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in deze editie...
• struikelstenen
• instituut mijnbouwschade
• spring kids
• molen de lelie
• akkenailtje
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VOORWOORD
De dagen worden langer, het zonnetje schijnt steeds
warmer én de coronamaatregelen zijn verder versoepeld.
Nederland ontwaakt uit een lange, donkere winterslaap.
Maar tegelijk werden we opgeschrikt door een nieuw
kwaad: de oorlog in Oekraïne. Inmiddels wonen er
vluchtelingen in onze gemeente en worden er her en der
acties op touw gezet om de Oekraïners te helpen. Een
oorlog die 2.000 kilometer verderop woedt, beïnvloedt
zélfs het leven hier in Eenrum. We zijn werkelijk allemaal
met elkaar verbonden; dat zagen we al met dat verdraaide
virus en dat merken we nu weer.
Die verbondenheid vindt u ook terug in deze Ainrommer:
Dorpsbelangen, de Dorcas-winkel in Winsum en de kerk
besteden aandacht aan de situatie in Oekraïne. Ook
staat uw favoriete dorpsblad weer vol met persberichten
en uitnodigingen voor optredens, bijeenkomsten en
bijzondere evenementen – heel duidelijk zoeken we
elkaars gezelschap op, nu het weer kan. Leg uw agenda
naast de onze; u zult vrije tijd te kort hebben!

Verder in deze Ainrommer voorlopig de laatste editie van
‘Huizen van Eenrum’ van Pierre Janssen, een update
van Spring Eenrum én een bijzonder stuk door Eliza
Gussenhoven-Mansholt. Zij heeft onderzoek gedaan
naar Joodse Eenrumers die in de Tweede Wereldoorlog
uit ons dorp naar Auschwitz werden afgevoerd en zou
graag zogenaamde ‘struikelstenen’ in het dorp willen
plaatsen. Tot slot vindt u achterin de Ainrommer, zoals
gebruikelijk, een puzzel.
De redactie

‘T Zel weer veujoar worden
Ik roek ‘t aan de lucht
En d’eerste holtdoef vlugt
De winter was laang En ik was baang
Dat ‘t nooit weer veujoar worden zol
Mor ‘t komt aaltied wel goud
- Ede Staal

Kopij inleveren voor 15 april

foto Historische Kring

BEZORGING
Sjanneke Niewold-Staal en team
DRUKKER
Drukkerij Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

LET OP: KOPij INLEVEREN VOOR 15 april!!
Elke vereniging, organisatie, stichting of individu kan kopij aanleveren voor De Ainrommer. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor kopij niet te plaatsen, in te korten en/of te redigeren. Een van de criteria voor plaatsing is een band met Eenrum en directe omgeving.
Kopij wordt geredigeerd op taalfouten en helder, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik. Te lange artikelen worden ingekort of op de website
gepubliceerd. De redactie kan zonder overleg te voeren met de indiener van de kopij de hier genoemde redactiewerkzaamheden uitvoeren.
Niet geplaatst worden stukken die kwetsend zijn voor personen of groepen personen of die een uitgesproken commercieel belang dienen.
De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders
behandeld dan advertenties, waarbij de adverteerder in grote mate de vormgeving en inhoud bepaalt. Bij voorkeur teksten aanleveren per
email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.
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nijs oet ainrom
Dag

d.d.

nijs oet ainrom

Organisatie

Activiteit

Locatie

SV Eenrum
NUT 't Hoogeland
Dorpsvisie Eenrum
Molen de Lelie
VV Eenrum
VV Eenrum
IJsvereniging
Ontmoetingspunt
Ver.voor.Volksvermaken
Spring!
Spring!
Spring!
VV Eenrum
VV Eenrum
Molen de Lelie
Ver.voor.Volksvermaken
Molen de Lelie
Arboretum Notoarestoen

Eeuwfeest
Lezing Gery Veldhuis
Bijeenkomst wonen
Wereldrecordpoging
Wedstrijd EKC 1
Wedstrijd eenrum 1
Ingelaste jaarvergadering
Voorjaarsstukjes maken
Jaarvergadering
Spring kids (groep 1 tm 8)
AinrommerOavend
Spring
Wedstrijd EKC 1
Wedstrijd eenrum 1
Koningsdag / molen open
Priegeltjesmarkt
Molen open
Vrijwilligersdag

Turnhal
Dorpshuis Baflo
Dorpshuis
Molen de Lelie
Sportpark Eenrum
Sportpark Eenrum
IJskantine
Dorpshuis
Cafe Eendrum
Feesttent Aagstweg
Feesttent Aagstweg
Feesttent Aagstweg
Sportpark Eenrum
Sportpark Eenrum
Molen de Lelie
Molenplein
Molen de Lelie
Ernstheemsterpad

VV Eenrum
VV Eenrum
Orpheus
Molen de Lelie
Arboretum Notoarestoen
Arboretum Notoarestoen
SWO
Molen de Lelie
Arboretum Notoarestoen
Arboretum Notoarestoen
Orpheus
VV Eenrum
Molen de Lelie

Wedstrijd EKC 1
Wedstrijd eenrum 1
Papieraktie
Nationale molendag/molen
Geuren en Kleurendag
Geuren en Kleurendag
Afsluiting in DoeZoo
Molen open
Geuren en Kleurendag
Geuren en Kleurendag
Voorjaarsconcert
Wedstrijd eenrum 1
Molen open
Hemelvaartsmarkt
Vrijwilligersdag

Sportpark Eenrum
Sportpark Eenrum
Dorp
Molen de Lelie
Ernstheemsterpad
Ernstheemsterpad
Vertrek dorpsplein
Molen de Lelie
Ernstheemsterpad
Ernstheemsterpad
Kas fam. Baars
Sportpark Eenrum
Molen de Lelie
Dorp
Ernstheemsterpad

Tijd

April
Vrij.
Di.
Wo.
Za.
Za.

01-04
05-04
06-04
09-04
09-04

Za.
Di.
Di.
Za.
Za.
Zo.
Za.

09-04
12-04
12-04
16-04
16-04
17-04
23-04

Wo.
Wo.
Za.
Za.

27-04
27-04
30-04
30-04

17.00
20.00
19.30
11.00
13.00
15.15
19.30
10.00
20.00
14.00-16.00

13.00
15.15
10.00 – 13.00
10.00 - 12.00
13.00 – 17.00
08.30

Mei
Za.

07-05

Za.
Za.
Za.
Zo.
Di.
Za.
Za.
Zo.
Vrij.
Za.
Za.
Do.
Za.

07-05
07-05
07-05
08-05
10-05
14-05
14-05
15-05
20-05
21-05
21-05
26-05
28-05

Arboretum Notoarestoen

13.00
15.15
09.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.15
13.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
20.00
15.15
13.00 – 17.00
09.00
08.30

Juni
Za.
Za.
Wo/Do/Vr
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04-06

VV Eenrum
VV Eenrum
25-06
Arboretum Notoarestoen
15/16/17 Wandel3daagse VvV

Wedstrijd EKC 1
Wedstrijd eenrum 1
Vrijwilligersdag
Wandel3daagse

Sportpark Eenrum
Sportpark Eenrum
Ernstheemsterpad
Sportpark Eenrum

13.00
15.15
08.30
18.00

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Donderdag
Volleybal m/v recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Vrijdag
Freerunning 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
Ontmoetingspunt
Maandag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

19.30 – 20.30
19.15 – 20.45
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

14.00 – 14.45
13.45 - 14.45
10.00 – 11.00
14.00
14.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00

Zwemmen
Volksdansen
Gymnastiek
Handwerken (oneven weken)
Bingo (even weken)
Loopgroep
Klaverjassen
Rep. Ook voor < de 55 jr.

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d
Plaats
Voorganger
Zo.
03-04 Centrumkerk Winsum
Ds. Harmen Jansen
Wo.
Zo.

06-04
10-04

Torenkerk Winsum
Centrumkerk Winsum

Ds. Thijs van de Kamp
Ds. Ruth Renooij

Wo.
Wo.
Do.

13-04
13-04
14-04

Winkheem
Torenkerk Winsum
Torenkerk Winsum

Ds. Ruth Renooij
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Harmen Jansen

Vrij.
Za.

15-04
16-04

Centrumkerk Winsum
Torenkerk Winsum

Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ruth Renooij

Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

17-04
17-04
24-04
24-04

Centrumkerk Winsum
Kerk Den Andel
Centrumkerk Winsum
Winkheem

Ds. Harmen Jansen
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ruth Renooij
Ds. Harmen Jansen

Bijzonderheden
Dienst met Jong & Oud
40 dagentijd I
40 dagen Vesper
Palmpasen
mmv Winsumer Cantorij
Heilig Avondmaal
40 dagen Vesper
Witte donderdag
mmv Winsumer Cantorij
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
mmv Winsumer Cantorij
Pasen
Pasen
Zangdienst

Tijd
10.00
19.00
09.30
19.00
19.00
19.00
19.30
19.30
21.30
10.00
10.00
09.30
19.00

Bijwonen van de diensten kan alleen na opgave bij Els Prins, info@pgwh.nl / 06 578 34 051
De diensten in de Centrumkerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)
Iedere woensdag om 19.00 uur is er Stiltemeditatie in de Torenkerk.
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

Wilt u De Ainrommer in kleur lezen? Kijk
dan op:
www.de-ainrommer.nl
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nieuws van Dorpsbelangen
Op het moment van typen zijn de verkiezingen voor de
gemeenteraad van het Hogeland nog niet geweest, maar
op het moment van lezen zijn ze achter de rug. Hoe heeft
het uitgepakt voor Eenrum? Voorspellen is erg moeilijk,
vooral als het over de toekomst gaat. Maar misschien
maakt het allemaal niet zo veel uit. Bijna alle deelnemende
partijen, zo valt te lezen in de verkiezingsprogramma’s,
willen de burger meer betrekken bij de activiteiten van de
gemeente. Daar zijn we het natuurlijk van harte mee eens
en in dit betrekken kan Dorpsbelangen een belangrijke rol
spelen om als krachtig eensgezind Eenrum de belangen
van de Eenrumers richting gemeente te behartigen. Voor
nu een paar onderwerpjes.
Woonbehoefte Eenrum
We kunnen weer los en dat is vooral bedoeld voor
activiteiten vóór de schermen. Op woensdag 6 april is
in het Dorpshuis een belangrijke bijeenkomst gepland
georganiseerd door de werkgroep Dorpsvisie. Het
thema voor deze avond is ‘Wonen in Eenrum’. Eenieder
die belangstelling heeft voor dit thema is van harte
uitgenodigd om mee te denken en te doen op deze avond.
Het zou erg mooi zijn als aan het eind van deze avond de
richting duidelijk wordt waarin we als Eenrumers elkaar
kunnen vinden. Dat maakt de positie van Eenrum sterker
in de ontwikkelingen binnen de gemeente. We zijn ten
slotte niet het enige dorp met duidelijke woonwensen.
Huis aan huis is de uitnodiging met nadere informatie en
praktische zaken voor deze avond verspreid. Komt allen!
Pand Keroazie
De ontwikkelingen gaan snel. Oekraïne staat in brand.
Vele mensen willen op een of andere manier gevluchte
Oekraïners helpen en komen met daadwerkelijke hulp
en/of ideeën. Een van de ideeën is het benutten van
het pand aan het Ernstheemsterpad, dat in gebruik
was bij het failliet gegane Keroazie, en nog steeds leeg
staat, voor de opvang van gevluchte Oekraïners. Op
het moment van typen onderzoekt de gemeente de
mogelijkheden. Mocht het tot daadwerkelijke opvang in
dit pand komen, dan zal Dorpsbelangen een aanvullende
rol kunnen spelen bij de opvang. Dan kan gelijk worden
bekeken op welke manier de inwoners van Eenrum hierbij
ingeschakeld kunnen worden. Voorlopig afwachten dus.
Eenrumonline
De Ainrommer is een prachtig blad, maar snel inspelen
op de actualiteit is toch een wat moeizame zaak. Een
website voor geheel Eenrum is daarvoor een stuk
geschikter. Het nadeel van een website is weer dat het
een vluchtiger medium is, niet alle Eenrumers hebben
een voorkeur voor een website. Dorpsbelangen is er
voor alle Eenrumers. Een goedlopende en goed gelezen
Ainrommer in combinatie met een goedlopende en
goed geraadpleegde website zou het mooist zijn. Achter
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de schermen wordt er nu aan gewerkt om de website
eenrumonline een nieuwe vorm en inhoud te geven. Voor
tips en suggesties staan we altijd open. Wordt vervolgd.
Ontwikkelingen jeugdsoos.
Kortgeleden kon de vlag voor de jeugdsoos halfstok
worden gehangen. De gemeente het Hogeland had, in
het kader van het gelijktrekken van het jeugdsozenbeleid
van de voormalige gemeenten, met ingang van 1 januari
2022 nieuw beleid vastgesteld. Dit pakte zodanig slecht
uit dat de jeugdsoos niets anders meer kon doen dan
de activiteiten per direct te staken. Voor de jeugd van
Eenrum een rampzalig gebeuren en niet alleen de jeugd
van Eenrum, maar de hele gemeentelijke jeugd. Binnen
de hele gemeente ontstond heel veel protest en dat had
effect. Het nieuwe beleid is ingetrokken en het vervolg
wordt overgelaten aan het nieuw te vormen college van
burgemeester en wethouders. De eerste kou is hiermee
gelukkig uit de lucht. Hoe het verder gaat is voorlopig
maar afwachten.
Algemene Ledenvergadering
De datum voor de ALV is vastgesteld op dinsdag 17 mei.
Noteer deze datum alvast. In de ALV komen een aantal
op grond van de statuten verplichte onderwerpen op de
agenda. Dit jaar staat onder andere vanwege het aftreden
van Harry van der Laan wegens het volmaken van zijn
termijn de verkiezing van een nieuwe penningmeester
op de rol. Over het algemeen zijn deze onderwerpen
snel klaar. Daarnaast willen we deze ALV gebruiken
om de band met de leden te versterken. Dit gaan we
doen door een interessant aanvullend programma te
maken. In ieder geval staat het onderwerp Wonen op
het programma. Wordt vervolgd.
Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een ‘dorpskwestie’ die je graag bij
de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan
Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen.
Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid.
Word daarom lid van Dorpsbelangen. 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.

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

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 (0612963712) 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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HULP BIJ VERDUURZAMING EN BESPARING
ENERGIE
Voor iedereen die hulp zoekt bij de uitdagingen bij het
verduurzamen en het besparen van energie.
Vanuit de gemeente Het Hogeland is Dorpsbelangen
op de hoogte gesteld over een samenwerking tussen
gemeente Het Hogeland en het Regionaal Energieloket,
om deze informatie via de Ainrommer onder de aandacht
van de Eenrumers te kunnen brengen.
Gratis energieadvies voor ondernemers en
particulieren
Op dinsdag 1 maart lanceerde de gemeente Het
Hogeland in samenwerking met het Regionaal
Energieloket een zakelijk energieloket. Ondernemers
die hun bedrijfslocatie, bedrijfspand en kantoorruimte
willen verduurzamen, kunnen hier terecht voor gratis
advies. Het gaat bijvoorbeeld om tips om energie te
besparen, subsidies, wetgeving en advies over het
opwekken van elektriciteit. Hogelandster ondernemers
kunnen vanaf vandaag terecht op https://zakelijk.
regionaalenergieloket.nl/.
‘Dubbelslag’ - ‘Door te verduurzamen kunnen
ondernemers een dubbelslag maken’, zegt wethouder
Eltjo Dijkhuis, ‘Ze kunnen niet alleen geld besparen
maar dragen ook bij aan een duurzame toekomst
voor Het Hogeland. Zo gaan we samen slim naar de
toekomst.’ Ondernemers moeten aan steeds meer
wet- en regelgeving voldoen rondom energie. Het
nieuwe loket helpt ondernemers bij het maken van de
juiste afwegingen. Ook biedt het loket een overzicht
van landelijke en lokale partijen waar ondernemers
terecht kunnen voor advies op maat en ondersteuning
bij de uitvoering. Energieadvies. Via het loket worden
manieren om energie te besparen toegelicht voor
verschillende sectoren. Agrariërs kunnen bijvoorbeeld
collectief zonnepanelen inkopen via de Land- en
tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Voor winkeliers
kan een overstap op led-verlichting een forse besparing
op de elektriciteitsrekening opleveren.
Eerder lanceerde de gemeente Het Hogeland al een
energieloket voor particulieren.
Inwoners kunnen bij dit loket terecht met vragen over
energiebesparing en verduurzaming van de eigen
woning.
Regionaal Energieloket
Regionaal Energieloket is het energieloket voor ruim
vijftig gemeenten in Nederland. Het loket helpt inwoners
met het verduurzamen van hun woning. Dat gebeurt
8

door inwoners te voorzien van onafhankelijk advies en
het organiseren van collectieve duurzaamheidsacties.
Regionaal Energieloket werkt in opdracht van de
gemeente.
https://regionaalenergieloket.nl/hethogeland.
Gratis adviesgesprek van een energiecoach
Wilt u besparen op uw gas- en lichtrekening? Of heeft u
andere vragen over hoe u energie kunt besparen in uw
huis? Vraag dan nu een gratis energieadviesgesprek met
een energiecoach aan. Sinds 2022 zijn de energiecoaches
beschikbaar voor zowel woningeigenaren als huurders.
De energiecoaches zijn vrijwilligers uit de buurt die
een opleiding hebben gevolgd tot energiecoach.
Energiecoaches geven u onafhankelijk advies over
energiebesparing. Uw energieadvies is dus niet
opgesteld door een bedrijf die hier winst op wil maken.
https://regionaalenergieloket.nl/het-hogeland/
indebuurt/projecten/gratis-advies-van-eenenergiecoach-het-hogeland Via (video)bellen of in een
huisbezoek loopt de energiecoach met u mee door
uw huis. Samen kijkt u hoe u het beste energie kunt
besparen in uw huis. Beter voor de aarde, en beter voor
uw portemonnee! Benieuwd naar wat een energiecoach
voor uw huis adviseert? Vraag een adviesgesprek
aan! Aanmelden kan via de website: https://grek.
hoomdossier.nl/register Bel voor meer informatie of
vragen naar 050 211 5199.
Contact met de gemeente
Heeft u vragen, geen/ beperkt toegang tot het internet
of vindt u het lastig zaken online te regelen, aarzel dan
niet en neem contact met de gemeente via de telefoon:
088 - 345 88 88 of WhatsApp: 06- 11450530
Kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig.
Dat geldt ook voor het besparen van energie of bij het
verduurzamen van de woning. Men hoeft er niet alleen
voor te staan. Samen kunnen we meer en misschien
zelfs voordeliger.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,
Berend ter Horst (bestuurslid)

INSTITUUT MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN
Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is een
onafhankelijk bestuursorgaan dat schade afhandelt dat
veroorzaakt is door bodembeweging en door gaswinning
in het Groningenveld en de gasopslag in Norg. Heeft u
schade en vermoedt u dat die door bevingen komt?
Meld dit dan bij het IMG.
U kunt een aanvraag doen voor een vergoeding voor
fysieke schade, immateriële schade en waardedaling.
Hulp nodig? Bel of kom langs. Wij helpen u graag.
Contact: bel gratis 0800 444 111 (maandag tot en met
zaterdag van 8.00-17.30 uur). Of kom langs op ons
steunpunt in Verenigingsgebouw Pro Rege, Achtervalge
11 in Leens. Dit steunpunt is geopend op dinsdag van
9.00-13.00 uur. Onze andere 14 steunpunten kunt u
vinden op onze website bij ‘contact’.
Meer weten? Kijk op www.schadedoormijnbouw.nl

‘bel gewoon eens met IMG, dan sturen ze iemand langs
die je komt helpen.’ En dan het liefst met een aantal
voorbeelden van mensen in de buurt die hun schade
vergoed hebben gekregen.
Gezien jouw rol in de gemeenschap, benaderen we jou
om te bekijken hoe je daar tegenover staat en of je je
daarvoor in wilt zetten.
Wat doe je dan?
Inwoners via wie we een andere inwoner kunnen
bereiken, zijn betrokken Groningers en Drentenaren die
mensen kan verwijzen naar ons. Die kan zeggen: ‘Goh
anders bellen we even samen de IMG.’ Of: ‘Kijk eens op
de website.’ ‘Er zijn steunpunten, daar kun je vrijblijvend
naar binnen.’ Of: ‘Zal ik anders vragen of iemand
contact met je opneemt voor een vrijblijvend gesprek?’
Daarnaast zouden we ook graag tips willen ontvangen.
Bijvoorbeeld over hoe wij informatie delen. Zijn de folders
wel duidelijk? Hoe is het om een aanvraag te doen? Wil
jij ons helpen en hieraan meewerken? Neem dan contact
met me op.
Yvonne Wiltjer
T 06 15 03 64 39
yvonne.wiltjer@schadedoormijnbouw.nl

ORPHEUS NIEUWS
INWONERS BEREIKEN VIA INWONERS
Bij veel Groningers en Drentenaren zijn wij als IMG wel
bekend. Die inwoners weten ons te vinden en dienen
een aanvraag bij ons in. We hebben echter als doel
elke gedupeerde inwoner van de aardbevingsschade
te infomeren over de mogelijkheden. Wij willen graag in
contact komen met inwoners die om welke reden dan
ook nog geen aanvraag bij ons gedaan hebben of die
ons niet weten te vinden. En dat lukt ons niet alleen.
Daarvoor zijn wij op zoek naar inwoners via wie we
andere inwoners kunnen bereiken. Deze inwoners zijn
mensen die al het vertrouwen hebben van mensen in
hun buurt, wijk of dorp. Denk aan een schoolleraar, de
voorzitter van de voetbalclub, een voorzitter van de
wijk- of dorpsvereniging. Wat ze gemeen hebben is
dat ze zeer betrokken zijn bij de lokale gemeenschap,
zich belangeloos inzetten en geloofwaardig zijn
voor inwoners. Deze inwoner is nadrukkelijk geen
woordvoerder van of namens het IMG. We willen dus
niet dat ze onze regelingen aan inwoners uitleggen.
Dat blijft onze taak. Wat we wel graag willen is dat de
betrouwbare en invloedrijke personen andere inwoners
naar onze informatie toe leiden. Dat ze zeggen: ‘Kijk eens
daar op de website.’ Of: ‘Ga eens naar het steunpunt’ of

Na een lange periode van afwisselend wél repeteren,
dan weer een poos stoppen in verband met de
coronamaatregelen, dan weer een voorzichtige start,
die ook weer werd stopgezet, zijn we in januari weer
begonnen.
We hebben nog niet met een volledige bezetting kunnen
repeteren, omdat er leden in quarantaine zijn, positief zijn
getest, of gewoon nog even voorzichtig blijven de eerste
tijd. Maar gelukkig zien we de laatste weken steeds
meer stoelen bezet. Wij repeteren weer met heel veel
plezier en wij vinden het de hoogste tijd om een concert
te geven, zodat u ook kunt delen in ons muzikale plezier.
Noteer alvast maar in uw agenda: vrijdagavond 20 mei,
voorjaarsconcert in de kas van familie Baars
om 20.00 uur.
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spring
NA TWEE STILLE JAREN EINDELIJK WEER TWEE
DAGEN FEEST AAN DE AAGTSWEG!
De Ainrommer Oavend 2022
Voor de zesde keer vullen we op de vooravond van Spring
Eenrum 2022 de feesttent met Gronings trots! Niemand
minder dan Moonshark (met Eenrumer Franz van der
Zee en oud-Eenrumer Pieter Havinga) trapt de avond af
met stevige eighties rock met veel franje, waardoor elke
cover als herboren van het podium blaast. Mooi nait? En
wat nog mooier is: ze sluiten de avond ook nog eens af.
Tussendoor komt er nog iemand langs op een Zundapp.
Meer introductie is niet benodigd bij de man genaamd
Evert Baptist! Gehaktbal!
Op de Ainrommer Oavend hoef je niet bang te zijn dat
je je stappendoel niet gaat halen. We hebben namelijk
ook De Pintermannen uitgenodigd! En een optreden van
De Pintermannen is 100% feest, vlaggetjes, confetti en
humor. Zijn we er dan? Natuurlijk niet! Want terug van
weggeweest, en een ontzettend veelgehoord verzoek
hebben we voor jullie ook nog eens De Putkapel, een
van de allerbeste dweilorkesten en naast huisorkest van
Thialf nu ook al bijna het huisorkest van de Ainrommer
Oavend!
Spring Eenrum 2022
Als de tent net weer gedroogd is van deze prachtige
‘bonte feestavond’, gaan we het zondagavond nog eens
dubbel zo hard over doen! Vijf artiesten, voor ieder wat
wils.
De avond zal geopend worden door coverband Melrose.
Zij zullen deze avond drie keer op het podium shinen.
Om 22.00u is het de beurt aan Ancora: heerlijke
meezingers, veelal over het leven als zeeman. Na deze
Nederlandse shantypop is het podium voor niemand
minder dan Jannes. Om 22.30u zal hij voor de derde
keer het publiek van Spring Eenrum toezingen. Na
eerdere successen in 2004 en in 2013 zal ook nu menig
nummer goed meegezongen worden.
Om 23.45u is het tijd voor polonaise, bier, schnaps und
bratwurst! We halen nog net geen sneeuw naar de tent,
maar een vleugje Oostenrijk zal er wel in komen: Immer
Hansi! Dertig minuten feestmuziek met een zeer hoog
après-ski gehalte, wie wil dat nou niet?
Naast Hollandse hits, zeemansliederen, goede covers en
après-ski muziek kan één genre niet ontbreken: boeren
rock ’n roll van Mooi Wark! Voor het eerst live op Spring
Eenrum!
Zij zullen om 00.30 uur de tent flink op zijn kop zetten
met nummers als ‘In de blote kont’!
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Spring Eenrum en de Ainrommer Oavend: genoeg
ingrediënten zijn aanwezig om deze twee avonden weer
onvergetelijk te maken, en geef nou toe, na twee jaar zijn
we echt wel weer toe aan zoveel gezelligheid!
Komen jullie ook?
Kaarten zijn online verkrijgbaar ook bij Cafetaria Bar
Eendrum en Brood en Kado Eenrum!
Spring Eenrum € 19,50
Ainrommer Oavend € 10,00
Weekendkaart € 27,50

SPRING KIDS
Op zaterdagmiddag 16 april 2022, vooraf aan
de Ainrommer Oavend organiseren we weer een
kindermiddag in de feesttent op het evenemententerrein
van Spring.
Alle peuters en kinderen van de groepen 1 t/m 8 van
de basisschool zijn van harte welkom om ’s middags te
komen dansen en springen in de feesttent. De middag
begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. De entree
bedraagt €2,00 (volwassenen zijn gratis). Je krijgt drinken
en wat lekkers.
Ook dit jaar zal Dancing Kloosterburen een aantal
dansoptredens verzorgen tijdens het disco- springfeest.
En een ballonnenartiest zal de kinderen laten genieten
van de meest leukste gevouwen ballonnen.
Nog even een paar aandachtspunten voor alle ouder(s)/
verzorger(s):
- De kinderen blijven deze middag onder de
verantwoordelijkheid van hun eigen begeleiders.
- Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de VvV
(Vereniging van Volksvermaken Eenrum) mogen uw
kinderen gratis naar binnen.
- Let goed op het verkeer bij het oversteken van de
Aagtsweg naar het evenemententerrein.
- Dit evenement is op eigen risico.
Deze kindermiddag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Eenrum, Coop Compact Eenrum,
Cafetaria – Bar Eendrum, Dancing Kloosterburen, VvV
Eenrum en Spring Eenrum.
Tot gauw in de feesttent!

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

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 uitvaartvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaartverzorger

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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STRUIKelsTENEN
Beste dorpsgenoten. Graag jullie aandacht voor
mijn oproep om mee te werken aan de plaatsing van
struikelstenen voor de tien Joodse mensen die in de
Tweede Wereldoorlog uit ons dorp naar Auschwitz
werden afgevoerd. Hun namen staan op het Joods
monument op de hoek van de Jodengang. Ik heb hun
mogelijke vertrekadressen hieronder toegevoegd.
De aanleiding is als volgt: sinds 2001 wonen we in het huis
op de Molenstraat nummer 8. Op een gegeven moment
stonden er een paar dames op onze stoep. Een van hen
bleek Aleid (Chana) Benninga te zijn, dochter van Noach
Benninga en Helena Frank. Vanaf dat moment kreeg ik
een beter beeld van de Joodse mensen die in 1942 in
ons huis woonden, namelijk:
· Simon Benninga, de vader van Noach; hij is
ondergedoken en heeft de oorlog overleefd.
· Noach met zijn echtgenote Helena en dochtertje Aleid;
zij zijn gevlucht voor de Duitsers en hebben ook de
oorlog overleefd, én
· Hendriejette en Frouwktje, twee zussen van Simon;
zij staan op het Joods monument in de Jodengang in
Eenrum en zijn tijdens de oorlog afgevoerd.
Na dit bezoek kreeg ik meer contact met de Stichting
Een Joodse Erfenis in Winsum. In 2020 en 2021 was het
de bedoeling om ook ons huis op 4 mei open te stellen
voor informatie over deze bewoners. Vanwege corona is
dit toen niet doorgegaan.
Ik koester sindsdien de wens om twee ‘struikelstenen’
(Stolpersteine) bij ons huis te plaatsen ter nagedachtenis
aan Jet en Frouwkje. Een struikelsteen is een koperen
plaatje in de stoep voor het huis, met de gegevens van
de oorlogsslachtoffers die vanuit dat huis zijn afgevoerd.
Diverse dorpen in Noord-Groningen hebben hier aan
meegedaan, bijvoorbeeld Warffum en Uithuizermeeden.
Van Noach is in 1997 het boek Oorlogsherinneringen
uitgekomen. Voor geïnteresseerden is het bij mij te leen.
Mijn idee is om een groepje te vormen van mensen die
nu in deze huizen wonen en andere geïnteresseerde
dorpsgenoten, om gezamenlijk de struikelstenen aan te
vragen en te plaatsen. We kunnen hierbij rekenen op
de steun van de Stichting Struikelstenen in Warffum, de
Stichting Een Joodse Erfenis in Winsum en Aleid (Chana)
Benninga, de dochter van Noach, die in Israël woont.
Wie meer informatie wil over dit plan kan mij mailen,
bellen, of even aanbellen mag ook.
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Voorbeeld
van
een
struikelsteen. Regina MeijerCohen (1876-1943) is geboren
in Eenrum en na haar huwelijk in
Bedum gaan wonen. Van daar
is ze afgevoerd naar Auschwitz.
Vóór haar huis, adres Boterdiep
W 13, ligt een struikel- steen
ter nagedachtenis aan haar.

Bij de slachtoffers die op het Joods monument in
Eenrum staan, heb ik wat informatie opgezocht. De
woonadressen die op de sites worden genoemd, zijn niet
eenduidig. Zo is Molenweg 124a een oude benaming.
Molenstraat 8 en 8a zijn in 1986 samengevoegd. Maar
het adres Molenstraat 6 wordt ook wel genoemd.
Tekst op het monument aan het begin van de
Jodengang in Eenrum ter nagedachtenis aan de Joodse
oorlogsslachtoffers, met de mogelijke adressen. De links
verwijzen naar de site www.joodsmonument.nl. Bij de
familie Benninga komen de namen Simon en Noach heel
vaak voor, wat verwarring kan opleveren.

Lea Benninga (1892-1942 leeftijd 50 jaar,		
23 nov 1942, Jodengang 16 (1892-1942)
Jacob Benninga (1873-1942) leeftijd 68 jaar,
23 nov 1942, Jodengang 2 (1873-1942)

...’opdat wij nooit vergeten’

Kaatje Benninga-Israëls (1854-1943) trouwde in 1878
in Grijpskerk met Jakob Benninga. Hij was slager en
overleed in 1894 in Eenrum.
Mozes Benninga was getrouwd met Kee van Geuns; zij
stierf in 1939. Hij was veehandelaar. Mozes nam na de
dood van zijn vrouw Martha Cohen als huishoudster aan.
Zoetine Kaatje Cohen-Benninga was de dochter van
Simon Benninga (1883-1942) en Sophia Zadoks (18901942). Simon was in de oorlog in een werkkamp bij
Sneek gezet. Op 3 oktober 1942 werden de mannen van
dat kamp naar Westerbork overgebracht en gelijktijdig
werden hun gezinsleden opgehaald; van Simon waren
dat Zoetine, Sophia en Kaatje. In Westerbork is Zoetine
op 6 oktober 1942 getrouwd met Louis Cohen; ze was
al eerder verloofd met hem.

naar Auschwitz. Nog een andere zus en twee broers
van Simon, Rozette, Hendriejette en Frouwktje was dit
vreselijke lot ook beschoren. Noach was bij zijn terugkeer
in 1946 niet op de hoogte van het feit dat deze drie
tantes en twee ooms waren vermoord. En ook niet dat
zijn vader Simon nog leefde.
Noach Benninga (1909-1993) is met zijn vrouw Helena
Frank, dochter Aleid Chana en schoonmoeder Anna
Frank in 1939 naar Haarlem gevlucht, en via Engeland
en Australië naar Indië. In 1946 zijn ze naar Nederland
teruggekeerd; het gezin van Noach naar hun oude huis
in Eenrum. In 1947 werd hier Simon Zadok (1947-2015)
geboren. Daarna is het gezin naar Arnhem gegaan
waar Noach een baan had gevonden. In resp. 1948
en 1949 werden daar Jacques en David geboren. In
1954 emigreerde het gezin naar de Verenigde Staten.
Na Noachs pensionering verbleef het gezin jaarlijks een
half jaar in Israël. Noach schreef in de jaren zeventig zijn
oorlogsherinneringen op. Helena beschreef haar leven in
2008 in My Story.

‘WEGGENOMEN UIT EENRUM EN IN POLEN
OMGEBRACHT… … ...1940 - 1945
naam - leeftijd - sterfdatum - adres van deportatie
Kaatje Benninga-Israëls (1854-1943), leeftijd 89 jaar,
20 mrt 1943, Molenstraat 27

Zoetine (Tineke) Benninga en haar oma Kaatje BenningaIsraëls achter het huis van Kaatje, Molenstraat 27

Mozes Benninga (1881-1942), leeftijd 61 jaar,
23 nov 1942, Molenweg 128a ?

De schuingedrukte namen hieronder staan niet op dit
Joods monument, hetzij omdat deze mensen de oorlog
hebben overleefd, óf omdat ze niet vanuit Eenrum zijn
afgevoerd, maar vanuit hun woonadres van dat moment.

Martha Cohen (1879-1942), leeftijd 62 jaar,
23 nov 1942, Molenweg 128a ?
Simon Benninga (1883-1942 leeftijd 59 jaar,
12 okt 1942, Molenstraat 8a ?
Sophia Benninga -Zadoks (1890-1942) leeftijd 52 jaar,
12 okt 1942, Molenstraat 8a ?
Zoetine Kaatje Benninga (1920-1942) leeftijd 22 jaar,
12 okt 1942, Molenstraat 8a ?
Hendriejette Benninga (1880-1942 leeftijd 62 jaar,
23 nov 1942, Molenstraat 8
Frouwktje Benninga (1888-1942) leeftijd 54 jaar,
23 nov 1942, Molenstraat 8

Helena Benninga-Frank (links) en Frouwktje Benninga
(rechts) in 1936 voor hun winkel Molenstraat 8. Hun
(schoon)vader Simon (1876-1959) had hier samen
met zijn vader Noach (1844-1916) op zolder een
borstelmakerij.

Simon Benninga (1876-1959) woonde op het adres
Molenstraat nr. 8; de eerste tijd met zijn ouders en
echtgenote Alida Benninga-van der Hal (1877-1909). Na
de geboorte van hun zoontje Noach (1909-1993) heeft
Alida zelfmoord gepleegd. Simon was borstelmaker, en
later postbode (‘Simon Posje’), wethouder en raadslid.
Na de dood van Alida trokken Simons zussen
Hendriejette, Frouwktje en Rozette bij hem in. Zij deden
samen de huishouding en deelden met Simon de zorg
voor Noach. Jet en Rozette naaiden japonnen en gaven
naailessen. Frouwkje beheerde de winkel en verkocht
galanterieën, drogisterijartikelen, kruidenierswaren en
later ook schoolboeken. Rozette verhuisde na haar
huwelijk naar Drachten en is van daaruit afgevoerd

Hendriejette (links) en Frouwktje (rechts) voor hun huis
aan het werk. Deze beide vrouwen zijn in 1942, samen
met nog 8 Eenrumers naar Auschwitz afgevoerd. Het is
de bedoeling om voor hen struikelstenen aan te vragen.
lees verder op pagina 12
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Lea Benninga (1892-1942) was een dochter van
Salomon Benninga en Bruintje Rozenbaum. Haar ouders
stierven vóór de Tweede Wereldoorlog. Ze woonde in
de Jodengang op nr. 16. Daar was van 1820 tot 1832
ook de huissynagoge gevestigd. Lea bleef ongehuwd. In
1930 werkte ze als ‘marskramer in het pak’.
Jacob Benninga (1873-1942) woonde ook in de
Jodengang; het huisnummer is onbekend. Hij werd
’Mooi Jopke‘ genoemd en had een koosjere slagerij.
Informatie uit:
- H. Hamburger en J.C. Regtien, Sporen van een joods
verleden in Noordwest Groningen, uitg. Profiel Bedum
1995.
- Noach Benninga, Oorlogsherinneringen uitg. Profiel
Bedum 1997 (met achtergrond- informatie van H.
Hamburger en J.C. Regtien).
- www.joodsmonument.nl.
Eliza Gussenhoven-Mansholt
elizagussenhoven@gmail.com
tel. 0595572508 / 0642476761

MOLEN DE LELIE
Nog heel even wachten en dan opent Molen de
Lelie haar deuren eindelijk weer voor een nieuw
molenseizoen! We kunnen niet wachten! Voordat we
écht open gaan, hebben we op zaterdag 9 april eerst
de wereldrecordpoging ‘molens draaien’ ter ere van het
Jaar van de Molenaar. Vanaf 11.00 uur bent u van harte
welkom om langs te komen en getuige te zijn van deze
unieke recordpoging.
Van 11.00 tot 12.30 uur kunt u ook overheerlijke
pannenkoeken bij ons komen eten (voor een bijdrage
van €1). Vandaag is het helaas niet mogelijk om lelie
koekjes, brood of pannenkoekenmeel te kopen, dit is
weer mogelijk vanaf 27 april.
Molen de Lelie geopend: april/mei 2022
- woensdag 27 april (Koningsdag) van 10.00 - 13.00 uur
- zaterdag 30 april van 13.00 - 17.00 uur
- zaterdag 7 mei van 10.00 - 17.00 uur
(nationale molendag)
- zaterdag 14 mei van 13.00 - 17.00 uur
- zaterdag 21 mei van 13.00 - 17.00 uur
Ook zijn we nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers die
mee willen helpen om koekjes te bakken! Kom eens
vrijblijvend bij ons in de molen langs voor informatie!
We zien u graag in onze mooie molen de Lelie!
Team molen de Lelie
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Reisje Stichting Welzijn Ouderen
Eenrum en O.

Als afsluiting van het seizoen 2021/2022 is gekozen
voor een uitstapje naar Doezoo in Leens:
Dinsdag 10 mei 2022.
Misschien vind u sommige kriebelbeestjes even eng als
interessant, maar het zijn eigenlijk allemaal hele nuttige
beestjes. Insecten ruimen de rommel op, helpen planten
met het verspreiden van stuifmeel zodat er nieuwe
plantjes groeien. En ze vormen voedsel voor andere
dieren, zoals vogels en reptielen.
In DoeZoo kun je al deze dieren tegenkomen!
Het programma ziet er als volgt uit:
13.15 uur: verzamelen op het Dorpsplein en afrekenen
met de penningmeester
13.30 uur: vertrek
Bij Doezoo krijgen we koffie en thee met wat lekkers en
een interessante rondleiding
We kunnen een paar uur genieten voordat we weer
richting Eenrum rijden.

COMPuter
REParatie

bedrijf

- 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

COOP
COOP

COOP

Net als vorig jaar zorgt Marten van Esch voor een buffet
met voor elk wat wils.
De kosten:
Alleen het reisje 		
Alleen het buffet		
Het reisje en het eten

€ 14,€ 15,€ 25,-			

De drankjes bij het eten zijn voor eigen rekening.
U kunt zich vóór 5 mei opgeven bij:
Hanneke Akkerman 0595 497073 of
J.Akkerman23@kpnplanet.nl
			
Wilt u graag worden opgehaald dan graag bij opgave
doorgeven.
Tot ziens op 10 mei 2022
namens het bestuur van S.W.O. Eenrum en O.

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
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Gediplomeerd lid van Provoet
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natuurlijkeigenwijz.nl
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AKKENAILTJE
“n Akkenailtje is n op n schuun dak oetbaauwde
oetsteken mit drij vertikoale vlakken en n aaigen dak.
t Vlak evenwiedeg aan de nok het (maisttieds) n venster
mit roeten. Hierdeur kin lucht en locht binnenkommen
op beune of beunkoamer. Voak geft t ook extroa roemte
mit stoahoogte, dij neudeg is om op beun n koamer te
môken kinnen.
n Akkenailtje kin direkt tiedens de nijbaauw aanbrocht
worden, môr wordt voak loater môkt bie ollere hoezen
om extroa roemte te kriegen. Akkenailtjes kinnen
tegenswoordeg kan-en-kloar oet de fabriek op dak zet
worden. Man hoft allenneg môr n gat ien t dak te môken
en t aikkenailtje der op te zetten.”

Antwoorden januarinummer: A: Hereweg 18 B:
Burgermeester Wiersumstraat 15 C: Kerkbuurt 7 D:
Plantsoenstraat 14 E: Raadhuisstraat 29

DORCAS-WINKEL WINSUM IN ACTIE VOOR
NOODHULP OEKRAÏNE

Agenda jaarvergadering VVV Eenrum
2022

Pierre Janssen

De Dorcas-winkel in Winsum voert de komende weken
actie voor noodhulp in Oekraïne. In de winkel kunt u bij
uw aankoop een donatie doen. Het geld zal besteed
worden aan eerste noodhulp aan mensen op de
vlucht voor het geweld. Dorcas helpt bijvoorbeeld met
voedselpakketten, hygiëneproducten en slaapzakken.
De organisatie doet dit in Oekraïne, maar ook in
buurlanden Roemenië en Moldavië, waar vluchtelingen
worden opgevangen. Dorcas werkt al vijfentwintig jaar
in Oekraïne en kent daardoor de situatie goed. Ze heeft
een groot netwerk opgebouwd van lokale partners.
Daardoor is de organisatie in staat om snel noodhulp te
verlenen.

Datum: 12 april
Tijdstip: 19.30 uur inzage stukken, 20.00 uur start 		
vergadering
Plaats: Eetcafé Bar Eendrum

Je ziet dat mijn Gronings nog niet zo gek is voor een
Brabander, maar eerlijk is eerlijk, het komt uit de
Groninger Wikipedia.
Een dakkapel kan in het oorspronkelijke ontwerp van
een huis zitten, maar tegenwoordig worden ze vaak
toegevoegd aan het bestaande huis. Zij hebben meestal
driehoekige zijwangen en een afdekking gemaakt als
plat-, zadel-, schild- of lessenaarsdak. Waren het van
oudsher meestal kapellen voorzien van één raam en
versierde flanken; tegenwoordig worden ze vaak zakelijk
aangebracht met meerdere ramen. Naast deze bekende
kapellen heb je ook nog dakkapellen als verlengde of
verhoogde nok. Duurde het oorspronkelijk wel drie
tot vier dagen om een dakkapel op maat te bouwen,
tegenwoordig worden ze als prefab in één dag geplaatst.
Het doel van een dakkapel is voornamelijk het creëren
van meer ruimte, meer licht en mogelijkheid tot meer
ventilatie. Als de stahoogte ook nog eens meer dan 2,40
m is, telt dat ook nog mee als vloeroppervlakte van de
verblijfsruimte; tel uit je winst met de tegenwoordige
prijs per m2. Het later laten plaatsen van een dakkapel
is onderhevig aan een aantal regels; wanneer de
plaatsing in het aanzicht van het huis komt is zelfs een
omgevingsvergunning nodig.
Net zoals in veel plaatsen zie je ook in Eenrum dat een
dakkapel in hetzelfde vlak kan liggen als de gevel van
het gebouw; dan spreekt men van een Vlaamse gevel.
Een koekoek wordt ten onrechte ook vaak een dakkapel
genoemd.
Stuur je antwoorden naar redactie@de-ainrommer.nl. Dit
is voorlopig de laatste editie van “Huizen van Eenrum”,
de inzenders hebben inmiddels bericht gekregen en
deze keer zaten er weer een paar nieuwe namen bij. De
einduitslag komt in het volgende nummer!
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INLOOPBIJEENKOMST RUILKRING HOGELAND

de we

Ruilkring Hogeland is een vereniging van mensen die
zich bezighoudt met het ‘kopen, verkopen of uitlenen’
van goederen zoals (tuin)gereedschap, boeken, huisraad
of een auto, het verlenen van diensten, zoals hulp bij
opruimen, tuinklussen en stoelmassage en het delen van
kennis bijvoorbeeld op computergebied. En dat allemaal
zonder tussenkomst van geld! Als betaalmiddel wordt er
namelijk een virtuele munt gebruikt: de pangel. Hiermee
kunnen leden hun verdiende pangels bij andere leden
van de Ruilkring inzetten voor een aanbod dat voor hen
aantrekkelijk is. En ook al heten we Ruilkring Hogeland,
ook mensen van buiten de gemeente Het Hogeland zijn
zeer welkom als lid.

Opening
1.
Binnengekomen stukken / mededelingen
2.
Notulen vorige vergadering (2020)
3.
Jaarverslag 2021
4.
Verslag penningmeester 2021
5.
Verslag kascommissie 2021
6.
Benoeming lid kascommissie
7.
Bestuursverkiezing:
8.
Aftredend:
Lia Feenstra (niet herkiesbaar)
Herkiesbaar:
Reinier Buisman
Anda Toonder
Richard de Vries
Het bestuur stelt als kandidaat voor: Marga Diephuis
Pauze
9.
10.
11.
12.

Activiteiten 2022
Begroting en vaststelling contributie
Rondvraag
Sluiting

Duurzaamheid en betrokkenheid bij elkaar zijn
speerpunten van de Ruilkring.
En dat gaan we dan ook doen op zaterdag 9 april a.s.
van 14 tot 16 uur in Winsum.
Het thema van deze inloopbijeenkomst is ‘Voorjaar’! En
we denken dan niet alleen aan de voorjaarsschoonmaak
en -opruiming, maar ook aan Paasversieringen,
voorjaarspoppetjes als lammetjes en kuikentjes en al het
nieuwe in de tuin zoals zaadjes, bolletjes en stekjes.
Wil je meer weten over de Ruilkring Hogeland? Kijk op
www.ruilkringhogeland.nl. Daar vind je de doelstelling,
spelregels, vraag en aanbod van leden, en kun je de
laatste nieuwsbrief lezen. Voor een contributie van
€1,00 per maand ben je al lid en krijg je bovendien als
welkomstgeschenk een startkapitaal van 30 pangels,
zodat je meteen kunt gaan pangelen. Je aanmelden als
nieuw lid kan ook via contact@ruilkringhogeland.nl.
Graag tot ziens bij Ruilkring Hogeland

WANDELEN IN EN RONDOM EENRUM 2022
De Wandel3daagse commissie van de Vereniging voor
Volksvermaken heeft na twee jaar weer data uitgezocht
waarop 5 of 10 km kan worden gewandeld. Rekening
houdend met de schoolactiviteiten zijn we terecht
gekomen op 15,16 en 17 juni.
Meer informatie krijgt u via de Ainrommer, posters en op
school voor de kinderen.
Dan kunt u alvast deze data in uw agenda zetten.
W3daagse-commissie: Tresia, Derk en Greetje.
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6.

vriendjes in de spotlights
7.
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?
Eva Lowina Christina Dekker, ben 8
jaar en zit in groep 4.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb een zusje Lisa bijna 4 jaar, en
een broertje Daan hij is 1 jaar.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Paardenfilmpjes
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“Ooit zal ik gaan”, uit de disneyfilm
Vaiana.
5. Wat wil je later worden?
Politie of dierenarts.

8.

Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pannenkoek met ragout en poffertjes.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen
Britt Dekker, zij is heel leuk met paarden.
Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn haren.
9.Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Lindy Smit.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze één van mijn beste
vriendinnetjes is,

0595-491314

9967RJ Eenrum

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

De Kleine Plantage
Handerweg 1, Eenrum
www.dekleineplantage.nl
open wo-za van 10.00-17.00
tot en met 30 juni

Jaarprogramma 2022
2, 3 april ...
7, 8 mei...
4, 5 juni...

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag
en donderdag open van
9.00 uur tot 16.00 uur.

Het concert op 17 april in het kerkje van
Den Andel begint om 15.30 uur. Toegang:
10 euro.

Hoofdstraat 21

De Kleine Plantage

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

JIDDISCHE MUZIEK MET KLEZMER&CO IN
DEN ANDEL

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

30 juni...

ROZENDAGEN
met De Bierkreek, De Cruydt-Hoeck, e.a.

BOLLENDAGEN

met Hein Meeuwissen, Arborealis, e.a.

FINAL ATTRACTION

met Lang & Schrödter, Handig Goed, e.a.

LAATSTE DAG OPEN

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.
Kom gerust binnen
om te kijken!

www.kerkinhetdorp.nl
Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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www.postmamotoreneenrum.nl

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID
KOFFIE & BORREL
LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN
GROEPSUITJES

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
22

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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HORIZONTAAL

PUZZEL
1

2

3

4

14

5

7

15

19

20

25

26

21
28
34

39

35

61

62

67
72

63

32

52
58

64
69

43

47
51

53
59

65
70

73

66
71

74

75

76

77

78

79

80

82

83

84

90
94

31
37

57

68

13
18

42

50
56

12

24

36

46

55

60

30

41

49

11

23

45

54

10

17

29

40

48

9

22

27

44

8

16

33
38

6

95

101

85
91

96
102

107

103

129 130

124

141
146

143
147

112
116
120

126

127

132
137

142

111
115

125

136

106

119

131

100

105

114

123

99

110

118

89

93

104

113

88

98

109

117

87

92
97

108

135

86

81

121

122

128

133
138

134

139

140

144

145
148

Stuur de oplossing voor 15 april 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“veel wind en regen in maart en ook lente”. De winnaar van de vorige maand: Jan Hofman. Gefeliciteerd, het
prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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1.plaats in Normandië
4.lid
10.pronkzuchtig
14.omlijsting
15.alleenspel
16.snellen
17.plek
19.in samenwerking met (afk)
21.kwast in hout
22.opgeblazen
24.vreemde munt
25.thorium (afk)
26.tempo
29.voegwoord
32.noot
33.zeurkous
34.windvrij
36.steekschuim
38.grote plaats
40.foto v.e. vrouwelijk idool
42.depot van legergoederen
44.Bijbelse figuur
45.afdruk van iemands gelaat
47.Indon. dorp
48.zware kabel
49.tropische vetplant
50.week
52.gesneden tabak
54.gesel
55.Pakistaanse hasj
57.metaal
59.in nader overleg
60.opsporingsteam (afk)
61.een enkele maal
62.greedschap v.e. goudsmid
64.fijngemalen schelpen
66.Duitsland
67.stop!
68.uitgegoten hoeveelheid vocht
70.bloemvak
72.kortschrift
73.open schoeisel
74.veelkleurige omslagdoek
77.versperring
78.verborgen
82.exotische groet
85.waardering geven voor
88.achterste
90.doorzichtige stof
92.dichte wollen stof
93.open plaats in bos
94.anno passato (afk)
96.langwerpig broodje
98.koeienmaag
99.muziekritme
100.akkoord (afk)
101.teken v.d. Chinese
dierenriem
103.weersgesteldheid
105.deel v.e. fundering
106.jongensnaam

107.Egyptische godin
109.plakkend
111.platvis
112.stop v.e. vat
113.meisjesnaam
114.prikkend
116.clown
117.nauwsluitend
119.limonadesoort
121.omgebogen metalen rand
123.muziekinstrument
126.krachteloos
127.platvis
129.volksuniversiteit (afk)
131.blauwe kleurstof
133.verafschuwen
135.benauwd
136.omsluitend bouwsel
137.gek
139.vis
140.zoogdier
141.inwendig orgaan
143.stroombron
144.kunstrichting
145.week
146.kleur
147.pl. in Gelderland
148.mythologisch wezen

VERTICAAL
1.klinkende munt
2.oude vochtmaat
3.en meer (afk)
4.gepensioneerde
5.tijdschrift
6.handvatsel
7.bittere afgunst
8.Bijbelse figuur
9.pl. in België
11.dienstvaardig (afk)
12.sronde priem
13.theorie
14.godsdienstige gebruiken
18.foefje
20.belasting personenauto’s en
motorrijwielen (afk)
23.paard met bruinrood haar
26.woonplaats (lat)
27.riv. in Utrecht
28.bentgras
30.ouderwets kledingstuk
31.Romeise godin der trouw
33.onschendbaar
34.oude Italiaanse munt
35.klein kind
37.Japans hapje
39.kaartspel
40.rakelijzer
41.schil van erwten
43.tijdsbestek
45.binnenwater
46.voederbak

48.medeleven
49.uierzwelling
51.gooi
53.leermeester
55.balsport
56.insnijding
58.laaggelegen
61.riv. in polen
62.Algemene Loterij
Nederland(afk)
63.wetenschappelijke opleiding
65.bosgang
67.takelwerktuig
68.lastdier
69.schitteren
71.duivensoort
75.uitstekend reepje
76.hogesnelheidslijn(afk)
79.herrie
80.vernietigen
81.opruien
83.topper
84.muziekstijl
86.gein
87.snavel
88.viskorf
89.zoogdier
91.razernij
93.ongevuld
95.Ind. markt
97.deel v.h. lichaam
99.federatie
100.oude Griekse munt
102.Turks gerecht
104.een weinig
105.doorslag
106.hoger beroep
108.inktvis
110.vergissing
111.groep spelers
112.stankafsluiter
115.klap van vuurwerk
117.bekvechten
118.onverschilligheid
120.octaaf
122.verzinsel
124.oostzuidoost
125.broodmaaltijd
127.verschil tussen debet en
credit
128.afbakening
130.eenheid
132.wedren
133.pennenstreek
134.tandbederf
136.soort touw
138.sportterm
139.jongere broer (Ind)
140.tros bananen
142.Royal Navy (afk)
145.mijns inziens (afk)
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KERK IN HET DORP
1 april: Open Poort ‘Vluchten kan niet meer’ –
inleiding Ds Ignace Frénay
Op vrijdag 1 april is de Poort in Eenrum weer geopend
van 10 tot 12 voor koffie, thee, appeltaart en een thema.
Het thema luidt dit keer: ‘Vluchten kan niet meer’ – over
zinloosheid, burn-out en midlife-crisis.
‘Akèdia’ is een van de zeven hoofdzonden, en dé ziekte
van deze maatschappij. Het is altijd vertaald met Luiheid.
Maar dit onvertaalbare woord betekent veel meer:
verveling, een totaal gevoel van leegte en zinloosheid,
van tijd die maar niet opschiet. Maar het is ook het
gebrek aan tijd, de neiging tot verstrooiing, activisme en
lawaai om de leegte te verjagen. We kunnen niet meer
leven in het moment. Stilte beangstigt ons. En toch is
dat de enige remedie. Inleiding door Ignace Frénay,
emeritus-predikant.
16 april: Stille zaterdag
De dag tussen goede vrijdag en Paaszondag wordt stille
zaterdag genoemd. Het is de dag waarop het lijden van
de wereld in stilte wordt gedragen. Op deze dag wordt
in de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland
stilgestaan bij wat er op dit moment in de wereld gaande
is. In Oekraïne, maar ook in al die andere brandhaarden.
In de kerk van Eenrum staat het kunstwerk ‘Kyrie
Eleison’ van Anjet van Linge. Anjet is zelf aanwezig in de
kerk en nodigt u uit om uw eigen kunstwerk te maken.
In Westernieland wordt een indrukwekkend kunstwerk
van Guus van der Lubbe (1957-2018) geëxposeerd en
is er gelegenheid om een kaars aan te steken. In Den
Andel is Lisette Durenkamp aanwezig en nodigt u uit om
uw eigen gevoelens te verwoorden op zelf geschapen
papier.
De kerken zijn geopend van 10 tot 17 uur. We nodigen u
en jullie uit om van dorp naar dorp te fietsen, te lopen of
te rijden en in elk van de kerken aan de hand van kunst
stil te staan bij wat er in de wereld gebeurt.
17 april: Paasmorgen
Op 17 april, Paaszondag, wordt een kerkdienst
gehouden in de kerk van Den Andel.
Na de stille week waarin het lijden en de onmacht zo
zichtbaar werden, wordt op de Paasmorgen het leven
gevierd. De dienst begint om 9.30 uur, voorganger is
Jolanda Tuma, organist is Dirk Molenaar. Na de dienst is
er ruim gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie of thee.
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17 april: Concert Klezmer & co in Kerk Den Andel
Op zondagmiddag 17 april geeft de muziekgroep
Klezmer & co een concert in de kerk van Den Andel.
Klezmer & Co brengt Jiddische muziek met een verhaal.
De muziek is uitbundig, dan weer verstild en ingetogen.
Het Jiddische lied weerspiegelt de vele aspecten van het
dagelijkse leven en kent vaak poëtische teksten.
Het concert begint om 15.30 uur, toegang bedraagt €10.

RESTAURANT WADDENGENOT AAN ZEE
GEOPEND

Op de zeedijk, naast de sluizen en de veerboot naar
Schiermonnikoog staat ons restaurant. Bij Waddengenot
aan Zee heb je het mooiste uitzicht van Lauwersoog met
rondom de Waddenzee en het Lauwersmeer. Na een
allesverwoestende brand in 2019 is ons restaurant weer
helemaal opnieuw opgebouwd en dit willen wij graag
aan iedereen laten zien.

Helaas is er op onze begraafplaats ook veel achterstallig
onderhoud. Daarvoor is er nu, in overleg met de kerkelijke
beheerder van de begraafplaats, een nieuwe groep
vrijwilligers opgestart. Deze groep is al begonnen met
grof snoeiwerk rondom de begraafplaats. Daarnaast is
er overleg met Stichting Landschapsbeheer Groningen
over onder andere restauratiewerk aan het lijkhuisje,
het leggen van nieuwe tegels, opruimen van de
grachten, enzovoort. Ook zullen de zerken worden
gereinigd, de namen weer leesbaar worden gemaakt
en zo nodig (metselwerk) worden hersteld. Deze laatste
werkzaamheden zullen worden begeleid door Wim
Bastiaanse, historicus, woonachtig te Eenrum.
Voor de diverse werkzaamheden zijn we op zoek
naar vrijwilligers, die onze begraafplaats willen helpen
opknappen. Dit kan op een gezamenlijk tijdstip, maar
ook op een zelf te bepalen dag/tijd.
Voor vragen en/of aanmeldingen: Petra van der Scheer,
petravdscheer@gmail.com
Alvast bedankt!
Namens de vrijwilligers:
Wim Bastiaanse en Petra van der Scheer.

Teken- en schilderlessen voor kinderen
Bij NatuurlijK EigenwijZ zijn er teken en schilderlessen
voor kinderen tot 12 jaar. We gaan verschillende
technieken oefenen, figuren leren tekenen , landschappen
schilderen, verschillende materialen proberen, kortom
een leuke , gezellige tekenles.
Je hoeft geen ervaring te hebben. Wel graag even
opgeven. Ik heb plek voor 4 a 5 kinderen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR
BEGRAAFPLAATS EENRUM

Al sinds jaren wordt onze begraafplaats twee keer per
jaar opgeruimd en schoongemaakt door vrijwilligers.
Deze groep zorgt er voor dat het aanzien netjes blijft.
Hier zijn we heel blij mee!

natuurlijk eigenwijz

Wij zijn dagelijks geopend voor lunch, diner, koffie met
gebak, softijs of borrel.
Wij serveren naast visgerechten zoals kibbeling,
Hollandse garnalen, oesters en kreeften ook vlees- en
vega(n)gerechten. Onze vis komt rechtstreeks van de
afslag en is verser dan vers.
Aan de kleinste bezoekers is uiteraard ook gedacht met
een interactieve speelhoek en een speciale kinderkaart.
Dagelijks open van 09.00 uur tot 22.00 uur.
www.waddengenotaanzee.nl
info@waddengenotaanzee.nl
0519-745015
Waddengenot aan Zee
Zeedijk 1
9976 VM Lauwersoog

Wanneer: dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur
Waar:
gebouw NatuurlijkEigenwijZ,
J.J.Willingestraat 15, Eenrum
Kosten: 66 euro voor 6 lessen, dit is inclusief
alle materialen.
Mail:
marjakoops59@gmail.com

COLUMNISTEN GEZOCHT
Heeft u regelmatig dwalende gedachten die u zou willen
delen met uw dorpsgenoten? Handige tips & tricks die
de rest van de wereld écht zouden moeten weten?
Maakt u af en toe een wandeling door Eenrum en vallen
u dingen op die u kwijt zou willen? Of heeft u simpelweg
een boute mening die het delen waard is? Geef u dan op
als columnist voor De Ainrommer!
Stuur een mailtje naar redactie@de-ainrommer.nl en we
komen snel bij u terug.
De redactie

Word donateur van De Ainrommer
Iedereen in Eenrum krijgt De Ainrommer gratis
thuisbezorgd. Uiteraard is De Ainrommer niet gratis. De
kosten worden voor een gedeelte opgebracht door onze
adverteerders, waarvoor nog maar even ten overvloede,
hartelijk dank.
Maar we hebben ook de hulp nodig van u als lezer. Voor
€ 7,00 per jaar wordt u donateur van de Ainrommer.
Daarvoor krijgt u jaarlijks 10 edities thuisbezorgd. U wordt
donateur door € 7,00 over te maken op de rekening
van dorpsbelangen NL15RABO 0316 0040 57 onder
vermelding “nieuwe donateur De Ainrommer” en adres.
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LEZING HOOFDCOMMISSARIS-POLITIECHEF
REGIONALE EENHEID NOORD-NEDERLAND
In het Dorpscentrum Agricola te Baflo wordt op dinsdag
5 april 2022 om 20.00 uur een lezing gehouden door
de heer Gery Veldhuis Politiechef Regionale Eenheid
Noord-Nederland.
De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De
politie beschermt onze democratische rechtstaat,
handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig
biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt
zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen,
stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met
geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.
De politie werkt actief samen met burgers en partners.
Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving.
n.

Gery Veldhuis, de politiechef van Noord-Nederland, wil
de eenheid door ontwikkelen en verbeteren. Hoe staat
het hiermee, wat zijn in onze regio de prioriteiten en hoe
voert de politie zijn taak uit.
Waakzaam en dienstbaar.
We heten u van harte welkom.

2
8

Locatie: Dorpscentrum Agricola te Baflo
Tijd: 20.00 uur
Datum: dinsdag 5 april 2022 om 20.00
Van niet-leden van Maatschappij tot NUT van ‘t Algemeen
wordt een kleine vergoeding gevraagd.

DAGTOCHT APPINGEDAM
Georganiseerd door ’t NUT Hoogeland op donderdag
12 mei 2022. Start: 9.30 uur, Nicolaikerk, Wijkstraat
32, 9901AJ Appingedam, ingang rechts van het oude
Raadhuis en links van de Franse school.
Daarna lopend naar De Groninger Zilverkamer, Oude
Kerkstraat 1, 9901JB Appingedam.
Vertrek: na bezoek aan de Basiliek te Appingedam.
Iedereen reist op eigen gelegenheid.
Na het grote succes in 2019 – de kerkentocht – zouden
wij in 2020 naar Appingedam gaan, maar helaas werd
dit vanwege de lockdown afgelast. Het bestuur heeft
besloten dit jaar weer dezelfde dagtocht te organiseren,
naar Appingedam. Er is er geen bus gehuurd, maar
iedereen mag op eigen gelegenheid komen.
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We starten om 9.30 uur in de Nicolaikerk waar Dirk
Molenaar, als oud-Damster kort iets vertelt over de kerk,
het orgel en een stukje voor ons gaat spelen. Zie voor
info; Wikipedia. Daarna worden wij om 10.00 uur bij de
Groninger Zilverkamer in Appingedam ontvangen met
koffie/thee, iets lekkers en vervolgens een rondleiding.
www.degroningerzilverkamer.nl. Om 12.30 uur een
rondvaart met de Damsterveer door Appingedam tot
13.30 uur, er is voor alle deelnemers 1 drankje p.p. aan
boord. Om 13.30 uur is er een lunch op tafel, in het
Paviljoen Overdiep. www.paviljoenoverdiep.nl
Vervolgens om 15.30 uur bezoeken wij de Joodse
Synagoge, onder leiding van een gids. Deze Synagoge is
de oudste van de provincie Groningen. In de boekenkast
staan 56 verhalen, die steeds kunnen worden aangevuld.
www.synagogeappingedam.nl
Om 16.30 uur vertrekken wij naar de Basiliek in de
Solwerderstraat. Dit was vroeger de R.K. St. Nicolaaskerk
en omgetoverd tot een prachtig en goed restaurant.
We sluiten af na ons bezoek aan de Basiliek met 1
consumptie en wat hapjes en kunt vertrekken wanneer
het u uitkomt. www.restaurantdebasiliek.nl
Voor deze dag kunt u komen met de auto, of met de trein.
De keuze is aan u! Er is voldoende parkeergelegenheid
in Appingedam zoals b.v. aan het Overdiep, Gedempte
Kattendiep, parkeerterrein bij de Molenstraat. Kijk op
google, parkeren in Appingedam.
Wij verzoeken u zich tijdig (voor 18 april a.s.) op te geven
bij Ria Maring: mailria@home.nl en bij de penningmeester
Janneke Smid, door het overmaken van
de speciale prijs van € 50,00 p.p. inclusief koffie, thee,
gebak, lunch, boottocht, entree Zilverkamer, synagoge en
gidsen. U kunt € 50,00 overmaken op rekeningnummer
NL 33 INGB 0001017344 van het NUT ’t Hoogeland,
onder vermelding ‘Dagtocht Appingedam 2022’. Wilt
u ook de naam vermelden plus eventuele een andere
naam van de deelnemer. Niet-leden betalen € 55,00 p.p.
Betalen is opgave. Inschrijving gebeurt op volgorde van
binnenkomst. Vanwege het aantal plaatsen op de boot
is het aantal deelnemers beperkt tot 46 personen. Het
staat u natuurlijk vPPrij in eigen kring deze uitnodiging
door te sturen naar mensen die interesse hebben in een
dagtocht naar Appingedam. Voor eventuele dringende
vragen kunt u contact opnemen met Ria Maring; mailria@
home.nl
Het bestuur ’t NUT Hoogeland wenst u een plezierige
dag toe!
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Rustig wonen in Eenrum

TSN verpleging en verzorging

POLITIE

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

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.

•
•
•
•

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

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 0595-252136
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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

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
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

0800 - 9009
088-5553000
0800 - 0340
050 - 368 86 88
1804 of 0800-0402 (niet gratis)

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
OVERLEDENENZORG

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

Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)
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Gratis taxatie van uw sieraden in Winsum.
Uw kostbaarheden zijn goud waard! Profiteer van een gratis taxatie van uw
waardevolle sieraden en munten. We doen u direct een goed aanbod.

De sieraden die wij voornamelijk inkopen:
Gouden armbanden
Gouden ringen
Gouden oorbellen
Gouden kettingen
Gouden kettinghangers
Gouden munten
Zilver

Vrijblijvende taxatie.
Heeft u sieraden of andere voorwerpen in uw bezit die niet in bovenstaande lijst staan
en/of bent u nieuwsgierig geworden wat uw (oude) goud waard is?
Maak dan een afspraak, taxatie is vrijblijvend.

Ubbo J. Mansholtplein 2 Unit 7
9951BX Winsum.
Bezoek alleen op afspraak
* GRATIS PARKEREN *
U kunt ook met de trein of bus komen we zitten bij het hoofdstation.

Telefoonnummer 06-18836170

Goudgezocht.nl
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