbank Het Hogeland heeft ons voorzien van 
de onderstaande informatie. 

Voedselbank Het Hogeland is ontstaan uit samenwerking 
tussen de stichting Vrienden Arme Kant Winsum (Gr.), de 
werkgroep Arme Kant De Marne en de oorspronkelijke 
voedselbank Eemsmond. Bij Voedselbank Het Hogeland 
werken zo’n 65 vrijwilligers. Er is geen beloningssysteem. 
Als vrijwilligers zetten zij zich belangeloos in voor het 
ophalen van voedsel bij leveranciers, het zorgdragen 
voor voedselveiligheid, het samenstellen en het uitdelen 
van voedselpakketten. 

De missie:
- Verlichting brengen in de situatie van mensen 
met onvoldoende middelen van bestaan door hen 
daadwerkelijk te helpen en hen te laten merken dat zij 
niet worden vergeten. 
- Bijdragen aan de maatschappelijke bewustwording 
van het armoedevraagstuk van de zwakkeren in de 
samenleving. 
- Voorkomen dat deugdelijk voedsel wordt vernietigd: 
er zodoende voor zorgen dat het milieu minder wordt 
belast en het Sociaal Maatschappelijk Ondernemen 
wordt bevorderd. 
- Mensen met problemen van welke aard vooruit helpen 
door zo nodig een spreekbuis voor hen te zijn bij de 
hiervoor aangewezen instanties. 

De doelstellingen: 
1. Het - tijdelijk - bieden van voedselhulp in geval van 
(verborgen) armoede in de gemeente Het Hogeland. 
Ook mensen uit omliggende gemeenten kunnen een 
beroep op de voedselbank doen. 
2. Het - tijdelijk - bieden van voedselhulp aan mensen 
met een minimaal inkomen zodat hun (financiële) situatie 
verbetert. 
3. Het tegengaan van voedselverspilling. 
4. Het aan de orde stellen van sociale misstanden die 
de medewerkers van de voedselbank bij hun werk 
signaleren. 
De Stichting Voedselbank Het Hogeland werkt samen 
met diverse andere instellingen en organisaties die 
vergelijkbare missies en doelstellingen hebben, kijk op 
https://voedselbankhethogeland.nl/wie-zijn-wij voor 
meer informatie.

Wanneer komt u voor voedselhulp in aanmerking? 
Wie in de gemeente Het Hogeland woont én voldoet aan 
bepaalde inkomenscriteria komt in aanmerking. Woont u 
in een aangrenzende gemeente, maar wel in de buurt van 
Winsum, waar de Voedselbank gevestigd is? Ook dan 
komt u in aanmerking voor de hulp van Voedselbank Het 
Hogeland, als u tenminste aan bepaalde inkomenscriteria 
voldoet. 
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natuurlijkeigenwijz.nl

GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure 
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten
 Hoofdstraat 23 | 9967 RJ  Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36

info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl

COOP
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Kijk of luister op de volledig vernieuwde website https://
voedselbankhethogeland.nl voor alle informatie.

De voedselbank steunen? 
Aarzel niet, zeg NEE tegen armoede in de regio Het 
Hogeland en doe er wat aan! U kunt uw financiële bijdrage 
overmaken via uw eigen bank naar bankrekening (IBAN) 
NL44.RABO.0.102.55.3289 t.n.v. Stichting Voedselbank 
Het Hogeland te Winsum. Vermeldt er als kenmerk 
ook duidelijk bij of het om een maandelijkse donatie of 
eenmalige donatie gaat.
Steunt u de Voedselbank liever op een andere 
manier, kijk dan voor meer informatie op https://
voedselbankhethogeland.nl/de-voedselbank-steunen. 

Contactgegevens: 
Stichting Voedselbank Het Hogeland Adres: Lombok 1, 
9951 SC in Winsum

Openingsdagen- en tijden: 
-Dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 13:00-15:00: voor 
het persoonlijk ophalen van voedselpakketten 1 x per 2 
weken volgens dit tijdschema 
- Woensdagochtend 9:00-12:00: voor het brengen van 
voedselproducten of een kijkje achter de schermen. 

Informatie: 06-10440763 en info@
voedselbankhethogeland.nl Cliëntenadministratie: 
06 16913697 (met voicemail) en intake@
voedselbankhethogeland.nl Aanvraag van lezingen/
rondleidingen: pr@voedselbankhethogeland.nl Website: 
http://www.voedselbankhethogeland.nl

Kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig. 
Men hoeft er niet alleen voor te staan. Samen kunnen 
we meer. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Berend ter Horst (bestuurslid)

historische kring eenrum
De Historische Kring Eenrum stuurde ons het 
onderstaande artikel uit het Nieuwsblad van het Noorden 
uit 1975. Het is geschreven door de heer Wilkens, een 
oud-Eenrumer die een zoon was van Wilkens die een 
schoenfabriek van 1918 tot 1938 aan de Zuiderstraat 
6 had. Het gaat over de gemeenteheffingen van de 
gemeente Eenrum in 1915.
 
BELASTINGHEFFING EENRUM 1915
Meeste Eenrummers betaalden in 1915 één gulden 
belasting

De heer R. A. Wilkens (73), Meerweg 135 in Haren 
heeft een boekje in zijn bezit over de belastingheffing 

in 1915. De bedragen die zestig jaar geleden moesten 
worden opgebracht doen tegen de hoge heffingen waar 
we nu tegenaan hikken haast komisch aan. Het is een 
,,kohier van den Hoofdelijke omslag over het dienstjaar 
1915” van de gemeente Eenrum, een uitgave van 
snelpersdrukkerij F. Ozinga in Leens. Er staan ongeveer 
400 belastingplichtigen in met vermelding van het zuiver 
belastbaar inkomen en het bedrag van de aanslag. De 
meeste ingezetenen van Eenrum hadden slechts een 
paar gulden te betalen. Enkele rijke boeren met zuiver 
belastbaar inkomens van f 18.000,- tot f 19.000,- 
betaalden rond f 850,- belasting in een heel jaar. 
Op het ogenblik behoord iemand die f 750,- aan 
inkomstenbelasting te betalen heeft over een heel jaar 
tot de laagste inkomen groepen (rond f 10.000,-) Iemand 
met f 20.000,- aan inkomen zit al gauw in een tarief van 
f 3400,- aan inkomstenbelasting.

De heer Wilkens kent het Eenrum van vroeger op zijn 
duimpje. Aan de hand van het belastingboekje heeft hij 
mij over die oude tijd rond 1915 verteld.
Wilkens: ‘Ik heb dat boekje van mijn grootvader gekregen 
en ik heb het bewaard omdat ik het zo interessant vind. 
Ik denk dat er veel meer mensen belangstelling voor 
hebben, zeker uit die contreien.’
De heer Wilkens – geboren in Molenrij als zoon van een 
Schoenmaker – , had samen met zijn broer van 1918 tot 
1938 een schoenfabriekje in het centrum van Eenrum 
vlak bij de kerk (Zuiderstraat 6). In dat bedrijfje (tien 
man personeel) werden dames – en herenschoenen 
gefabriceerd. Herenschoenen gingen voor f 2,50 naar 
de groothandel en vetlerenwerkschoenen werden voor 
f 4,50 aan de winkeliers geleverd. Ook werden in die 
tijd schoenen gemaakt voor de Politie in Groningen 
en Amsterdam. De schoenenfabriek werd in de in de 
malaisetijd (1936) opgeheven en de heer Wilkens was tot 
hij met pensioen ging vertegenwoordiger in schoenen.

In het boekje over de belastingheffing komen namen 
voor van families die nog steeds in deze streek wonen. 
Een kwart van de ingezetenen van Eenrum kwam niet 
hoger dan een zuiver belastbaar inkomen van f 50,- 
per jaar. Het levensonderhoud was van dat bedrag al 
afgetrokken. In klasse I zaten hoofdzakelijk landarbeiders 
en zij moesten van hun f 50,- inkomen één gulden in het 
jaar aan belasting betalen.

Een paar namen: Hendrik Diephuis uit Eenrum, 
Martinus Borgman uit Pieterburen, Willem Doornbos uit 
Westernieland, Willem de Haan uit Broek (onder Eenrum). 
Verder kom je namen tegen van Johannes Huizinga uit 
Pieterburen, Willem Huizinga uit Westernieland, Reinder 
Kerkhoff uit Eenrum, Thomas Kolkena uit Broek en 
Reint Vloedman uit Eenrum (Grootvader van de heer 
Wilkens).   
                                            lees verder op pagina 8
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WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL  
 

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600 

KOFFIE & BORREL 

LUNCH & DINER  

RONDLEIDINGEN 

GROEPSUITJES 

AFHAALMAALTIJDEN! 

Abrahams Mosterdmakerij 
Restaurant 

 

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID 

www.postmamotoreneenrum.nl

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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De schoenmaker Hendrik Beereboom uit Eenrum en 
de kleermaker Johannes Fokkelman kwamen met hun 
inkomen ook niet hoger dan f 50,- (1 gulden belasting). 
Slager Matheus Hamstra uit Pieterburen moest f 2,- 
belasting betalen, want hij zat in klasse 2 met een zuiver 
inkomen van f 100,- per jaar, samen met bakker David 
Hartsema , klompenmaker Douwe van der Meulen en 
timmerman Luitje Lanting, allen uit Eenrum.

De caféhouder Garmt Danhof uit Eenrum had het nog 
weer beter, met een zuiver inkomen van f 150,- (f 3,10 
belasting). Zo ook de paardenhandelaar Abel Zeef, 
Hoefsmit Abel Groendijk uit Eenrum hielden f 200,- per 
jaar over (f 4,20 belasting).

Postbode-Winkelier Simon Benninga Nzn, 
brandstofhandelaar Abel Nienhuis en manufacturier 
Johannes Pier zaten in klasse 5 met een belastbaar 
inkomen van f 250,- (f 4,50 belasting). De aannemer 
Johannes van der Laan uit Broek verdiende f 300,- 
(f 6,60  belasting). Zo ook timmerman Nicolaas Nienhuis 
en slijter Gerhardus Slinger, beide uit Eenrum.

Schilder Kornelis Faber en manufacturier Menno D. 
Venema moesten van een inkomen van f 400,- elk 
jaar  f 9,20 offeren aan de staat. Houthandelaar Derk 
Bulthuis, een bekende figuur in die jaren en onder 
meer voorzitter van het Plaatselijke muziekkorps 
(Orpheus), staat in het boekje goed voor een inkomen 
van f 450,- (f 10,60 belasting). Zo ook Bloemina Cohen, 
postkantoorhoudster. Tot de beter gesitueerden kun je 
manufacturier Jan Veltman rekenen (f 500,- inkomen, 
f 12,- belasting). Hij reed als eerste in Eenrum op een 
Douglasmotor rond, herinnert zich de heer Wilkens. Met 
het pak met manufacturen achterop ging hij de boer op.

Een inkomen van f 600,- (f 14,90 belasting) hadden 
onder meer landbouwer Alides Tammes uit Pieterburen 
en hotelhouder Reinhard Wiersum ( van hotel Tivoli). 
Hotelhouder Menno Bulthuis uit Eenrum verdiende nog 
meer (f 900,- f  24,40 belasting). Gemeentesecretaris 
Jan Jacob Willinge verdiende f 1100 ( belasting f 31,40), 
de commissionair in granen Jurgen Frieling f 1500,- 
(belasting f 46,41), Landbouwer Freerk Lammerts uit 
Eenrum f 2000,- (f 66,20 belasting).

Om uit de hoogste inkomensgroepen nog een paar 
namen te noemen: vlasfabrikant Derk J. Broekema 
uit Eenrum f 2500,- 9f 87,80 belasting), landbouwer 
Johannes Scholtens uit Broek f 2500,- (f 87,80), 
landbouwer Willem Boelens uit Eenrum f 3800,- (f 
149,60 belasting), landbouwer Derk G. Kalverkamp uit 
Eenrum (erg bekent, verwoed jager) f 5000,- (f 207,20 
belasting), Kornelis Scholtens , landbouwer te Broek f 
5600,- (f 236,- belasting), Anco Noordhuis, landbouwer 
te Eenrum f 6800,- (f 293,60 belasting). Het hoogste 

inkomen had Derk Bouwman te Pieterburen , nl. f 
19.000,- (f 879,20 belasting).

orPheus bedankt!

Wat zijn we in Eenrum eigenlijk toch verwend met 
Orpheus die ons oud papier ophaalt, want door corona 
en wekenlang geen ophaalservice, merk je hoe enorm 
al dat oud papier oploopt. Onze berging in de Aikeshof 
was tot de nok toe gevuld en op zaterdag 6 maart zag 
je, toen alles bij de hoofdingang stond, hoeveel we aan 
oud papier verzamelen. Ook langs alle stoepen in het 
dorp was goed te zien dat we Orpheus gemist hadden.

Wat een sjouwwerk en zware klus moet het geweest zijn 
om alles op te halen en af te voeren – en dat terwijl de 
leden van Orpheus niet eens kunnen optreden. Hopelijk 
is al hun werk wel beloond met een goede opbrengst in 
de spaarpot en komt er een gelegenheid om met elkaar 
eindelijk weer eens muziek te mogen/kunnen maken.
Dus Orpheus succes en reuze bedankt!

Pauline Rooseboom

voor elk wat wils
Vervolg van het artikel uit de vorige - anti-corona -
Ainrommer.

Ruierom
De eerste keer dat ik als kind bij boer Middelkamp in Ter 
Apelkanaal ruierom op mijn bord kreeg, staat mij nog 
heel goed bij! In het Nederlands vertaald heet het roerom, 
van omroeren. Het simpele gerecht schijnt ook wel eens 
‘luievrouwenkost’ te worden genoemd, omdat degene 
die voor het warme eten zorgt en geen zin heeft om 
‘normaal’ eten te maken, hier zó mee klaar is. Mijn beide 
dochters noemen het sinds hun eerste ruieromervaring 
gewoon bruine pap. 
Het gerecht lijkt wel op het eveneens Groningse ‘Stip-in-
’t-gat. Dit ruierom gaat als volgt.
Breng melk aan de kook – beetje zout erbij – dan het 
gas iets lager en voorzichtend roerend bloem, volkoren 
meel of havermeel erin strooien tot de pap matig dik is. 
Nu is het feitelijk al klaar om op te scheppen! Maak vóór 
elke schep steeds eerst de opscheplepel nat vanuit een 
bakje koud water, anders word je meteen chagrijnig van 
de plakkerige pap die niet van de lepel wil. Tot slot met 
die natte lepel middenin de pap een kuiltje maken voor 
een kluit roomboter. Rondom langs de rand van de pap 
basterdsuiker strooien. Eten met een vork: hapje pap in 
de botervijver en dan door de suiker. 
Smakelijk eten!    
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 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke prijzen 

 aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
 ook de leden van uitvaar tvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaar tverzorger

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558 | INFO@WADLOPEN-PIETERBUREN.NL

Voor info en/of reserveren.
info@wadlopen-pieterburen.nl
+31(0)595 - 528 558  
Hoofdstraat 84  
9968 AG  Pieterburen

WADLOPEN IN JUNI
maandag 1  11:00
dinsdag 2  12:15
woensdag 3  13:15
donderdag 4  14:15
vrijdag 5  15:15
zaterdag 6  16:15
zondag 7  17:00
maandag 8  17:45
dinsdag 9  18:30
woensdag 10  19:00
donderdag 11  7:15
vrijdag 12  7:45
zaterdag 13  8:30
zondag 14  9:15
maandag 15  10:15
dinsdag 16  11:45
woensdag 17  12:45
donderdag 18  13:45
vrijdag 19  14:30
zaterdag 20  15:15
zondag 21  16:00
maandag 22  16:45
dinsdag 23  17:15
woensdag 24  18:00
donderdag 25  18:45
vrijdag 26  19:30
zaterdag 27  7:45
zondag 28  8:30
maandag 29  9:30
dinsdag 30  10:45

WINTERWADLOPEN IN APRIL
donderdag 1  6.30
vrijdag 2  7.00
zaterdag 3  7.30
zondag 4  8.00
maandag 5  9.00
dinsdag 6  10.15
woensdag 7  12.00
donderdag 8  13.15
vrijdag 9  14.15
zaterdag 10  15.00
zondag 11  15.45
maandag 12  16.15
dinsdag 13  16.45
woensdag 14  17.15
donderdag 15  17.45
vrijdag 16  6.30
zaterdag 17  6.45
zondag 18  7.30
maandag 19  8.00
dinsdag 20  8.30
woensdag 21  9.00
donderdag 22  10.30
vrijdag 23  12.00
zaterdag 24  13.15
zondag 25  14.15
maandag 26  15.15
dinsdag 27  16.00
woensdag 28  16.45
donderdag 29  17.45
vrijdag 30  18.00

WADLOPEN IN MEI
zaterdag 1  7. 00
zaterdag 1  19. 00
zondag 2  7. 15
maandag 3  8. 00
dinsdag 4  8. 45
woensdag 5  10. 00
donderdag 6  11. 15
vrijdag 7  12. 45
zaterdag 8  13. 45
zondag 9  14. 30
maandag 10  15. 15
dinsdag 11  15. 45
woensdag 12  16. 15
donderdag 13  17. 00
vrijdag 14  5. 30
vrijdag 14  17. 15
zaterdag 15  6. 00
zaterdag 15  17. 45
zondag 16  6. 30
zondag 16  18. 15
maandag 17  6. 45
maandag 17  19. 00
dinsdag 18  7. 15
woensdag 19  7. 45
donderdag 20  8. 45
vrijdag 21  10. 00
zaterdag 22  11. 30
zondag 23  12. 30
maandag 24  13. 30
dinsdag 25  14. 45
woensdag 26  15. 30
donderdag 27  16. 30
vrijdag 28  17. 15
zaterdag 29  6. 00
zaterdag 29  18. 00
zondag 30  6. 30
maandag 31  7. 00

WADLOPEN VANUIT 
PIETERBUREN 2021

Lauwersoog

addengenot
aan Zee

NAJAAR 2021 
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voor elk wat wils

Bal
Een man doet een late avondwandeling. Onderweg 
vindt hij in de goot een puntgave tennisbal, raapt deze 
op een propt hem in zijn broekzak. Bijna overal is het 
donker in de huizen, maar als hij langs het huis van 
goede kennissen komt, brandt daar nog volop licht. Hij 
ziet dat het echtpaar nog gezellig aan de wijn en hapjes 
zit. De man gaat het tuinhekje door en tikt bescheiden 
op het raam. De kennissen kijken verrast op en de man 
van het stel haast zich om hem binnen te laten.
“Kerel, kerel, dat is een tijdje geleden, doe je jas uit 
en drink nog een glaasje mee!” De man doet dat met 
plezier en gaat op de bank zitten. De vrouw kijkt hem 
even observerend aan en zegt:: “Ik heb je een poosje 
niet gezien, je ziet er gezond uit zeg!” Dan ziet ze een 
flinke bobbel in de broekzak van de man en zegt: “Hé, 
wat heb je dáár nou?”
“Oh, dat is een tennisbal.”
“Een ténnisbal!? Iemand kan een tennisarm hebben, 
maar ik heb nog nóóit gehoord dat mannen ook een 
tennisbal kunnen hebben!”   

Anekdote (dus écht gebeurd)
Bij een wat streng kerkgenootschap deed men al wel 
aan kindernevendienst (de kinderen van de kerkgangers 
gaan dan tijdens de kerkdienst, vlak voor de preek, naar 
een nevenruimte voor een Bijbelverhaal op hun niveau). 
Toen het zover was, zei de predikant tegen de verspreid 
zittende kinderen: “Jongens en meisjes, jullie gaan nu 
naar de kinderkerk, maar kom allemaal eerst nog even 
hier onder bij de preekstoel zitten, want ik wil jullie óók 
nog iets zeggen.” Toen de hele groep er zat, zei de 
predikant: “Ik begin met een raadseltje. Let op! Het is 
bruin, heeft een grote pluimstaart en springt van boom 
tot boom. Ra ra wat is dat?” Het is even heel stil. Dan 
zegt een jongetje: “Nou, dat moet dan een eekhoorn 
zijn. Maar het zal Jezus wel weer wezen.”  

korte verhalen

Kattig
Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. 
Ze laten een paar lampjes aan, schakelden het 
antwoordapparaat in, dekken de kooi van de parkieten 
af en laten de kat in de achtertuin. Vervolgens bellen 
ze een taxibedrijf. De taxi arriveert en ze openen de 
voordeur. Op dat moment schiet de kat langs hen heen 
het huis weer binnen.

Ze willen per se niet dat de kat binnen blijft, want dan 
lopen de vogels gevaar. ‘Ik vang hem wel, stap jij maar 
vast in’ zegt de man. De kat glipt naar boven en de man 
gaat er achteraan.
Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat 
de taxichauffeur weet dat er de hele avond niemand 
thuis is. Daarom zegt ze tegen de chauffeur dat haar 
man er aan komt. ‘Hij is nog boven om mijn moeder 
gedag te zeggen.’
Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze 
wegrijden: ‘Sorry dat het zo lang duurde, maar dat 
stomme kreng verstopte zich onder het bed. Ik moest 
haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te 
komen. Toen probeerde ze er weer vandoor te gaan, 
maar ik greep haar in haar nekvel. Toen heb ik haar in 
een laken gewikkeld om te voorkomen dat ze me zou 
krabben. En dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke 
kont de trap af en gooide haar in de achtertuin.’ Op dat 
moment knalde de taxi tegen een geparkeerde auto aan.

Schoenendoos
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze 
hadden al die jaren alles gedeeld, alles samen besproken. 
Ze hadden geen geheimen voor elkaar, behalve dat de 
kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin haar 
linnenkast bewaarde, waar haar man nooit naar gevraagd 
en nooit in gekeken had. Al die jaren had hij niet aan die 
doos gedacht, totdat zijn vrouw op een dag ernstig ziek 
werd en de dokter zei dat ze niet zou herstellen. Omdat 
hij van alles wilde regelen, pakte hij de schoenendoos 
en bracht hem bij zijn vrouw op bed. Ze was het met 
hem eens dat het tijd werd dat hij wist wat erin zat. Toen 
hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en twee 
bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van 
€ 25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam. Ze 
zei: ‘Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn grootmoeder 
me dat het geheim van een gelukkig huwelijk was, nooit 
ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke keer als ik 
boos op jou zou worden, rustig te blijven en een kleedje 
te haken.’
De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen 
zijn tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze 
was in al die jaren maar twee keer boos op hem geweest. 
Gevoelens van geluk overspoelden hem. ‘Schat,’ zei hij, 
‘dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit 
het met al dat geld?’
‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van 
de kleedjes.’
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Iedere maand mag iemand die in de spotlights heeft 
gestaan, 10 vragen doorgeven aan zijn of haar vriendje 
of vriendinnetje.
Zo kunt u op een leuke manier kennis maken met de 
kinderen van het dorp.

1.  Wat is jouw volledige naam en   
      leeftijd? 
      Xela Evenhuis  ik ben 7 jaar en zit in 
      groep 4.
2.   Heb jij broers of zussen en wat  
      is hun leeftijd: 
      Ik heb 1 zus, zij heet Ylva is 10 jaar.
3.   Als jij een bekend iemand zou           
      zijn, wie zou je dan zijn en      
      waarom:  
      Bibi, van Youtube. Omdat ze leuke filmpjes maakt.
4.   Wat is jouw favoriete liedje?   
      “Zwemmen in Slijm”, van Bibi.

5. Wat wil je later worden?  
  Juf van groep 4.
6. Hoe ziet jouw favoriete      
            maaltijd er uit:  
 Pizza!!!!!!!!
 7. Met welke tv persoonlijkheid       
           zou jij best een dag willen chillen? 
 Nikki uit Spyders , is op Nickelodeon te zien.

 8. Wat vind je het mooiste aan  
 jezelf?
 Mijn ogen.
 9.  Aan wie geef jij deze   
      vragen door?
 Mohamad Mostafa.
10. Waarom aan deze persoon?
      Omdat hij gewoon een vriendje   
      van mij is , en we altijd stoeien  
      op het schoolplein.

vriendjes in de sPotlights

De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord 
door “Cafe Eendrum”. 

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

 WARME MAALTIJDEN -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 
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camPing boetn toen zoekt    
vrijwilligers

Camping Boetn Toen is een unieke kampeerlocatie die 
midden in het hart van Pieterburen ligt. Het terrein wordt 
gekenmerkt door zijn groene ligging en relaxte sfeer. 
De camping draait volledig op vrijwilligers en bestaat 
al meer dan vijftig jaar. In de beginjaren overnachtten 
uitsluitend wadlopers op de camping. Sinds een aantal 
jaren kamperen steeds meer Pieterpadwandelaars, 
fietsers en rustzoekers op het terrein. Zowel campers als 
caravanhouders weten ons de laatste jaren te vinden. De 
gasten weten de omgeving te waarderen. Op dit moment 
zijn vijftien vrijwilligers actief. Het campingseizoen 
van Boetn Toen loopt van april tot en met september.                    
Het Groenteam maait het gazon, snoeit de bomen, 
struiken en heggen en onderhoudt de paden. Het 
Gastenteam doet de boekingen, ontvangt en begeleidt 
de gasten. 

Lijkt het jou leuk om met gasten om te gaan en mee te 
helpen en mee te werken? Schroom dan niet en kom 
langs voor een vrijblijvende kennismaking. 
Neem daarvoor contact op met Koos van der Maar, T06 
2068 8281 of koosvandermaar@gmail.com. 

voor elk wat wils … 
Vervolg

R.O.
Hij was de laatste straatlantaarnopsteker van Eenrum.
En hij woonde aan de Havenstraat, op nummer 7.
Timmerman was hij. Geen gewone timmerman, 
maar kérktimmerman. De kerk van Eenrum was toen 
in de nadagen van een eeuwenlang rijk financieel 
bestaan, met veel bezit aan landerijen, kerk en toren, 
pastorie, kosterswoning, diaconiehuis, schoolgebouw, 
schoolmeesterswoningen, begraafplaats, woning 
doodgraver, wegen, straatverlichting, huisje voor de 
brandspuit, dorpspompen etc. En de kerk had dus een 
eigen timmerman, met een volledig ingerichte werkplaats 
aan het pad ten noorden van de kerk, “de Loods”. 
Dat R.O. kan men na enig speurwerk door de hele 
Eenrumer kerk en toren tegenkomen. Met potlood, krijt 
of verf, de ene keer nog mooier dan de andere. Waar het 
maar kon, schreef deze man zijn naam of zijn initialen.
Wie was die R.O.? 
Dat was Roelf Oosterhoff, (1860-1918), getrouwd met 
Hilje Zeef. Zijn vader Barteld Oosterhoff (1824-1890) was 
eveneens kerktimmerman; in 1884 was deze opzichter 
bij een grote torenreparatie. 
Maar we komen Roelf Oosterhoffs naam óók heel officieel 

tegen op een gevelsteen gebeiteld: naast de ingang van 
het vroegere Aagtsheem (1906) aan het eind van de 
Raadhuisstraat. Zijn naam komt er zelfs tweemaal op 
voor: als ouderling en als architect.
We weten ook hoe R.O. eruit zag: lang en slank, met snor. 
In het fotoboek Eenrum vroeger en later – verkrijgbaar bij 
de Historische Kring Eenrum – staat hij op blz. 42 en 43 
als lid van de Harddraverijcommissie omstreeks 1900 en 
1910.      

Tra-la-la 
Loopt in Amsterdam een man langs een van de 
vele grachten met ritmische armbewegingen te 
roepen: “Eenentwintig tra-la-la, eenentwintig tra-la-la, 
eenentwintig tra-la-la!” Een voorbijganger stoort zich 
hieraan en zegt: “Hè klojo, wat loop jij hier nou stom 
te lallen en te zwaaien!” De tra-la-la-man grijpt de 
voorbijganger in zijn nekvel en keilt hem met flinke kracht 
de gracht in, kijkt even naar het resultaat en loopt dan 
roepend en zwaaiend door: “Tweeëntwintig tra-la-la, 
tweeëntwintig tra-la-la!”  

Dirk Molenaar.

PaassPeurtocht

Aangezien er dit jaar helaas geen springfeestje is voor 
kinderen, hebben we een ander corona proof alternatief 
bedacht: een Paasspeurtocht. Dit is in samenwerking 
met Simone Krol en de speeltuinvereniging tot stand 
gekomen. We hebben een route uitgezet langs veel 
rode, blauwe en gele paaseitjes op de ramen met hierbij 
een speurtocht naar lenteplaatjes en paashaasjes. 
De Paasspeurtocht is te lopen op de twee 
paasdagen. 
We wensen jullie veel plezier!

Vriendelijke groet,
VvV en de Speeltuinvereniging 

Speurtocht op pagina 14 t/m 16
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Hoogstraat 1, 9967 SB  Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059

info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag 

en donderdag open van

9.00 uur tot 16.00 uur.

Alle producten hand
gemaakt en voor 
betaalbare prijzen.

Kom gerust binnen 
om te kijken!

Titia	Smit	
Hoofdstraat	75a	
9977	RC	Kloosterburen	
06-30017595	
www.titiasmit.nl	

	

					

Massagepraktijk Titia Smit	
	

	

	

	

	

Ontspanningsmassage	
Energetische	massage	
Hotstone	massage	
Massage	bij	kanker,	chronische	
zieken,		
palliatieve	en	terminale	zorg.	
Sportmassage	
Medical	taping	

	
Aangesloten	bij	NBSM	en	Netwerk	bij	kanker	
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ROUTE VAN DE PAASTOCHT
 
Behalve op de plattegrond waar je de route kunt zien, hebben we nog een extra uitdaging. De route kun je 
volgen op de kaart, maar hij is ook uitgeschreven met wat leuke opdrachtjes om het interactief te maken.

Veel plezier!

Let eens op de paashaasjes die je onderweg tegenkomt. Bij ieder paashaasje die je ziet, is een leuke vraag of 
wetenswaardigheid of opdrachtje (hieronder achter de kleine vierkantjes beschreven.)
 
 * Je start bij de speeltuin in het bos
 * Loop door naar de Posthumuslaan
 * Sla aan het eind rechtsaf, de Hereweg op en loop het dorp in.

  Heb je ooit gezien hoe mooi deze tuin is in het voorjaar? Bekijk het eens goed.
 * Loop vanaf de Hereweg met de bocht mee naar de Hoofdstraat en ga rechts 
 de kerkstraat in naar de kerk.

  Kan jij ontdekken hoe oud de kerk is, loop er eens om heen en zie hoe knap hij is gemaakt zonder hijs 
 kranen en alle gemakken die we nu hebben.
 * Loop naar het rode pompje en sla linksaf naar kapper Kram.

  Kan jij je voorstellen dat je hier vroeger je water ging halen en dat de kraan met stromend water zoals we  
 die nu hebben, er helemaal nog niet was?
 * Steek voorzichtig de weg over naar de Jodengang en loop in de Jodengang naar rechts richting 
 de kaarsenmakerij.

  Zing hier uit volle borst een liedje...durf je dat?
 * Sla nu linksaf naar de haven.

  Wist je dat hier vroeger schepen lagen en in het brede gedeelte van de haven 
 omdraaiden, daarom is het eindstuk van de haven zo breed.
 * Loop nu helemaal langs de haven tot je niet verder kunt sla linksaf en ga direct weer links door de Tuin 
 bouwstraat. 
 * Sla aan het eind van de Tuinbouwstraat rechtsaf, steek voorzichtig de weg over en loop naar 
 de Aikeshof.

   Loop naar het gebouw en begin hardop alle ramen rondom het gebouw te tellen, 
 hoeveel tel je er?
 * Loop weer terug en sla linksaf en loop richting de vijver.

  Zijn er al kuikentjes in de vijver, wel voorzichtig zijn bij het water hoor...
 * Sla rechtsaf het sportpark pad op.

  Hoeveel stappen tel je vanaf het begin tot aan de paaltjes naar de 
 oversteekplaats?
 * Ga nu via de Hunse naar de Greeden en loop ook deze door, steek over naar de Mathenesserlaan  
 naar het kleine speeltuintje.

  Hoeveel toestellen staan er eigenlijk?
 * loop richting het bos, maar sla bij de roodwitte paaltjes van Mathenesserlaan nr 1 het senioren wijkje in 
 en zwaai als je mensen ziet.
 * Loop rechtsaf naar het bos,

  Je mag nu nog een lekker spelen in de speeltuin (als het weer het toe laat.)
 

Schrijf nu op een briefje je naam en hoeveel paashaasjes met opdrachtjes je gezien hebt onderweg en lever 
deze in bij de Coop.

Voorzichtig zijn met oversteken, niet te dicht bij het water...

Veel plezier!
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Rustig wonen in Eenrum

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86 
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl

Aan de Mattenesserlaan aan 
de rand van de dorpskern 
van Eenrum verhuurt  
Woonzorg Nederland 
woningen voor 55 plussers 
in de sociale verhuur.

Feiten op een rij

•	 30 grondgebonden woningen met een tuintje

•	 Twee- en driekamerwoningen

•	 Slaapkamer en badkamer op de begane grond

•	 Woonkamer en keuken in aparte ruimte

•	 Voldoende berg- en opslagruimte 

•	 Bushalte om de hoek (Lauwersoog / Groningen)

•	 Kale huur vanaf € 509, - voorschot servicekosten 
is € 16,- per maand (huurtoeslag is mogelijk)

•	 Korte wachttijd

•	 Inschrijven is mogelijk via de bewonersconsulent van  
Woonzorg Nederland.

Mattenesserlaan, Mattenesserlaan 1 t/m 29 en 37 t/m 59 in Eenrum

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie. Wij zijn gespecialiseerd in woningen voor 
55-plussers en mensen met een beperking. Wij verhuren bij u in de omgeving naast Eenrum ook  
appartementen in De Blinkstede in Uithuizen en Viskenij in Baflo. Geïnteresseerd? Neemt u dan  
gerust contact op met de bewonersconsulent (werkdagen van 8.30 – 13.00 uur) bereikbaar.
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oPening nieuw Plein ikc de linde
 
Op vrijdag 23 april wordt het nieuwe plein officieel 
geopend. Het plein is middels verschillende subsidies en 
inzet van vrijwilligers tot stand gekomen. Hierbij is Franz 
van der Zee namens het IKC en dorpsbelangen een 
kartrekker geweest.
 
Uiteindelijk hebben we een volledig nieuw gedeelte 
voor de 0-6 jarigen weten te realiseren. Dit is een 
gedeelte geworden waar de kinderen kunnen spelen en 
ontdekken, waarbij we zoveel mogelijk gebruik hebben 
gemaakt van beplanting en specifieke ondergrond. 
Spelaanleiding staat centraal en niet de speeltoestellen. 
Daarnaast hebben Albert Prins en Reint Smit (onze 
conciërge) een prachtige voetbalkooi gemaakt. Hierbij 
is een deel van het hekwerk hergebruikt. Het hogere 
gedeelte van het plein is zo bestraat, dat de kinderen er 
met de skeelers, skateboarden en stepjes goed gebruik 
kunnen maken van het hoogteverschil. Hierbij is de 
bestrating golvend aangelegd. Afgelopen december is 
er een gedeelte kunstgras, nieuwe schommels en een 
klim- en klauterobject aangelegd. Alles is omsloten door 
een nieuw hekwerk en de muur van de turnhal is door 
Zorka van Mosel fantastisch gedecoreerd op basis van 
tekeningen door de kinderen gemaakt.
 
Het speelterrein is ook na schooltijd voor iedereen 
toegankelijk en is rolstoelvriendelijk aangelegd. We 
willen graag dat alle kinderen en volwassenen er gebruik 
van kunnen maken. Inclusiviteit vinden we hierbij erg 
belangrijk.
 
Op dit moment weten we nog niet exact hoe en hoe laat 
we het plein gaan openen. Dit ligt aan de maatregelen 
rondom COVID-19. Op de website www.ikcdelinde.nl 
zullen we hier meer informatie over geven. Op deze dag 
organiseren we ook de Koningspelen (in aangepaste 
vorm) en nemen we afscheid van Peter Loonstra, omdat 
hij IKC De Linde gaat verlaten.
 
De volgende subsidieverstrekkers willen we hartelijk 
danken voor hun bijdrage: Rabobank, Het gehandicapte 
kind, Jantje Beton, Loket leefbaarheid, St. Roode of 
Burgerweeshuis, Vaillantfonds en de gemeente De 
Marne/Hogeland.
  
Peter Loonstra
Directeur onderwijs IKC De Linde

het wordt weer voorjaar

Langzaam aan wordt het voorjaar en zal alles weer 
tot bloei komen. Niet alleen in de natuur, maar ook in 
de Ruilkring Hogeland. We hopen en verwachten dat 
de inloopbijeenkomsten over niet al te lange tijd weer 
kunnen plaatsvinden.

Er zijn de afgelopen maand weer nieuwe leden bijgekomen 
en we blijven dus gestadig groeien. Het is goed om te 
zien dat steeds meer mensen onze uitgangspunten 
onderschrijven: positief gericht, oog voor milieu, samen 
delen, uitgaan van wat wél kan, waarderen en steunen. 
Dat geeft vertrouwen voor de toekomst. 

Ook de afgelopen maanden hebben de leden niet stil 
gezeten. Er is behoorlijk gehandeld en ook de creativiteit 
kwam niet tot stilstand. Het blijft vreemd dat we elkaar 
niet konden ontmoeten en dat zelfs de ALV schriftelijk 
moest worden afgedaan. Daarin zijn er een aantal 
bestuurswisselingen goedgekeurd. We hebben een 
nieuwe voorzitter a.i. en een nieuwe penningmeester. 
Ook de andere voorstellen zijn met overweldigende 
meerderheid aangenomen.

Het voornemen voor dit jaar is dat we blijven groeien. 
Immers hoe meer leden hoe meer er onderling kan 
worden geruild. Dat gebeurt via de website en via de 
Appgroep. 

Heb je interesse om mee te doen in de Ruilkring Hogeland. 
Bezoek dan de website www.ruilkringhogeland.nl. Hier 
vind je veel info en je kunt er de laatste nieuwsbrief 
lezen. Als je denkt dat je niets zou kunnen bieden aan de 
ruilkring, verbreed dan je perspectief. Het gaat niet alleen 
om spullen, je kunt ook diensten of kennis aanbieden. 
Bovendien is wat jij overbodig of niet langer bruikbaar 
vindt, wellicht precies datgene waar een ander al tijden 
naar op zoek is.

Ruilkring Hogeland
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Gediplomeerd lid van Provoet

65

ook voor:
- tassen 
- lederwaren
- pantoffels
- warme sokken
- schoenklompen
- zweedse klompen

VAN DER MEULEN
Eenrum · Zuiderstraat 25 · www.eenrumerklompen.nl · 0595-491383
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puzzel

HORIZONTAAL
2.oefenmeester                       
7.gelijkluidend                         
13.slaapwekkend middel            
15.kabouter                
17.begroeting                
19.symbool natrium     
20.worp                     
23.oude, Franse munt            
24.ijzerbewerker          
26.indium (afk)                     
27.De  Nederlandse  bank
29.eer                          

31.afbeelding               
32.omroep                
33.sprookjesfiguur           
35.muziekinstrument          
37.goor                         
38.deel v.e. voet              
39.sekte                         
41.deel v.e. fiets
43.pl. in Amerika             
45.dronkaard                . 
47.rij mensen              
48.raamwerk                
49.vroegere aanspreektitel      

51.rijs                           
52.keten                 
53.dreumes                    
55.geldbewaarplaats                     
57.verbittering   
58.consultatiebureau 
59.stopmechaniek        
61.dwaasheid              
62.ziekteverwekkert      
63.koordans             
64.verbindingsstuk 
66.vooruit!              
68.dierengeluid              
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HORIZONTAAL 

69.doorwaadbare plaats   
70.oud-Noorse dichter  
72.familiebezit        
75.vrouwelijke godheid                  
77.middenstuk v.e. wiel             
79.drank                      
80.godin v.d. overwinning       
81.redactie                   
82.hertje                      
83.onbepaald vnw          
84.daarenboven                   
85.kortaf                       
87.omtrent                        
90.Oudnoors prozawerk       
92.rijtuig                         
94.ondergang                               
96.stof                       
98.dieptepunt                   
99.boosheid              
100.Internationaal Olympisch 
cometé (afk)                   
102.baardje                       
103.houten vat        
104.fijnmaken                       
105.riv. in Utrecht        
106.eikenbast          
108.maanstand                          
110.Europeaan                
112.afkerig van arbeid            
114.symbool neon                       
115.christelijk feest         
117.Engels bier                 
119.hechtlat voor een 
beenbreuk                               
122.vrachtprijs            
124.rijstgerecht              
126.rechercheur   
128.buitenaards wezen  
129.weer                            
131.post via de computer  
132.scheepsmaat           
133.vreemde munt             
134.smart                           
136.jong dier                          
137.kwast in hout                  
138.inhoud v.e. scheepsruim                
140.schuine strook                
142.sociale uitkering             
144.regiment artillerie (afk)                      
145.dashond            
146.gezegelde oorkonde 
148.verwaande kwast           
150.geestelijke (afk)  

 

151.strijdperk               
153.vliegveld in Drenthe                 
155.muziekinstrument                      
157.zeer hard slaan           
158.deel v.e. boerderij   

VERTICAAL 

1.genootschap                
2.symbool titanium                      
3.deel v.e. boek            
4.liefdesgod            
5.jongensnaam                    
6.Rijkswaterstaat                   
7.grof                         
8.opgenomen geld (afk)                         
9.staat in Amerika               
10.aandrijving                    
11.inhoudsmaat                      
12.pl. in Duitsland                   
14.land in Midden-Amerika           
16.energielevenrancier                           
18.boksstoot                       
21.soort haver                           
22.vreemde taal              
24.voedingsmiddel 
25.middelbare technische 
school (afk)                                         
28.zeer modern                        
30.hondensoort         
31.automerk                 
32.paringsgedrag                        
34.leer van Allah                         
36.drank                            
37.vaartuig                   
38.eskimohond            
39.hemelsblauw                  
40.huis aan huis (afk)              
42.vleesgerecht                   
43.sportterm                      
44.bewijs van onschuld  
46.kaartspel                       
48.mazzel                            
50.plaats in Azerbeidzjan            
52.masttouw            
54.drinkbeker                    
56.stevig                              
57.oude dans              
58.Ghaneese munteenheid                    
60.maandelijks tijdschrift                         
63.redenering                                   
65.groente                    
67.Europees 
ruimtevaartinstituut                      
69.roerbakpan                        
70.haarlint     

 

71.werpspel met pijltjes                       
73.bijzondere handigheid            
74.uitgezette lijn           
75.daarginder                      
76.getal                         
78.verlaagde toon                  
80.afwijzing                              
86.schriel                             
87.boom                        
88.Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (afk)                 
89.watergeest                
91.roofdier                      
93.Bijbelse figuur         
94.houtbewerking                   
95.brandpunt                              
97.waarmerken             
99.goedgelovig         
101.gebakken 
aardappelschijfjes                 
103.meisjesnaam            
107.flinke man                
109.uiting van tederheid                
111.stuk voor stuk                           
113.schijnglans                     
115.kloosteroverste                
116.Japanse munt                       
117.borduurstof                  
118.Engelse titel                  
120.Griekse onheilsgodin 
121.poot v.e. roofdier                            
123.offerplaats                
124.bloemvak           
125.verbinding van stenen                   
127.vetten                        
129.soort dans                 
130.vogel                            
133.mopshond                   
135.altijdgroene naaldboom                 
137.overblijfsel v.e. schip             
138.landmeterstok               
139.erg los                           
141.crème                           
143.deel v.e. kachel             
145.onderzoeksinstituut  
146.draagmand                 
147.Leger des Heils (afk) 
149.moes                               
152.en meer (afk)                    
153.Estland                     
154.omroepvereniging                     
156.Greenwichtijd (afk) 

 

Stuur de oplossing voor 15 april 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77  Eenrum of mail naar  
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer  
“natte maart veel gras”. (Sorry voor het foutje in de puzzel)  De winnaar van de vorige maand: Jetty Schipper. 
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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sPelregels huizen van eenrum

Bij elke editie zitten 1 of meer vragen/opdrachten. 
Na 6 edities van “De Ainrommer” beoordelen we de 
antwoorden en degene met de hoogste score gaat met 
de eer strijken (én met een nog nader te bepalen prijsje). 
We hopen natuurlijk wel dat je, wanneer je meedoet, 
reageert op elke editie.

De antwoorden kunnen worden gestuurd naar de redactie 
van “De Ainrommer”: redactie@de-ainrommer.nl met 
vermelding van: naam, adres en evt telefoonnummer.

Editie 1:

1. Welk type dak heeft jouw huis?
2. Wie of welke huisnummers in de Raadhuisstraat, 
Dokter Posthumuslaan, Marenhof, J.J. Willingestraat en 
Mensingeweersterweg zijn in lichte paniek omdat hun 
daktype er niet bij staat?

huizen van eenrum 1

Heb je een makelaar in huis? Is er in Eenrum een huis 
met een melkmeisje, met neuten en zelfs friezen? “Hest 
’n akkenailtje?”

Je vraagt je misschien af: “Waar heeft de beste man het 
over?”

Als ik je vraag: “Wat is een wipstok of luiwerk?” Dan weet 
ik dat bepaalde mensen in de Kerkbuurt, Hoofdstraat, 
Dokter Posthumuslaan en uiteraard Molenstraat een 
warm gevoel krijgen. Kop-hals-romp klinkt ons bekend 
in de oren, maar een boer ziet een liggende koe! Of je 
een optimist bént of er een hébt is een groot verschil. Ik 
bedoel maar. 

We bewonen niet allemaal in een molen, boerderij of 
boot. De meesten van ons bemensen een woonHUIS. 
De quiz van Dirk Molenaar over de Eenrumer toren in “De 
Ainrommer” bracht me op het idee mensen opmerkzaam 
te maken op enkele karakteristieke elementen op/aan/
in de huizen van Eenrum. Nu in coronatijd menigeen 
de kuierlatten aantrekt om een ommetje te maken 
in het dorp, is het wellicht interessant op verschillen 
en overeenkomsten in huizen te letten, specifieke 
onderdelen te herkennen en te duiden. Misschien ga je 
zelfs in je eigen huis op zoek naar een gemeld onderdeel.

Er is momenteel al een andere vorm van het leren kennen 
van het dorp operationeel: her en der zie je teksten op 
palen en borden in het dorp en daar staat geen onzin op. 
Soms vind je stenen of beren op je pad. Ik hoop echter 
dat “Huizen van Eenrum” geen beer op de weg is.

Om te beginnen: welk type dak heeft je huis? Wie of 
welke huisnummers in de Raadhuisstraat, Dokter 
Posthumuslaan, Marenhof, J.J. Willingestraat en 
Mensingeweersterweg zijn nu in lichte paniek?

Een en ander is samengesteld uit pure interesse, 
raadpleging Wikipedia en ruggespraak met een 
plaatselijk bekend en gerenommeerd timmerman.

Volgende keer: Voegen en metselwerk

Pierre Janssen
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COMPuter

REParatie

- Repareren en opwaarderen  van computers en  
   randapparatuur. 
- Inbouwen van nieuwe onderdelen.
- Aanleggen van PC-netwerken
- Installeren van software
J.H. van Eck, De Akkers 13, 9967 PX Eenrum  

Tel.nr. 0595-491722 (ma.  t/m vr.  tussen 18.00 en 20.00)
e-mail J.H.van.Eck@Ziggo.nl

bedrijf
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n.

7
1914 - 2021
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PLANNEN NATUURLIJK EIGENWIJZ, GEWOON 
EIGENWIJZE PLANNEN!

Ik breng het nu maar als plannen, want ik heb nog 
geen groen licht voor het ope-nen van mijn yogaschool 
vanwege de coronamaatregelen. Ik heb wel nog steeds 
alle vertrouwen dat het binnenkort weer mag. Ik hoop 
zelf na Pasen. Ik weet het niet. Volg mijn websites, daar 
is de meest actuele situatie te lezen.
Maar mijn brein bruist door…

Graag wil ik één keer per week speciaal voor 
kankerpatiënten een ochtend met kof-fie/thee en 
ontspanningsoefeningen organiseren. Waarom zou 
ik dit nou gaan doen, zou je misschien denken. Nou, 
ik ben een ervaringsdeskundige en ik heb jaren als 
regiovrouw van Noord-Nederland gewerkt voor een 
patiëntenorganisatie. Ook ben ik een aantal jaren 
werkzaam geweest in een hospice en heb verschillen-
de bijeenkomsten en workshops gevolgd over het leren 
leven met verlies. En verlies is niet alleen sterven; ook 
een stukje gezondheid verliezen is een rouwproces. 
Ik heb hiervoor de dinsdagochtend gepland. Voor 
meer informatie mag u mij mailen of na de paasdagen 
gewoon even binnenlopen aan de J.J. Willingestraat 15 
in Een-rum. De koffie staat dan klaar. Ik zal daar elke 
dinsdagochtend aanwezig zijn vanaf 10.00 uur. 
info@natuurlijkeigenwijz.nl.

Voor de kinderen heb ik het idee om naast mijn yogalessen 
ook teken- en schilder-lessen te gaan geven. Ik maak 
in mijn lessen ook al vaak gebruik van het tekenen – 
daardoor beklijft het thema vaak wat beter, zeker voor 
beelddenkers. Ik heb mijn hele leven zelf al getekend en 
geschilderd. Ook hierin heb ik veel verschillende work-
shops gevolgd, maar het belangrijkste is misschien wel 
dat ik engelengeduld met kinderen heb. Mijn idee is dit te 
gaan invullen op vrijdagmiddag van 3 uur tot kwart over 
4. Ook hiervoor mag u mij mailen voor meer informatie.

En wist u dat ik naast kinderyogalessen voor kinderen 

vanaf 3 jaar ook  kindercoaching geef. Eén-op-één 
aandacht voor uw kind, met behulp van boeken, knuffels, 
yogaoefeningen, ademhalingsoefeningen, tekeningen. 
Ik werk veel met de verschillende emoties die voorbij 
komen in een kinderleven en waar je soms enorm in vast 
kan lopen. Afhankelijk van de hulpvraag kan ik u wat 
ondersteuning bieden. Vraag wat de mogelijkheden zijn.

Veiligheid is wel gewaarborgd! Er kan voldoende 
afstand worden geboden, er wordt telkens na een 
les geventileerd, alles word schoongemaakt en zelfs 
gewassen. Dus ik hoop tot gauw, want ontspanning is 
nu zo welkom!

Marja 06-53586885
NatuurlijK EigenwijZ

EERSTE HULP BEN JIJ (EHBJ) 

Veiligheidsregio Groningen start een nieuwe campagne 
risicocommunicatie

Deze campagne is erop gericht om Groningers te 
informeren over risico’s in onze provincie en hoe onze 
inwoners zich hierop kunnen voorbereiden. Samen 
met het gezin, met buurtgenoten of met collega’s.                 
Thuis, in de wijk, op het werk of op school. Bij een 
noodsituatie zijn mensen altijd eerst op zichzelf 
aangewezen. Voorbereid zijn op een noodsituatie draagt 
bij aan een veilig en gezond Groningen. EHBJ helpt 
mensen daarbij, zodat ze zichzelf en anderen kunnen 
helpen. De campagne is daarom in het bijzonder gericht 
op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Wil je meer over deze campagne weten? Neem dan 
contact op met Marleen Hanenberg via telefoonnummer: 
06 423 08 328 of per mail: ehbj@vrgroningen.nl. 
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Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...
.

 

Hoofdstraat 21 

9967RJ Eenrum 

0595-491314 www.kapsalonkram.nl 

kapsalonkram@ziggo.nl 

Bel of maak uw afspraak  online 

TUINA ANLEG
TUINONDERHOUD 
BOOMVER ZORGING
(HER)BESTR ATING 
GRONDWERK Z A AMHEDEN

W W W . M A R N E L A N D . N L

info@aandachtvoorhetafscheid.nl www.aandachtvoorhetafscheid.nl

AANDACHT 
VOOR HET 
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77 



29

kinderpuzzel

avondmaal  
goede vrijdag  
lam     
paaskonijn   
verf
chocolade  haas          
lente   
paasontbijt  
versiering
eierdop    
kruis         
mandje  
paastak
eieren     
kuikens       
paasei  
penseel

doolhof

   

  INGANG
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kleurPlaat



31

nuttige adressen

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)

Onder Ons Uitvaart, Marielle Mijnlieff , Stedum, 
06-19985015
Uitvaartzorg van Stad tot Wad, Martha Davids
Uithuizen, 0595 - 433363
www.uitvaartverenigingeenrum.nl : 
Uitvaartleider Ria Harkema-Groen 06-51421477

politie 
R. Ritzemastraat 11, 
9965 TD LEENS

als iedere seconde telt: 112 
In alle andere gevallen  0900 - 8844

wijkverPleegkundige buurtzorg de marne 2
Hoofdstraat 23, Eenrum
tel: 06 - 10599936 

kinderoPvang kids2b
De Hunse 2
9967 PS Eenrum
Telefoon 0595-577067
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

aFvalwijzer (lees de Folder)
Grof huishoudelijk afval: Ophalen tegen betaling: 
alle woensdagen van de oneven weken. 
Vooraf bellen met 0595 - 575596. 
Grof huishoudelijk afval: 
Brengen tegen betaling bij Gemeentewerken 
aan de Ritzemastraat 9 te LEENS 
op vrijdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur. 
Zelf afleveren van uw grof huishoudelijk afval 
kan bij het Vuilverwerkingsbedrijf te USQUERT. 
Telefoon 0595 - 423190
Openingstijden van maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 16.30 uur
Klein Gevaarlijk Afval:  
Voor chemokar zie kaart Gemeente

storingsdiensten
Electriciteit/gas  0800 - 9009
Energiewacht  0800 - 0388
Kabel   0800 - 0340
Water   0800 - 0202013
KPN telefoon  0800 - 0402

in niet-levensbedreigende situaties
Ambulance  088 - 0230804
Brandweer  088 - 0230804

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

centraal meldPunt vrijwillige thuishulP
Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis  
Telefoon 0595 - 575500

tsn verPleging en verzorging
Nieuwe hulpaanvragen en informatie over diensten: 
tijdens kantooruren: 06-13113561, 
buiten kantooruren 0900-8615

FYsiotheraPie aan ’t wad
Behandeling volgens telefonische afspraak.
Praktijk: J.J. Willingestraat 12, 
9967 PB EENRUM.
Telefoon 0595 - 492059 
b.g.g.    0595 - 424586
Afspraken liefst tussen 9.00 - 12.00 uur

hansems: Praktijk voor 
FYsio- manuele- en 
kinderFYsiotheraPie
Praktijk: Hereweg 9, 
9967 PP EENRUM
Telefoon  0595 - 491967
Afspraken bij voorkeur tussen
10.00 - 12.00 uur, of 14.00 - 16.00 uur

huisartsenPraktijk eenrum
Burg.Wiersumstraat 18, 
9967 RD Eenrum
Tel 0595-491432 (keuzemenu )
Voor het maken van een afspraak op het  spreekuur 
kunt u  bellen tussen 08.00-10.30 uur.
Medicijnen ophalen tussen 8-12 uur en tussen 
16-17 uur.
Herhaalmedicatie besteld voor 10 uur kan na 
2 werkdagen gehaald worden  vanaf 16.00 uur. 
Of tijdens de daaropvolgende dag tussen 8-12 uur en 
16-17 uur.

sPoedeisende huisartsenzorg
• Op werkdagen tussen 17.00 - 08.00 uur 
 de volgende ochtend
• In de weekeinden, 24 uur per dag
• Tijdens feestdagen, 24 uur per dag
• Centraal telefoonnummer  0900 - 9229

bloedaFname certe ( voorheen lab noord )
neem contact met de huisarts voor locatie
of www.certe.nl

dietiste martje kok-datema
Diëtistenpraktijk Marenland
afspraak: martje@dietistmarenland.nl
Telefoon 06-18260245

e.h.b.o. Pieterburen e.o.
Rita de Vries-Straat 
Telefoon: 06-50853123    

overledenenzorg
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