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voorwoord

mei wordt ook wel bloeimaand genoemd. Toepasselijk, 
zeker nu: de versoepelingen van de coronamaatregelen 
die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd, 
zorgen er hopelijk voor dat het leven in Nederland – en 
specifieker: in ons dorp – weer wat opbloeit. Het zou 
toch prachtig zijn als op de zonnige dagen die komen 
gaan de terrassen van Eenrum weer vol zitten met 
dorpsgenoten en toeristen. helemaal normaal zal het 
allemaal nog niet zijn, maar het zal niet langer stil en 
verlaten zijn in de straten, zekere wanneer de avondklok 
wordt opgeheven. 

Toch staat een groot deel van deze Ainrommer helaas 
weer in het teken van het c-woord: evenementen 
die worden afgelast, organisaties en verenigingen 
die hun werkzaamheden dienen aan te passen, een 
nieuwskatern dat er wat verloren bij staat. maar wat dan 
tóch weer opvalt, is de creativiteit en de veerkracht die 
dorpsgenoten laten zien in het oog van zulke tegenslagen: 
er worden gewoon alternatieve wandelroutes voor de 
Wandel3Daagse aangeboden die u in uw eigen tijd kunt 
lopen; en er is misschien geen priegeltjesmarkt mogelijk, 
maar kinderen kunnen op Koningsdag op zoek naar 
gouden kroontjes in het dorp. Over dit alles valt te lezen 
in uw favoriete dorpsblad.

In deze Ainrommer verder uiteraard nieuws van 
dorpsbelangen, een fraaie puzzel, een interessante 
brief aangeboden door de historische Kring Eenrum, 
een indrukwekkende update van V.V. Eenrum, huizen 
in Eenrum deel twee, de stand van zaken rondom de 
brand aan de hoofdstraat en een ‘Om toavel mit…’, 
waarin deze keer Deurenservice Noord in het zonnetje 
staat. Kortom: genoeg te lezen en te genieten - zeker op 
een terrasje, met een pils erbij of een koel glaasje prik. 

De redactie

nieuws vanuit de vvv: koningsdag en 
wandel3daagse

Normaal gesproken zouden we de komende maanden 
weer kunnen genieten van activiteiten tijdens Koningsdag 
en de Wandel3Daagse. helaas zullen deze activiteiten, 
door de coronapandemie, op een andere manier 
vormgegeven worden.  

Een schuurverkoop of priegeltjesmarkt was in overleg 
met gemeente het hogeland helaas niet mogelijk op 
Koningsdag. hierdoor hebben we een alternatief gezocht 
voor de kinderen. In navolging van de succesvolle 
‘happy stones’-activiteit tijdens de paasdagen door 
StAinrom, hebben we voor de kinderen een zoekactie 
naar gouden kroontjes georganiseerd. Naast de gouden 
kroontjes, zullen er ook geverfde stenen met het thema 
Koningsdag door het hele dorp verstopt worden. Dit 
in samenwerking met de creatieve mensen achter 
StAinrom, enorm bedankt!

De wandel3daagse kan helaas ook niet in de gewenste 
vorm doorgaan, wegens de grote hoeveelheden mensen 
die tegelijk wandelen en het niet kunnen waarborgen 
van de risico’s voor een besmetting voor de vrijwilligers. 
het alternatief hiervoor is dat er in de komende oplages 
van de Ainrommer verschillende mooie wandelroutes 
worden geplaatst die u kunt gaan lopen op de tijdstippen 
waarop het u uitkomt. Wij wensen u veel wandelplezier!

Vriendelijke groet,

Bestuur VvV

de ainrommer
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nijs oet ainrom
Dag d.d. Organisatie Activiteit Locatie Tijd
Mei
Za. 01-05 Orpheus Papieraktie Dorp  
Za. 29-05 Notoarestoen Eenrum Vrijwilligersdag Arboretum 08.30 – 12.00
Juli
Za. 03-07 Orpheus Papieraktie Dorp
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

Zo. 02-05 Centrumkerk Ds. Ruth Renooij Dienst met jong en oud  10.00  
Zo. 09-05 Centrumkerk Ds. Ruth Renooij 09.30
Zo. 09-05 Kerk Den Andel Pastor Jolanda Tuma 09.30
Do. 13-05 Centrumkerk Mevr. Marleen Stokroos Hemelvaartsdienst 09.30
Zo. 16-05 Centrumkerk Ds. Harmen Jansen 09.30
Zo. 23-05 Centrumkerk Ds. Harmen Jansen Pinksteren 09.30
Zo. 30-05 Centrumkerk Pastor Jolanda Tuma 09.30

De diensten en vieringen zijn niet bij te wonen. De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl

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

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” en adres.

Wilt u de Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op: www.de-ainrommer.nl
Voor de meest recente informatie zie www.eenrumonline.nl
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peiling woningbehoefte eenrum

Stand van zaken.

In de vorige Ainrommer is kort verslag gedaan van 
het eerste overleg met de gemeente het hogeland 
naar aanleiding van de resultaten van de peiling 
van de woonbehoefte. 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. 
Op het moment van schrijven is de werkgroep Peiling 
woonbehoefte (Tom Baars, Wim Toonder, franz van der 
Zee en Willem hiemstra) een aantal keren coronaproof 
bij elkaar gekomen om het volgende overleg met de 
gemeente, begin mei, voor te bereiden. 

Aan de hand van een zeer gedetailleerde kaart van 
Eenrum, beschikbaar gesteld door de gemeente, is 
een inventarisatie gemaakt van de stukken grond die 
mogelijk gebruikt kunnen worden als kavels om op te 
bouwen. In de behoeftepeiling zelf kwamen al een paar 
suggesties voorbij en die blijken zeer bruikbaar te zijn.
Bij de inventarisatie is o.a. gekeken naar wie de eigenaar 
van de grond is. het maakt nogal een verschil of de 
gemeente of een particulier eigenaar van de grond is. 
Verder is gekeken naar de ligging t.o.v. de bebouwing 
van Eenrum. “Uitbreiden” is een stuk lastiger dan 
“Inbreiden”. Bouwen in het buitengebied lijkt op dit 
moment een slecht begaanbare weg. Deze optie is dan 
ook verder niet aan de orde gekomen.

Uit de eerste inventarisatie zijn 7 stukken grond 
gekomen die mogelijk interessant kunnen zijn. De totale 
oppervlakte van de deze stukken is zo groot dat met 
ruim gemak aan alle woonwensen uit de behoeftepeiling 
tegemoet kan worden gekomen. hoewel openheid hoog 
in ons vaandel staat, hebben we besloten om nu de 7 
stukken concreet niet verder te benoemen. In dit prille 
stadium zou het mogelijk verwachtingen kunnen wekken 
die later niet waar te maken blijken te zijn. Daar komt 
bij dat wij op dit moment nog niet het standpunt van 
de gemeente weten inzake de mogelijkheden van deze 
stukken grond. Verder is van belang dat de provincie 
bij de bestemming van de gronden een rol kan spelen. 
Kortom, op dit moment is er nog heel veel onzeker.
gaandeweg is bij de werkgroep het besef ontstaan dat 
het om meer gaat dan het realiseren van kavels om aan 
de woonbehoefte van een aantal Eenrumers tegemoet 
te komen. het gaat immers ook om de invulling 
van de aard van de woningen. Starterswoningen, 
opvolgende woningen voor gezinnen die uitbreiden, 
seniorenwoningen. hierbij is sprake van verschillende 
belangen en de vraag is hoe deze belangen zorgvuldig 
met elkaar in balans kunnen worden gebracht.

Daar komt verder nog bij dat het ontwikkelen van kavels 
om die geschikt te maken voor bebouwing qua kosten 
per m2 nog weleens fors willen verschillen. De ene 
kavel kan daardoor een stuk goedkoper zijn dan een 
andere. het zou natuurlijk een goede zaak zijn om deze 
verschillen te nivelleren door bijvoorbeeld het instellen 
van een Dorpsfonds Wonen Eenrum. Op deze manier 
blijft het geld binnen Eenrum en kan zo weer aan de 
Eenrumse gemeenschap ten goede komen.
Zo gaandeweg filosoferend kan dit project een veel 
grotere betekenis krijgen. De kern van het verhaal blijft 
dat we in Eenrum de ontwikkelingen graag binnen het 
dorp en in eigen hand willen houden.
heb je opmerkingen, suggesties of wil je zelf ook actief 
bijdragen aan deze ontwikkeling, aarzel niet en laat het 
de werkgroep via dorpsbelangeneenrum@gmail.com 
weten.
Wordt vervolgd.

De werkgroep. 

tufsteen
Toen onze beide dochters ongeveer zes en zeven 
jaar oud waren, gingen we een paar keer per jaar op 
zaterdagmiddag de tuin in ‘om naar een schat te 
zoeken’. Ik had door smid Tom folkerts een mooie lange 
prikstok laten maken waarmee we steeds langs een 
denkbeeldige lijn in het grasveld diep de grond inprikten. 
Als de prikstok soms na zo’n 35 cm. niet dieper wilde, 
begon het spannende uitgraven. het leverde slechts 
brokken steen op. maar ik kon – na over de gezamenlijk 
beleefde teleurstelling heen gekomen te zijn van wéér 
geen pot met gouden munten – nu wél een interessant 
verhaal houden! het waren namelijk soms brokken 
tufsteen. En tufsteen kwam helemaal uit de Duitse 
Eifel, waar het uit de hellingen van vroegere vulkanen 
was gezaagd en vanuit de stad Andernach via de Rijn 
op lange vlotten naar alle uithoeken werd vervoerd 
voor de bouw van kerken.  Onze kerk, het allereerste 
stenen bouwwerk in Eenrum, werd omstreeks het 
jaar 1125 met tufsteen gebouwd. Pas na 1200 waren 
het de monniken van Aduard die van klei bakstenen, 
‘kloostermoppen’ bakten voor de regionale kerkbouw. 
Toen omstreeks 1250 in Eenrum een grotere kerk kwam, 
werden de tufstenen van de afgebroken kerk hergebruikt 
voor de binnenmuren. Die op een zaterdagmiddag ca. 
1985 met de dochters gevonden poreuze geelgrijze 
tufsteenbrokken waren dus van ver gekomen en waren 
al in ons dorp vanaf ongeveer 1125!
latere zoektochten met metaaldetectors hebben tot nu 
toe nog geen potten met goud, of Romeinse munten 
opgeleverd. Ik houd u in dezen op de hoogte …   

Dirk Molenaar
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huiZen van eenrum 2

metselwerk en voegen

Kent u die uitdrukking: ‘Als muren konden spreken’? Die 
kunnen dat natuurlijk niet, maar hier in groningen doen 
ze dat wel. Ze zeggen ons iets over de stabiliteit van de 
bodem en dat is geen best verhaal. Dat is alom bekend 
en daar wil ik het dus helemaal niet over hebben; daar 
gaan al veel te veel mensen over. 

Verreweg het merendeel van de huizen is gebouwd met 
rode baksteen. Bakstenen bestaan al zo’n beetje 7.000 
jaar en werden pas door de Romeinen op grote schaal 
toegepast (onlangs ook nog een nederzetting gevonden 
aan de Nijl). Ze raakten echter in verval, maar de techniek 
werd weer in ere hersteld in de middeleeuwen onder 
anderen door de monniken – denk aan kloostermoppen. 
Dat waren tamelijk grote stenen. De vorm was afgeleid 
van de maten van de tufsteen. In Eenrum onder andere 
te zien in de muren van de kerk en een pand uit 1699:

   
 

   
   
  A. 
Waar is dit?
 

  

B. Deze beitelvlecht?

De stenen (zowel gebakken als de kalkzandsteen) kun 
je op verschillende manieren stapelen/verbinden en dan 
spreek je over verband:

lees verder op pagina 6
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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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het meest toegepaste verband is het halfsteensverband. 
het stapelverband (onder bouwvakkers bekend als 
‘k-op-k verband’) en wild verband, met respectievelijk 
stoot- op stootvoeg en verband waarbij stootvoegen 
niet op eenzelfde lijn liggen, staan hier niet vermeld. De 
stootvoeg is verticale en de lintvoeg is de horizontale 
voeg. De spouwloze muren hebben vaak een staand of 
kruisverband. Vaak werd in combinatie met een bepaald 
verband ook een andere voeg toegepast waardoor de 
muur extra decoratief werd. 

gevel C

U kunt de antwoorden (adressen) weer insturen naar 
redactie@de-ainrommer.nl of gewoon opslaan in uw 
brein.

Antwoorden vorige editie:
Raadhuisstraat nr 19: heeft een “ziend” dak
Dokter Posthumuslaan nrs 1, 3 en 5: plat dak
marenhof 11: plat dak
j.j.Willingestraat 13: plat dak
mensingeweersterweg 1: plat dak

Zit de voeg van uw huis hier niet bij dan heeft u wellicht 
een schijnvoeg (in ‘besmeten’ muren) of een houten 
huis. Verder zie je, ook in Eenrum, dat er meer expressie 
in de gevels komt door gebruik van verschillende 
metselverbanden, steenkleur en reliëf. Weet u de 
volgende verborgen pareltjes te lokaliseren?

   gevel D

 

                       gevel E

ger Dijkstra had alle antwoorden goed!

Volgende editie: Deuren en frontons

Pierre Janssen
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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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eem om toavel mit…

In Eenrum bruist het van de nieuwe initiatieven en nieuwe 
bedrijven. Eem om toavel mit…schenkt de komende 
De Ainrommers aandacht aan de mensen achter deze 
nieuwe initiatieven.

Ik zat toevallig op de website te kijken van een van 
onze gewaardeerde adverteerders in De Ainrommer, 
Deurenservice Noord, en zag dat dit bedrijf opgericht 
is in 1996. Vijfentwintig jaar geleden dus. Dat leek me 
een uitstekende gelegenheid om met de mensen van dit 
bedrijf ‘eem om toavel’ te gaan zitten. Een afspraak was 
snel gemaakt.

We zitten om een grote ovale tafel, keurig op anderhalve 
meter afstand, met Ido en Wies de Boer, de oprichters 
van het bedrijf. Bijgeschoven is zoon giel, die sinds een 
aantal jaren werkzaam is bij het bedrijf en sinds kort 
mede-eigenaar.

Ido is jaren werkzaam geweest in de landbouw- 
mechanisatie en is op een gegeven moment begonnen 
als klusjesman bij Zaal Balk in Zuidhorn. Omdat hij wat 
meer thuis wilde zijn voor de inmiddels gearriveerde 
kleine kinderen, zocht hij wat anders. Ido wilde altijd al iets 
voor zichzelf gaan doen, maar hoe en wat was nog niet 
duidelijk. Totdat hij op gegeven moment een advertentie 
in de krant zag staan waarin om een franchiser werd 
gevraagd bij holland Deurenservice. Bij dit Noord-
hollandse bedrijf heeft hij toen een tijdje meegelopen 
en zo veel geleerd. hij begon met een schuurtje in 
Noordhorn en bestreek van daaruit de noordelijke markt. 
maar dat franchisegebeuren was niks voor een nuchtere 
groninger. het bedrijf had een landelijke dekking met 
leveringen de volgende dag in heel Nederland. Alleen 
groningen was toch wel heel ver weg vond men daar in 
Noord holland en Ido moest soms wel een week wachten 
op zijn spullen. Daarbij werd de franchisevergoeding nog 
eens verhoogd, dus na een 

jaar hadden ze het wel gezien. Dat konden ze zelf beter.
Van Noordhorn verhuisden ze naar Oldehove, waar ze 
even op een woonboerderij woonden met een iets groter 
schuurtje. maar ook daar groeiden ze heel snel uit. Op 
een gegeven moment hadden ze daar al drie monteurs 
aan het werk; de deuren stonden overal in Oldehove. 
Op zeker moment moest er een deur afgeleverd 
worden in Eenrum en kwamen ze langs de boerderij 
aan de Westerweg in Eenrum mét een grote schuur. De 
boerderij stond bovendien te koop. Toen de vraagprijs 
zakte, hapten ze toe. Daar zijn ze tot op de dag van 
vandaag nog erg blij mee. 

Op 1 december 2000 verhuisden ze naar Eenrum, 
naar een woning met veel meer opslagruimte en de 
mogelijkheid om uit te breiden. Er kwamen steeds meer 
soorten deuren bij. het bleef niet bij die ene overheaddeur 
voor bedrijven, agrariërs en garages van particulieren. 
Op www.deurenservicenoord zien we de mogelijkheden:

• Roldeuren en sectionaal
• Multifunctionele deuren
• Tocht- en snelroldeuren
• Brandwerende deuren/puien

Ook het personeelsbestand groeit, met momenteel 
zo’n acht monteurs. En ze zijn nog op zoek naar een 
nieuwe medewerker (zie de advertentie elders in dit 
blad). Ook de service naar de klant vindt het bedrijf 
bijzonder belangrijk. het is niet alleen het leveren van 
de deuren, maar natuurlijk ook de montage, reparaties 
en onderhoud. Deurenservice Noord is inmiddels VCA 
gecertificeerd, wat weer extra waarborg voor kwaliteit 
geeft.

Inmiddels is zoon giel ook bij het bedrijf. giel heeft op 
de zeevaartschool in Delfzijl een technische opleiding 
gevolgd en heeft jaren op het chemiepark Delfzijl bij het 
bedrijf Teijin Aramid als procesoperator gewerkt; een 
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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
dinsdag 1  07:30
woensdag 2  08:30
donderdag 3  09:30
vrijdag 4  10:30
zaterdag 5  11:45
zondag 6  13:00
maandag 7  13:45
dinsdag 8  14:30
woensdag 9  15:15
donderdag 10  16:00
vrijdag 11  16:30
zaterdag 12  05:00
zaterdag 12  17:00
zondag 13  05:15
zondag 13  17:45
maandag 14  18:15
dinsdag 15  06:30
woensdag 16  07:15
donderdag 17  08:00
vrijdag 18  08:45
zaterdag 19  09:45
zondag 20  11:00
maandag 21  12:15
dinsdag 22  13:00
woensdag 23  14:00
donderdag 24  15:15
vrijdag 25  16:15
zaterdag 26  05:00
zaterdag 26  17:00
zondag 27  5:30
zondag 27  18:00
maandag 28  06:00
dinsdag 29  06:45
woensdag 30  07:30

WADLOPEN IN JULI
donderdag 1  08:00
vrijdag 2  09:00
zaterdag 3  09:45
zondag 4  10:45
maandag 5  12:00
dinsdag 6  13:00
woensdag 7  14:00
donderdag 8  14:45
vrijdag 9  15:45
zaterdag 10  16:15
zondag 11  05:00
zondag 11  17:00
maandag 12  05:00
maandag 12  17:45
dinsdag 13  05:30
dinsdag 13  18:15
woensdag 14  06:15
woensdag 14  19:00
donderdag 15  07:00
donderdag 15  19:30
vrijdag 16  07:45
zaterdag 17  08:30
zondag 18  09:15
maandag 19  10:30
dinsdag 20  11:30
woensdag 21  12:45
donderdag 22  14:00
vrijdag 23  02:30
vrijdag 23  15:000
zaterdag 24  03:30
zaterdag 24  16:15
zondag 25  04:30
zondag 25  17:45
maandag 26  17:45
dinsdag 27  18:30
woensdag 28  06:30
donderdag 29  07:00
vrijdag 30  07:45
zaterdag 31  08:15

WADLOPEN IN MEI
zaterdag 1  07:00
zaterdag 1  19:00
zondag 2  07:15
maandag 3  08:00
dinsdag 4  08:45
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  05:30
vrijdag 14  17:15
zaterdag 15  06:00
zaterdag 15  17:45
zondag 16  06:30
zondag 16  18:15
maandag 17  06:45
maandag 17  19:00
dinsdag 18  07:15
woensdag 19  07:45
donderdag 20  08:45
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  06:00
zaterdag 29  18:00
zondag 30  06:30
maandag 31  07:00
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interessante baan die hem heel goed beviel. 
Toch begon op gegeven moment het werken in 
ploegendienst hem op te breken. Na vijf jaar wilde hij 
wel wat meer thuis zijn, in plaats van aan het werk te zijn 
als anderen vrij waren. Ook wilde hij wel meer met zijn 
handen gaan werken.

Uiteraard was hij al regelmatig in de vakanties en 
weekends thuis aan het helpen. Tegelijk kreeg het bedrijf 
het steeds drukker – drukker dan verwacht. En hoewel 
giel altijd gezegd had dat hij nooit ‘in de deuren zou 
gaan’, begon hij er toch steeds meer serieuzer over na 
te denken om thuis aan het werk te gaan. Dus toen pa 
en moe op een gegeven moment vroegen of hij toch met 
het oog op de toekomst er niet voor voelde om bij het 
bedrijf aan het werk te gaan, hoefde hij niet meer zo heel 
erg lang na te denken. Op de site staat het motto ‘klein 
denken en groot doen’ en eigenlijk sprak giel dat ook 
wel aan. Als er bij Teijin Aramid een nieuw idee was, dan 
duurde dat jaren voordat het uitgevoerd kon worden. Bij 
Deurenservice Noord wordt zo’n idee direct in uitvoering 
gebracht en dat werkt wel zo prettig. giel kwam in 2015 
het bedrijf versterken en is sinds 1 januari dit jaar mede-
eigenaar. Dat bevalt alle partijen bijzonder goed. Ido en 
giel maken vaak de deuren klaar op het bedrijf en de 
monteurs plaatsen ze op locatie.

De klanten bevinden zich in de drie noordelijke provincies 
en daar zijn de mensen nuchter. Daar waar men elders in 
het land eerst een offerte wil hebben voor een eenvoudige 
reparatie, zegt de noordeling: ‘Regel het maar.’ Wat 
uiteraard goedkoper uitpakt. Als men eerst moet gaan 
kijken en dan repareren, wordt het alleen maar duurder.

Ido en Wies zijn erg blij dat giel in het bedrijf is gestapt. 
Ze hebben een mooi bedrijf opgebouwd en dan is het 

fijn als het door een van de kinderen wordt voortgezet. 
De toekomst voor Deurenservice Noord ziet er dus 
rooskleurig uit. Bij zowel bedrijven als particulieren is 
heel veel vraag naar goede deuren. De tijd van alleen 
de overhead deur is voorbij. men bestelt schuifdeuren 
en openslaande deuren, die ook steeds mooier dienen 
te zijn. En dat maakt het werk alleen maar leuker. De 
afgelopen vijfentwintig jaren schatten ze zo’n 8.000 
deuren te hebben geplaatst en ze hopen er nog veel 
te plaatsen. Vandaar dat men weer op zoek is naar een 
medewerker.

het bevalt de familie de Boer bijzonder goed in Eenrum. 
Ook giel woont nu in Eenrum aan de molenstraat en 
Wendel in de Tuinbouwstraat. Ze zijn destijds goed 
opgevangen in het dorp. Ze willen ook beslist niet meer 
weg. hoe ondernemend ze zijn, blijkt als ik nog een 
rondleiding krijg op het bedrijf. Achter in de tuin is een 
prachtig huisje neergezet voor de verhuur. Op de plaats 
waar vroeger de hooiberg stond staat nu de woning met 
de toepasselijke naam ‘De hooikiep’.

De familie ziet de toekomst dan ook met veel vertrouwen 
tegemoet. Dus voor een technisch iemand die bij een 
leuk bedrijf wil werken: dit is je kans.

Tekst en foto’s 

Tom Baars
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nieuws van v.v. eenrum

Er is de afgelopen periode op voetbalgebied helaas nog 
steeds niet heel veel gebeurd – de competities liggen 
stil. gelukkig kan er wel weer door de meeste leden 
getraind worden. Ondanks dat alles gebeurt er achter de 
schermen waanzinnig veel en die ontwikkelingen willen 
wij dan ook graag met onze dorpsgenoten delen.

Prioriteiten 
Wij hebben als bestuur begin dit jaar een aantal prioriteiten 
benoemd voor ons als vereniging; zaken die wij belangrijk 
vinden om nu grondig op te pakken. De coronapauze 
zorgt er ook voor dat we juist dit soort zaken nu de 
volledige aandacht kunnen geven. Niet alleen doen we 
dit soort dingen met ons bestuur, maar zeker ook met 
diverse vrijwilligers om ons bestuur heen. Superfijn om 
te zien dat het aantal vrijwilligers de afgelopen periode 
gegroeid is. Daarbij is het enthousiasme binnen de club 
ook enorm gegroeid. We hebben een lekkere positieve 
energie te pakken. De prioriteiten zijn erop gericht dat 
we medio september met alles klaar zijn voor de start 
van het nieuwe seizoen. We verwachten stiekem dat we 
dan weer lekker kunnen voetballen en plezier kunnen 
maken op ons prachtige vernieuwde sportpark, zonder 
allerlei beperkingen. 

Van zondag naar zaterdag
Niet voor het eerst kwamen er geluiden binnen onze 
verenging naar boven of we niet naar de zaterdag moeten 
verhuizen met seniorenmannen voetbal. De lange 
coronapauze versterkte deze vraag. meerdere leden 
gaven aan te overwegen om te stoppen met voetbal; 
de vrije zondag was toch wel lekker. Deze signalen 
konden we uiteraard onmogelijk als bestuur naast ons 
neerleggen en dus hebben we direct een enquête 
onder onze spelende leden gehouden. Dit leverde direct 
een geweldig hoge respons op waar we als bestuur 
uitstekend mee verder konden. Uiteraard hebben we 
gedurende dit proces veelvuldig contact gehad met de 
KNVB en hebben we als bestuur de plussen en minnen 
op een rijtje gezet en afgewogen. 

Een van de grote plussen is dat we denken beter te 
slagen in een van onze belangrijke prioriteiten en dat is de 
optimale sfeer en gezelligheid en onderlinge verbinding. 
Dit is gewoonweg beter te bereiken op één speeldag 
dan op verschillende speeldagen. Daarnaast zijn er 
voordelen als organisatorisch, doorstroming/verbinding 
met jeugd, vrouwen en mannen senioren. Ook speelt de 
landelijke trend een belangrijke rol: de afgelopen jaren 
stappen steeds meer zondagverenigingen over naar de 
zaterdag, met als gevolg dat we op Kloosterburen en 
Usquert na geen derby’s meer spelen en steeds verder 
weg onze wedstrijden moeten spelen. 

Nadat we het besluit hadden genomen dat we als 
vereniging afstappen van het zondagvoetbal, zijn 
we inmiddels alweer de nodige stappen verder in het 
proces. Komend seizoen gaan we van de zaterdag één 
groot voetbalfeest maken in Eenrum en het is ontzettend 
mooi om te zien hoe enthousiast velen hierover zijn. 
Uiteraard zal het komend seizoen ook echt nog wel even 
wennen zijn na jaren op de zondag. Echter in het belang 
van VV Eenrum is dit een beslissing die wij met de volle 
overtuiging hebben genomen. 

lees verder op pagina 12

DEUREN SERVICE NOORD BV 
Westerweg 1 
9967 TE Eenrum 
Tel: 0595-497024  fax:0595-497046 
KvK.Gron.02057529 
BTW.nr. 813676113.B01 
Bankrek. 375875573 
IBAN: NL79RABO0375875573  
Bic Code: RABONL2U  
info@deurenservicenoord.nl 
www.deurenservicenoord.nl  
 

 

Deuren Service Noord te Eenrum  
is op zoek naar een zelfstandig werkende 

 
Allround deurenmonteur 

 
De werkzaamheden : 

• Je voert zelfstandig op locatie reparaties en onderhoud uit en verhelpt storingen aan de elektrische 
installaties  en installeert nieuwe bedrijfs -  en garagedeuren. 

• Je verleent de juiste service in de noordelijke provincies.  
• Als servicemonteur ben je het visitekaartje van Deuren Service Noord  en weet je op klantvriendelijke 

manier met de klant mee te denken en oplossingen aan te dienen.  
 
De functie-eisen: 

• MBO opleiding of ervaring  
• Elektrotechnisch inzicht  
• Technisch inzicht (ook kunnen lassen) 
• VCA gecertificeerd 
• Klantvriendelijk en servicegericht kunnen werken  
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
• Representatief 
• Geen 9 tot 5  mentaliteit  
• Rijbewijs B & E 

 
Heb je interesse in deze functie of wil je eerst meer informatie, neem dan contact op met Ido de Boer             
Tel:  0595-497024 of mail info@deurenservicenoord.nl  
 
Sollicitaties kun je richten aan: 
 
Deuren Service Noord BV            via bovengenoemde e-mail adres 
T.a.v.: Ido de Boer  
Westerweg 1 
9967 TE  EENRUM 
 
.  
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Aan de ene kant is de coronapauze handig in een 
dergelijk proces, aangezien dit nogal wat tijd en energie 
kost en wij als vrijwilligers nu net wat meer tijd hiervoor 
hebben. Aan de ene kant is de coronapauze handig 
in een dergelijk proces, aangezien dit nogal wat tijd 
en energie kost en wij als vrijwilligers nu net wat meer 
tijd hiervoor hebben. Aan de andere kant is het qua 
communicatie wat omslachtiger naar je leden toe. 
Daarom hebben we vanuit het bestuur de afgelopen 
weken veel bijpraatmomenten gepland. Niet alleen over 
de zaterdagverhuizing, maar ook over de vele andere 
mooie ontwikkelingen bij onze vereniging. 

Aanpassingen clubhuis
Begin dit jaar heb ik ook al wat gemeld over de 
aanpassingen in ons clubhuis. Inmiddels naderen de 
werkzaamheden het einde en durf ik te zeggen dat het 
resultaat geweldig mooi is. We zijn er volgens mij in 
geslaagd om niet alleen de nodige voetbalsfeer in ons 
clubhuis te brengen, ook ademt ons clubhuis nu onze 
meer dan 100-jarige geschiedenis. De reacties tot nu 
toe zijn in ieder geval zeer positief. We kijken er ook 
zeer naar uit om ons clubhuis weer helemaal te mogen 
openstellen. 

Speedsoccer arena
Ons trapveldje is een zeer veel gebruikt veld. Dit 
kunstgrasveld met omheining wordt dagelijks door 
vele Eenrumers gebruikt. Niet alleen maken wij als 
voetbalvereniging gebruik van het kunstgrasveld, 
maar ook veel jeugd. Daarnaast zijn er vele andere 
sportievelingen actief, een bootcampgroep, een 
loopgroep en het kindcentrum. Dit intensieve gebruik 
heeft ervoor gezorgd dat de staat van het kunstgras 
inmiddels als versleten kan worden aangemerkt. We 
hadden als vereniging het nodige hiervoor gereserveerd 
de afgelopen jaren, echter de coronasluiting van ons 
clubhuis heeft ons gedwongen om deze reserve hiervoor 
te gebruiken. We zijn echter niet bij de pakken neer gaan 
zitten en hebben een plan gemaakt. 

Impressie zoals de speedsoccer arena eruit komt te zien

Niet alleen de Rabobank en de vriendenloterij hebben hier 
volmondig ja op gezegd, ook de nodige ondersteuning 

kwam er vanuit onze leden en andere dorpsgenoten. 
Een online bingo en crowdfundactie leverde ook de 
nodige euro’s op. Daarnaast hebben we een bijdrage 
vanuit de gemeente ontvangen. Dit alles tezamen 
zorgt er nu voor dat we alsnog een prachtig nieuw 
veld kunnen gaan aanleggen. En niet zomaar een veld, 
maar een speedsoccer arena! Speedsoccer – ook wel 
boardingvoetbal genoemd – is een opkomende manier 
van voetbal. We kiezen hiervoor niet alleen omdat het 
leuk en onderscheidend is, maar ook omdat we hiermee 
het veld (hek en stoeprand) veiliger kunnen maken. We 
hopen de werkzaamheden in het voorjaar te kunnen 
beginnen, zodat we nog voor de zomervakantie weer 
allemaal gebruik kunnen maken van dit zo populaire 
veldje. 
De komende weken hopen we de laatste zaken aan onze 
accommodatie en het sportpark klaar te kunnen maken, 
zodat we helemaal klaar zijn voor het komend seizoen. 
laten we er met z’n allen één groot (dorps)voetbalfeest 
van maken. 

Namens het bestuur van de voetbalvereniging

Herald Jansen

de lente is begonnen

De lente is nu echt begonnen, de zon laat steeds meer 
van zich zien en de meeste kinderen staan te popelen 
om de wereld te gaan ontdekken. helaas is het niet voor 
ieder huishouden even gemakkelijk om hun kinderen van 
alle middelen voorzien om ze, dat leven te geven wat je 
ieder kind zoveel gunt. gelukkig kan je ergens terecht 
voor ondersteuning. De gemeente het hogeland heeft 
meerdere mee(r)doenregelingen speciaal gericht op 
kinderen. 

Hulp om huiswerk te leren maken: Als je een laag 
inkomen hebt kan je kind gratis hulp krijgen bij het leren. 
het is voor kinderen vanaf groep 8. het is geen hulp bij 
huiswerk, maar een training om te leren leren. je kunt 
het aanvragen bij Stichting leergeld. 

Kledingpas voor je kinderen: Als je een laag inkomen en 
weinig spaargeld hebt kun je een kledingpas aanvragen. 
hiermee heb je wat extra’s om kleren te kopen voor 
je kinderen. je kunt het bij verschillende modewinkels 
gebruiken. Als je bij de gemeente bekend bent hoef je 
niets aan te vragen. We sturen je de kledingpas dan 
vanzelf toe. 

Verjaardag van je kind vieren: Soms is er thuis te 
weinig geld om de verjaardag van je kind te vieren. 
De verjaardags-box van Stichting jarige job kan een 
oplossing zijn. Zo heeft jouw kind thuis en op school 
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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? 
      mohamad mostafa, ben 7 jaar en zit in  
      groep 4.
2.   Heb jij broers of zussen en wat  
      is hun leeftijd: 
      1 zusje jasmin en 1 broertje Abdrigman.
3.   Wat vind je leuk op de t.v.
      minecraft en Bobo
4.   Wat is jouw favoriete liedje?   
      “Zij aan zij”’ van kinderen voor kinderen. 
     

5. Wat wil je later worden?  
  meester.
6. Hoe ziet jouw favoriete      
            maaltijd er uit:  
 Brood met Duo penottie en hamburgers.
7. Met welke tv persoonlijkheid       
           zou jij best een dag willen chillen? 
 Bobo.

 8.Wat vind je het mooiste aan   
     jezelf?
     mijn mooie shirt.
 9. Aan wie geef jij deze                
     vragen door?
     Amber Postma.
10.Waarom aan deze persoon?
     Omdat zij een van mijn                
     vriendinnetjes  is.

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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een verjaardagsfeestje. Vraag het 6 weken voor de 
verjaardag aan. De verjaardag-box is voor kinderen van 
4 tot en met 12 jaar. 
Schoolreis en spullen voor school: met een laag 
inkomen en weinig geld kun je spullen voor school 
aanvragen voor je kinderen. Bijvoorbeeld een laptop of 
een goede fiets. Stichting Leergeld Hoogeland helpt je 
daarbij. Ook kunnen ze meebetalen aan een schoolreis 
van je kind. 

Sport, muziek of dans voor kinderen: Ook als je 
weinig geld hebt kunnen je kinderen meedoen aan sport, 
muziek, dans of toneel. Stichting leergeld hoogeland 
helpt je daarbij. Ze regelen je aanvraag en zorgen dat de 
vereniging van je kind betaald krijgt. 

Zwemlessen voor diploma A en B: je wilt graag dat 
je kind leert zwemmen. maar zwemlessen zijn best duur. 
Als je weinig geld hebt kun je lessen voor diploma A en 
B aanvragen. Stichting leergeld zorgt dat het zwembad 
betaald krijgt. je kind krijgt les in het zwembad dat het 
dichtste bij huis is. 

Dit zijn de regels om in gebruik te kunnen maken van 
de bovenstaande steunvoorzieningen je inkomen mag 
niet te hoog zijn. Ook mag je niet te veel spaargeld of 
dure spullen hebben. hieronder staat hoeveel precies. 
Alle bedragen zijn netto. 

Zoveel geld mag je hebben: 
jouw huishouden Ik woon alleen met kinderen: 
Inkomen per maand € 1.226,00, 
Spaargeld en waarde spullen € 1.226,00
Ik ben getrouwd of woon samen: Inkomen per maand 
€ 1.751,43, Spaargeld en waarde spullen € 12.590,-

Wat telt mee als inkomen? Bijvoorbeeld salaris, 
alimentatie, AOW of een teruggave van de Belastingdienst. 
Inkomen voor een bepaald doel telt niet mee. Denk aan 
toeslagen van de Belastingdienst of kinderbijslag. Kijk 
voor alle mee(r)doenregelingen op: www.hethogeland.
nl/hulp-bij-laag-inkomen/extra-geld-en-regelingen/voor-
kinderen. 

Naast de gemeente zijn er ook andere instanties die 
kindgericht hulp kunnen verlenen, hieronder staan een 
aantal van deze organisaties. 

Kinderen van de Voedselbank 
- Pakketten voor kinderen met kleding, schoenen en 
cadeautjes.
- Voor gezinnen aangesloten bij de voedselbank.
Kijk voor meer informatie op: www.
kinderenvandevoedselbank.nl. 

Stichting, Sam& voor Alle Kinderen (SAM&) 

Armoedebeleid is voor iedere gemeente een uitdaging. 
Sam& wil gemeenten hier graag bij helpen. Sam& biedt 
ouders die ondersteuning willen, laagdrempelig toegang 
tot een breed pakket aan voorzieningen van verschillende 
organisaties. Ze zetten zich in voor hetzelfde doel: ervoor 
zorgen dat alle kinderen gewoon mee kunnen doen. 
Samen kunnen ze dit bereiken! 
Sam& wil samenhangende afspraken maken met 
gemeenten over ambities, aanpak en financiering. Het 
samenwerkingsinitiatief Sam&, bestaand uit leergeld 
Nederland, jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal 
fonds Kinderhulp en Stichting jarige job, biedt de 
mogelijkheid om het pakket aan voorzieningen uit te 
breiden en meer kinderen te bereiken die niet onder 
minimaregelingen vallen. De gemeentelijke voorzieningen 
kunnen via de Sam& portal zichtbaar worden gemaakt. 
De lokale contactpersoon van een van de bovenstaande 
stichtingen/fondsen vertelt hier graag meer over. heeft 
jullie gemeente al een eigen regeling voor minima? Sam& 
kan daarop een goede aanvulling zijn! 
Kijk voor meer informatie op: 
www.samenvoorallekinderen.nl. 
Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen! 
je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. met een 
excursie, met sport, met school. leergeld helpt met 
sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar 
even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn 
gezonder en maken nieuwe vriendjes. muziekles helpt 
kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen 
naar school fietsen, maakt dat je erbij hoort. Leergeld 
zegt: nu meedoen is straks meetellen. 
Hoe werkt Leergeld? leergeld komt bij je thuis. je hoeft 
dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker 
van leergeld naar de persoonlijke situatie. Wat zijn de 
dingen waar je kind nu niet aan mee kan doen? Wat 
kunnen ander instanties, zoals de gemeente, voor je 
betekenen? En wat kan leergeld voor je doen? 
leergeld werkt samen met verenigingen, scholen 
en bedrijven. Zo kan leergeld ervoor zorgen dat je 
bijvoorbeeld maar de helft van de normale contributie 
betaalt. Of dat je heel goedkoop een fiets kunt aanschaffen 
voor je kind. Voor een schoolreisje kunnen we bekijken 
of er speciale afspraken met de school gemaakt kunnen 
worden. Kan dat allemaal niet of is het nog steeds te 
duur voor je, dan kan leergeld wellicht bijspringen. 
leergeld wil je kind graag helpen. Neem contact met ons 
op voor meer informatie of om een afspraak te maken 
met een medewerker die bij je thuis langskomt. Kijk voor 
meer informatie op: www.leergeldhoogeland.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) 
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historische brief 

De Historische Kring Eenrum stuurde ons onderstaande 
tekst. Het betreft een brief van de heer F. Roetcisoender. 
Hij woonde op boerderij Santfoort, die stond op het 
einde van de Handerweg, rechts voor de driesprong 
Saaksumhuizen, Lutke Saaksum. De boerderij is in 1962 
afgebroken. De heer Roetcisoender heeft gevangen 
gezeten van 7 September 1944 tot 29 April 1945. De 
tekst is overgenomen van de originele brief.

Na drie maand in t’huis van bewaring gezeten te hebben, 
zei een mof Roetcisoender je bent vrij. Toen ik mijn spullen 
dan bij elkaar, stond een overvalauto buiten, daar mocht 
ik wel instappen. Nou t’was net of ik een slag voor mijn 
hoofd kreeg, maar er was niet veel te denken, vlug en 
lopen snel, daar had je t’al dat moffengebroed dacht ik. 
Maar enfin moesten er door. Nou we werden dan naar 
de trein gebracht met 12 man, toen waren er al een 60 
a 70 personen, ze hebben net zo lang gereden dat er 96 
personen waren. En nu waren er 2 beestenwagens, daar 
werden we dan ingepropt, nu was het 6 uur geworden 
en de deuren gesloten met 4 moffen als bewakers, dat 
ontsnappen was onmogelijk. 

Nu werd ons gezegd dat we naar leer gingen, dat was 
dan nog niet zo ver weg van onze grens. Om 9 uur zijn 
we dan vertrokken over Nieuwe Schans, over leer naar 
Bremen. Dat van leer was geen sprake meer van. En 
van Bremen zagen we dan eerst, dat de Tommies meer 
als koeien en schapen bombardeerden. Daar lagen al 
vele huizen tot puin. Daar hebben we toen een paar uur 
gestaan, dat onze bewakers even goed eten en drinken 
konden. Toen kwamen er ook nog meer bewakers, zeker 
bang dat we nu bang werden en de bewakers zouden 
aanvliegen. maar onze honger werd al zo groot dat we 
daar niet meer over dachten. Zoo hebben we 36 uur in 
de trein gezeten en gelegen. En eindelijk kwamen we 
dan en Serthe aan even boven hanover, daar werden 
we met vieren naar een kamp gebracht en kregen 2 uur 
later soep, wat soep of het was weet ik niet, het was 
groen met lange bellen, nu vroegen we om een lepel 
maar die waren er niet, toen maar slurpen als varkens bij 
een bak. het was toen zondag drie uur en vrijdag om vijf 
uur was ik uit huis van bewaring gehaald, dat die soep 
smaakte fijn, ’s avonds om 5 uur kregen we 4 plakken 
kug met jam, 2 voor s’avonds 2 voor den volgende 
morgen, dan zouden we om 5 uur gewekt worden voor 
een ontluizing, maar wekken hoefde niet. We kwamen 
op houten planken te liggen zonder stroozak. Om 5 uur 
kwam er dan een Pool en riep ontluizen gauw je brood 
eten die nog wat had. Toen het eten dan gebeurd was, 
moesten we weer met vieren aantreden en ging het naar 
een ontluizingslokaal. Uitkleden en op haken hangen en 

met 30 man en een cel met stromend water, dat was fijn 
na zo’n reis, toen moesten we weer verder, daar stonden 
2 rusche meiden die moesten ons verder ontsmetten, 
en onze kleren kwamen weer verder, die werden verhit, 
daar konden we ons dan weer aankleden. 

Toen dan allen weer gereed waren konden we weer 
terug gaan naar het kamp, maar het was inmiddels 2 
uur geworden en smaakte de soep weer lekker want we 
hadden al wel gehoord alle dagen soep, de volgende 
dag moesten we weer aantreden, nu waren er andere 
bewakers, net als de politie hier geheel in blauw. We 
kwamen weer in de trein, maar nu weer terug naar 
hanover. Daar weer met vieren de stad in en zo kwamen 
we midden in hanover in een oude fabriek of weverij, 
maar alles was kapot zei de mof met tranen in de ogen, 
wij hebben de krieg niet gewild. Daar kregen we kribben 
met een stroozak, dat was al veel beter, maar midden in 
de stad met al die Tommies. Want toen lag half hanover 
al plat, enfin het was niet anders. Die nacht ging alles 
goed. 

Den volgende dag konden we ons kleren in een kast 
pakken, ik had niets te pakken, zoo ik was opgehaald 
ben ik ook weer vertrokken uit groningen. Die nog in 
het Politiebureau zat kon nog een brief naar huis sturen 
om het een en ander, die hadden nog een beetje. Om 
9 uur moesten we weer naar bed, dan ging het licht uit. 
Toen kwamen wel Tommies, we lagen er nog maar pas, 
vooralarm 5 minuten later volalarm. Nu in pikdonker 
naar de schuilkelder, want meer was het niet, het was 
maar voor auslanders, hand aan hand met een lange 
sliert kwamen we dan op de plaats van bestemming. 
Zoo ging het dan later haast nacht op nacht. maar in de 
buurt kwamen niet veel bommen meer terecht, later ging 
ik ook niet meer in de schuilkelder, ik was in Rome en nu 
wou ik de Paus ook zien. Dat vond ik prachtig ’s nachts, 
eerst een vliegtuig en die gooide vier lichtkogels uit en 
dan volgden ze bij 7 een en dan was het boem boem 
boem, zoo ben ik wel eens tegen een muur geslingerd. 
er wat gezien, want de muuren hadden weer getrild. 

lees verder op pagina17
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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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Zoo zijn we daar 7 week geweest, overdag ant werk in 
Egesdorf, daar gingen we iedere dag heen met 8 man als 
bewakers goed gewapend s’morgens om 5 uur opstaan, 
dan eten 2 plakken kug met boter en worst, wie doet je 
wat, om 6 uur aantreden in het kamp en nu tellen, dat 
moest soms wel vier of 5 keer gebeuren, dan waren ze in 
de war, als het dan eindelijk klaar was, naar buiten in de 
tram zoo naar Egesdorf, na 7 week kwamen we thuis, 
’s morgens gaan we naar Egesdorf, daar zijn nieuwe 
barakken gebouwd en kunnen we ons intrede doen, 
maar weer achter prikkeldraad. Nu waren we daar al een 
week geweest, het was 7 februari zei onze Lagerfürer, 
we hadden zoo flink gearbeit dat we mochten een pot 
bier koopen in de weerschaft, dan moesten we weer 
terug komen. Nou ik kreeg oogen zoo groot als thee…
..,mijn kameraad had ook al eens gezegd om hier weg te 
komen, viel niet mee, nou kregen we de kans. Ik praatte 
er met hem over en hij vond het goed, maar zijn zwager 
wou ook graag snel, wat ik al niet graag had, want die 
was koopman en mocht graag praten. Maar we gingen 
met zijn drieën op stap ’s morgens, de volgende morgen 
moesten we om 5 uur over de Wezer zijn in Nienderstat 
dat was 70 km en het lukte om 5 uur hadden we Minden 
achter de rug. Maar we kregen honger, dat we gingen bij 
een aardappelkuil en aten een paar aardappels op, toen 
het bos in en maar slapen, ’s middags zijn we toen weer 
verder gegaan. En zoo hebben we 2 dagen gelopen, 
toen hadden we de weg naar Lingen, ’s nachts vroeg 
de aardappelkoopman dan een paar moffen of dit de 
richtige weg was naar Lingen, ik zei mis en later was er 
onraad, halt 2 zaklantaarns werden op ons gericht en we 
moesten onze papieren laten zien. Nou we zeiden dat we 
van Berlijn kwamen en voor die vervloekte rus vluchten 
en nu hier arbeit zochten. Nou ze zouden ons wel aan 
arbeit helpen, er werd een auto opgebeld en we werden 
weer terug gevoerd naar Osnabrück. Daar kwamen we 
eerst in een kelder, maar daar kregen we eten genoeg 
er was een Hollander als bewaker, dat scheelde al weer, 
met onze pech, want om de aardappelkoopman uit te 
schelden hielp toch niet meer. Den volgende dag werden 
we naar Orbéck gebracht, daar zagen we levendige 
lijken, dat leek niet te best.

Nu we kwamen bovenkleren uit en een ander pakje aan 
en snel snel er stond een Pool met een lange leren stok en 
dat was al pats snel mensch, toen mijn kameraad pats, 
nu wisten we al wel hoe laat het was, elk een nummer 
en naar beneden 1917 ik 1918 mijn kameraad 1919 de 
aardappelkoopman beneden aan de trap een Hollander 
pats snel, we zullen je hier wel leren snel te arbeiten en 
nu naar je kamer met 2 dekens over den arm naar je 
krip, dat moest het tenminste heten, daar weer een pats 
ven een Pool, die was kamerfürer, den volgende morgen 
om 5 uur aantreden eten halen snel mensch dan stond 
er boven bij de trap weer een met gummistok 2 plak kug 
met jam tot vanavond 6 uur dan driekwart liter soep, 

om 6 uur weer aantreden voor het appel, dan kon je 2 
uur in de kou staan. We kwamen dan elk bij een ander 
comando en zoo ging het weer onder strenge bewaking 
naar t’werk, met Polen, Italianen en Fransen en Russen 
van alles. En iedere morgen moesten de dooden weer 
naar beneden in de kelder gegooid worden, ’s morgens 
lagen we dood op bed of nestwant het waren luizen 
en nog eens luizen. En zoo ging het 7 week, toen 
zie de Commandant we moeten verder de Tommies 
komen dichter bij, er zullen straks wel auto’s komen. 
Nu zei ik tegen mijn kameraad, dat moet niet want de 
aardappelkoopman was inmiddels ook al overleden en 
mijn kameraad hadden ze donderdaags voor Pasen 
bewusteloos geslagen, dat die was ook niet sterk meer 
om een reis te wagen. Maar door de verwarring konden 
we ontkomen en zijn bij een boer in de schuur gekomen 
zonder dat iemand het zag. En ’s morgens eerste 
Paasdag zijn we op stap gegaan, toen konden we bij de 
boeren wel eten krijgen, ’s avonds kwamen we bij een 
boer die was aan tÓsten vieren, dat we zouden maar 
aanschikken, nou stoet met aier alsjeblieft pak aan die ei 
de Tommies waren bij Ipenburen, morgenvroeg waren ze 
hier, daar hebben we toen ook geslapen. Maar om 5 uur 
werden we weer gewekt gauw wat eten en dan weg, ze 
moesten in een bunker de Tommies kwamen. Wij weer 
verder op stap, we waren weer dicht bij Osnabrück, toen 
hoera de zware tanks van de Poolen. Nu kregen we 
sigaretten en wittebrood, zoo wit als we het in Holland 
niet meer konden. Als ’t zegt mijn kameraad gaan we de 
eerste de beste boerderij binnen en wacht tot Groningen 
bevrijd is en dat lukte, zoo zijn we er 14 dagen geweest 
tot we ’s maandags s’ avonds voor de radio hoorden dat 
Groningen bevrijd was. Ik zei morgen groote waschdag 
en dan de woensdagmorgen weg. De vrouw bakte nog 
een dikke brood voor ons, die moest mee op de reis 
naar Holland, suiker en maismeel en vleesch, alles moest 
mee voor onderweg. Het was niet nodig geweest, bij de 
boeren konden we alles wel krijgen. En zoo hebben we 
15 dagen gelopen om weer in Holland te komen.

F. Roetcisoender
Saaksumhuizen
Baflo

Naschrift.
Hier kwam de vroeger zo sterke kerel als een wrak aan, 
die lange tijd nodig had om weer op verhaal te komen.
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update brand hoofdstraat

Beste Ainrommers,

het is alweer een half jaar geleden dat ik een update gaf 
in ons dorpsblad over de brand van 6 augustus 2020. 
De tijd vliegt! Zo nu en dan kom ik dorpsgenoten tegen 
en kan ik ter plekke vertellen hoe het met ons gaat, maar 
ik zie natuurlijk lang niet iedereen. Zie dit bericht als zo’n 
spontaan praatje op straat.

Om te beginnen: zo’n brand, die kunnen we u niet 
aanraden. En dan heb ik het niet eens over wat je 
emotioneel moet doorstaan, nee, ook omdat je basis 
plotseling op losse schroeven staat en vooral om de 
administratieve rompslomp die erop volgt. 

Verschillende brandweerlieden waarschuwden ons er 
tijdens het blussen van ons huis aan de hoofdstraat al 
voor met kreten als ‘Dit geregel gaat nog wel even duren’ 
en ‘Verzekeraars kunnen heel moeilijk gaan doen’. Al 
hun lief bedoelde raadgeving kwam neer op de volgende 
woorden: mevrouw, meneer zet u schrap! Dat deden we. 
het viel ons dan ook mee toen we warempel best goed 
contact met de verzekeraar kregen. Er waren een paar 
hobbels, maar het contact bleef prettig en het proces 
verliep relatief snel. In oktober 2020 was het meeste 
wel geregeld en stond de vastgestelde uitkering zwart 
op wit. Dat gaf ons lucht en we zetten met frisse moed 
onze volgende stap. Na gesprekken met verschillende 
deskundigen op het gebied van ‘huis bouwen’, kozen 
we voor een architect uit Bedum. In november kwamen 
we op een mooi eerste plan. met dat plan kwamen we 
ook op een mooi eerste kostenplaatje, maar toen...

helaas zitten er soms addertjes onder het gras, in dit 
geval een niet-ingecalculeerd BTW-bedrag wat buiten 
de verzekering om betaald moet worden. Daar zijn we 
nu nog steeds mee bezig. Een probleem dat zowel de 
verzekeraar, als de hypotheekverstrekker ook over het 
hoofd hadden gezien. De opbouwplannen moesten 
op pauze worden gezet. gelukkig was de verzekeraar 
bereid mee te denken en gaf aan dat ze niet eerder 
zo’n kwestie hadden meegemaakt. Onze ‘casus’ 
wordt nu zelfs meegenomen in de verbetering van de 
desbetreffende verzekering! Of we daar trots op kunnen 
zijn is de vraag, we zijn wel blij dat de polis in de toekomst 
voor anderen duidelijker gemaakt gaat worden. helaas 
kan de verzekeraar er in ons geval niks meer aan doen, 
daarom zijn wij op dit moment actief op zoek naar een 
gepaste financier. Wanneer we die hebben gevonden, 
kunnen we verder met het proces. 

We kunnen niet wachten Eenrum weer dat hoekje op de 
hoofdstraat terug te geven. Om daar vóór de herbouw 
al iets voor te doen, gaan we samen met buurman 
Bart het braakliggende terrein verfraaien met gras en 
weidebloemen. 

Naast het zoeken naar een gepaste lening, zijn we ook 
opzoek naar een (tijdelijk) onderkomen voor ons en de 
twee poezen. Deze nieuwe plek mag zowel in groningen 
als in Drenthe zijn, al zitten we natuurlijk het liefst zo dicht 
mogelijk bij Eenrum, zodat we de herbouw kunnen volgen. 
Onze grootste wens is een woning of verdieping met een 
(kleine) tuin, zodat de poezen naar buiten kunnen. Weet 
u van een leegstaande hut, boerderij of huis, of heeft u 
vrienden die iets verhuren; laat het ons dan weten via 
info@redcatcoffee.nl. We zullen u dankbaar zijn!

groeten uit leens,

Sacha Kraan

Yoga-4-kids

Waarom nu al yoga voor peuters en kleuters?

Peuters en kleuters kunnen nog niet de aandacht 
opbrengen om yoga te doen zoals volwassenen. 
Een tijdlang in dezelfde houding zitten is nog wat veel 
gevraagd. In plaats van een houding vast te houden 
en stil te blijven zitten, is het beter een oefening een 
paar keer te herhalen. Door yoga raken ze vertrouwd 
met hun innerlijke wereld, leren ze ontspannen, krijgen 
ze meer zelfvertrouwen, en leren ze zich te uiten. 
Ademhalingsoefeningen neem je spelenderwijs mee 
(bv. door tegen een veertje te blazen). Ook wisselen 
inspanning en ontspanning elkaar af tijdens een yogales. 
Ik maak vaak gebruik van een prentenboekje of een 
verhaal en met behulp van knuffels en voorwerpen 
om het ook wat beeldend te maken. Dan blijven de 
daadwerkelijke yoga-oefeningen ook beter hangen. Aan 
het eind is er even een ontspanningsmoment onder een 
dekentje en luisteren we naar een liedje. Kortom een 
leuk yoga-avontuur van een half uur!

De peuteryogalessen duren maar een half uur per keer. 
De kleuterlessen 3 kwartier. Dan is de spanningsboog 
wel op bij de kleintjes. Op maandagochtend en 
woensdagochtend is er van 10.30 uur tot 11.00 uur een 
half uurtje beschikbaar voor peuters en voor kleuters op 
vrijdagmiddag om 14.30 tot 15.15 uur. meld je aan voor 
een proefles. Bij 2 of 3 peuters/kleuters begin ik een les.

Marja 06-53586885 – yoga-4-kids.nl
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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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kaalslag oosterbos

het Oosterbos in Eenrum is zo’n 30 jaar gelden ontstaan. 
Na de ruilverkaveling werd hier ruim 135.000m2 bos 
aangeplant. Een mooi bos was het niet. Weinig variatie 
en alles rechttoe en rechtaan geplant. 

Het oosterbos voor de kaalslag.

Een groep zaterdagvrijwilligers van landschapsbeheer 
groningen besloot in 2003 in overleg met de eigenaar 
Staatsbosbeheer hier enige verandering in te brengen. 
Op zaterdagen werd er van tien tot twee uur gezaagd.
Er kwam meer licht in het bos, de zon scheen weer op 
de bosbodem,  het volgende voorjaar verschenen er 
varens en grassen.
het werd een meer natuurlijk en avontuurlijk bos. Er 
waren regelmatig herten in het bos en vooral veel hazen 
en vogels. men kon er een mooie wandeling maken, de 
hond uitlaten en voor de jeugd was het een mooie plek 
om te spelen. 

Het oosterbos na de kaalslag

maar schijnbaar heeft Staatsbosbeheer geldgebrek. 
Er vond een kaalslag plaats in het bos. Slechts een 
paar, dunne, bomen bleven staan. De rest van het 
bos verdwijnt waarschijnlijk in een biomassacentrale. 
gelukkig ging de machine waarmee de slachting werd 
aangericht stuk. Dus een gedeelte van het bos blijft (nog) 
intact. Tot volgend jaar?

Tom Baars

P.S. Bij het ter perse gaan van dit nummer hoorden wij 
dat Dorpsbelangen is benaderd door Staatsbosbeheer. 
Veel bomen in het bos zouden ziek zijn.

voor elk wat wils

Schuine mop
Een louche hitsige man gaat een beruchte hoerenbuurt 
in. hij loopt meteen naar het roodverlichte raam van een 
robuuste dame, tikt stevig op de ruit en roept: “Wat kost 
dát hier?”
“Vijftig euro!”
“goh, dat is niet duur voor dubbel glas!”

limerick
Er was eens een jongen in Eenrum
die propte zijn mond steeds vol kauwgum.
De aanleiding was gissen, 
‘t kauwgedrag niet te wissen.
maar toén kreeg hij plots een stuk vlakgum!
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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
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HORIZONTAAL 
 
1.Italiaanse vrouw                       
7.eervol                         
11.onderdeeel v.e. camera            
12.fiasco                      
14.vorm van biljarten  
17.vogel                       
19.kleur                       
22.botsen                     
24.Cactusplant
25.gezelschapsspel          
27.sojaproduct                   
28.maal                           
29.beroep                          
31.onbevlekt                   
32.tv-zender                 
33.raampje in een deur           
34.land in Afrika          
36.schuine kant v.e.beitel 
37.aanstaande (afk)                         
38.slingerplant              
40.dierentuin                 
42.boksterm (afk)             
43.projectiel         
44.voertuig                  
46.muze                .           
48.niet werkelijk bestaand                
50.geroosterd lamsvlees aan 
een pen                           
52.gevaar                       
54.een beetje                    
55.muziekteken                     
56.munteenheid van Peru   
58.opgooi     
59.huidaandoening         
60.onheil                
63.vuurpotje              
64.korte blik             
65.boerenhes             
67.steekwapen             
68.proza                      
69.soort voetballer   
70.gietmodel               
72.zoon van Adam        
74.bemanning                   
77.askar                       
80.lucht                  
82.muziekritme                   
84.papegaai                    
85.kluns                        
86.meisjesnaam                  
87.binnenvaartuig     
89.aardappelrooier   
91.mens zonder huidpigment             
93.monster                          

95.dof van geest                
96.jongensnaam                    
97.terrabyte                    
99.neiging                     
101.vis                   
102.partijgenoot (afk)                      
103.poos                        
105.rotzooi                    
107.geestigheid          
108.Scandinavische munt     
109.ouderloos kind                    
111.heks                  
113.alcoholische drank           
114.meisjesnaam                       
116.korenroos         
117.Afrikaans dorp                 
118.krachtig                               
120.zwart maken met teer           
121.godsoordeel             
122.geneeskrachtig gewas 
124.hoofdstad van Zuid-Korea                     
125.muziek maken 
126.nachtvlinder       
127.valse verklaring                          
 
VERTICAAL 
1.vogel                     
2.godendrank                      
3.zijrivier v.d. Maas            
4.letterlijst              
5.getroffen                    
6.aanheffen                   
7.volksoploop                        
8.goudland                         
9.duurzaam kalkgesteente               
10.textiel                          
12.pl. in Flevoland                   
13.fel                            
15.slagplankje                 
16.pl. in Drenthe                           
18.vierwielig voertuig                   
19.sieraad                    
20.honderd vierkante meter 
21.inktvis                           
23.dichtkunst              
25.babbelkous                  
26.zwartbruin              
29.drijvend hotel                       
30.modetrend uit het verleden                        
33.vergoeding voor rechten                         
35.bijzonder aantrekkelijk                            
38.bekeuring            
39.Engelse taxi                  
41.keel                         
43.barst in de huid               
44.soort zeewier  

45.keukengereedschap            
47.waterrijk woestijngebied 
49.korter                    
50.langwerpige vrucht            
51.makelaar bij wedrennen           
53.verzekeren                
55.vent                         
57.steensoort              
60.deel v.r. dynamo                      
61.broeikas             
62.rekenkundige term   
64.vreemde munt                                  
66.gestold vleesnat                    
71.deel v.e. vaarwater                        
73.betoverende invloed           
75.zwemvogel            
76.gastheer                         
78.opening i.e. netwerk            
79.windzijde        
80.rokersgerei                
81.Arabische vorst      
83.zoete lekkernij    
86.aalsteker                           
87.kortharige hond                        
88.toegangsbewijs                   
90.vaas                      
91.vaarwel                   
92.naturel                       
94.klit                    
96.jongensnaam                              
98.tezamen               
100.alert                  
101.omwoners          
102.pronk             
104.Griekse letter            
106.prijzig                   
107.toetakelen          
108.mondeling                
110.geraamte                           
112.dwaas                     
113.kalksteen van fijne korrels            
115.pl. in Flevoland                       
117.omroepvereniging                  
119.half                             
121.pl. in Gelderland                            
123.poederig                
124.Bijbelse figuur  

Stuur de oplossing voor 15 mei 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77  Eenrum of mail naar  
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer  
“Paaseieren verstoppen”. (Sorry voor het foutje in de puzzel)  De winnaar van de vorige maand: 
Nico Nienhuis. Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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10 km Schouwerzijl 
(Je kunt beginnen waar je wilt)   
 
Naar uitgang sportveld 
R.A. de Hunse, Greeden volgen 
tot Mensingeweersterweg 
R.A. naar Mensingweer 
Snelweg oversteken richting Schouwerzijl 
1e weg L.A. Wilderveldsterweg 
Einde weg R.A. tot Schaphalsterweg 
Op 3-sprong richting Schouwerzijl 
In Schouwerzijl R.A. richting Mensingeweer 
In Mensingeweer snelweg oversteken 
richting Eenrum 
Hereweg, Hoofdstraat, 
Raadhuisstraat, Burg.Wiersumstraat 
naar kantine VV Eenrum 
 
 

 

 

 

 

 

 

5 km. Bossen Eenrum 

(Je kunt beginnen waar je wilt) 

Abrahams Mosterdmakerij start 
Molenstraat daarna L.A  Oudeweg 
Handerweg. 
L.A. Oosterweg 
Goed uitkijken met verkeer ! 
L.A. Oude Oosterweg 
Einde weg R.A. en  
direct L.A. Oosterstraat 
L.A. Lageweg 
R.A. Bos in, links aanhouden 
langs hertenkamp tot het kanaal 
R.A. fietspad volgen tot Arboretum 
L.A. Arboretum in, links aanhouden op 
asfaltpad 
(rondje Arboretum) 
L.A. richting Spoorlaan 
Oversteken en goed uitkijken 
Willingestraat, rond vijver L.A. Ds 
Uilkenstraat tot kruising. 
 Oversteken tot kanaal R.A. langs kanaal en Havenstraat,  
L.A. naar Mosterdmakerij 
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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 
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RuilkRing Hogeland

Het is soms om moedeloos van te worden, maar aan de 
andere kant willen we toch optimistisch blijven. Net als in 
de natuur ontluikt ook nu het ‘normale leven’ weer.  
Wij willen in april altijd al zo veel. Maar ja, COVID-19 
is nog veel te actief. Wij zijn wel begonnen met de 
voorbereidingen voor dit seizoen, in de verwachting dat 
het vanaf juni toch mogelijk zou moeten zijn om voor 
grotere groepen iets te organiseren. Het zal nog wel te 
vroeg zijn, maar wie weet.

In de afgelopen tijd zagen wij veel berichten over 
schoonmaken, verbouwen, anders inrichten, etcetera. 
De voorraadschuren van de kringloop winkels stromen 
vol. Maar er is ook een andere manier. Ongetwijfeld zijn er 
andere mensen die uw spullen kunnen gebruiken en daar 
ook nog iets voor over hebben. De Ruilkring Hogeland is 
een LETS (een Lokaal Economisch Transactie Systeem), 
een informele vereniging van leden die onderling hun 
diensten (en spullen) aanbieden. Er kan en zal niet 
altijd een directe ruil plaatsvinden en daarom wordt de 
ruilhandel verrekend in lokale transactie-eenheden, de 
Pangel. 

Zo kunt u Pangels verdienen met uw overtollige bezittingen. 
Daarmee kunt u vervolgens andere aangeboden spullen 
‘kopen’ of andere diensten afnemen. Dat kan van alles 
zijn. Het aanbod is breed en verandert frequent. U kunt 
niet alleen aanbieden, maar ook een vraag opgeven. De 
waarde daarvan in Pangels bepaalt u zelf of in onderling 
overleg. Hoe mooi is dat!

Is je interesse gewekt? Bezoek dan de website www.
ruilkringhogeland.nl. Hier vindt u veel info maar u kunt 
er ook de laatste nieuwsbrief lezen. Bedenk het gaat 
niet alleen om spullen; u kunt ook diensten of kennis 
aanbieden. En als u lid wordt, krijgt u al direct dertig 
Pangels al startkapitaal. Bovendien is wat u overbodig 
of niet langer bruikbaar vindt, wellicht precies datgene 
waar een ander al tijden naar op zoek is.

Met vriendelijke groet,
Ruilkring Hogeland

vooR elk wat wils

Het oudste blad met de grootste oplage
Toen wij pas in Eenrum woonden, hoorde ik van notaris 
Smit dat hij een Acanthus mollis in zijn Arboretum had 
staan. De plant had bij hem nog nooit gebloeid, zei hij 
wat teleurgesteld. Ik vroeg uiterst gretig of ik er een stek 
van mocht hebben. De fraaie bladeren van deze plant 
dwarrelen namelijk door de hele kunstgeschiedenis! Want 
vanaf de Griekse tempels van ca. 400 voor Chr., met 
hun pilaren met Korintische kapitelen, via de renaissance 
bouwwerken, tot joyeus houtsnijwerk aan kerkinterieurs 
en orgelfronten tot in de negentiende eeuw toe, was het 
decoratieve Acanthusblad een geliefd voorbeeld voor 
kunstenaars. Ik kreeg een stek en schreef er meteen 
een artikel over in ons toenmalige Eenrumer Bokkeblad. 
Met daarbij een paar tekeningen van objecten waar in 
de toenmalige gemeente Eenrum het bladmotief was te 
vinden. Zoals bij voluten onder diverse vensterbanken 
in negentiende-eeuwse Eenrumer woningen, handvat 
aan suitedeur (Hereweg 9), bank kerk Pieterburen, 
preekstoel kerk Westernieland, kapiteeltjes lambrisering 
Café De Pool, detaillering Rode pomp in de Hoogstraat, 
enzovoort.
De hoogst hangende Acanthusbladeren in Eenrum zijn 
gerangschikt als sierband om ons Zoepenbrijklokje uit 
1752. Ze blijven ondanks weer en wind en ondanks 
heen- en weergaande beweging het hele jaar door 
(brons)groen …
Wie een stek van deze zeer fraaie plant wil, met grote 
bladeren en prachtig bloeiende toortsen van bijna 2 
meter hoog, mag zich melden: Dirk Molenaar of Joke 
Engel – Tel. 0595 491872.
De plant wil niet meer dan ongeveer vijf stekken kwijt.

Dirk Molenaar

Als afsluiting de nagetekende sierband van het 
Zoepenbrijklokje.
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kleurplaat
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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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