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in deze editie...
• dorpsbelangen
• 	Orpheus
• ontmoetingspunt
• molen de lelie
• eenrum klassiek
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VOORWOORD
Het groen zit in de bomen, de weidevogels laten luidkeels
van zich horen en de eerste warme dagen liggen alweer
achter ons. Het is duidelijk: de zomer komt eraan. Dat
betekent een drukke agenda in de Ainrommer, met
allerlei leuke en interessante evenementen, concerten,
bijeenkomsten en exposities. Spoedig arriveren ook
weer de toeristen in ons dorp, op de fiets, met de auto
of al wandelend – hoewel we weinig te klagen hebben
over het grote aantal Pieterpatters dat de afgelopen
twee jaar ons dorp bezocht. Het voelt alsof de wereld is
ontwaakt – zelfs in een lief, slaperig dorp, verstopt in het
noordelijkste noorden van Nederland.

En áls u nog niet was ontwaakt, dan was dat wel gebeurd
tijdens Spring Eenrum, waarbij de muziek weerklonk
over de huizen en velden, en Ainrommers misschien
wel voor het eerst sinds de pandemie in zulke groten
getale bij elkaar kwamen om gezellig te drinken, feesten
en, nou ja, springen. Spring kan gezien worden als de
kick-off van een seizoen vol leuke evenementen. In deze
editie vindt u de eerste aankondigingen, maar spoedig
meer in uw favoriete dorpsblad.
Wilt u overigens iets bijdragen aan dat dorpsblad? Wij zijn
op zoek naar nieuwe columnisten en stukjesschrijvers.
Heeft u interesse uw schrijfsels te delen met uw
dorpsgenoten? Stuur dan een mailtje naar redactie@deainrommer.nl.
De redactie

Uit de serie oude ansichten van Jur Bolt
Raadhuistraat Eenrum, nu de Hoogstraat.
Het raadhuis (rechts vooraan op de foto ) is het huidige
pand van MD zorg.

ADVERTEREN? – WAT KOST DAT?
ADVERTENTIE WIJZIGEN?
Greetje Baars
advertentie@de-ainrommer.nl
Tel: 0595-491768
OPLOSSING PUZZELS INLEVEREN
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Mattenesserlaan 77
BEZORGING
Sjanneke Niewold-Staal en team
DRUKKER
Drukkerij Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

LET OP: KOPij INLEVEREN VOOR 15 mei!!
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. Organisatie

nijs oet ainrom
Activiteit

Locatie

Tijd

Mei
Wo.
Vrij.
Vrij.
Za.
Za.
Zo.
Za.

04-05
06-05
06-05
07-05
06-05
07-05

Dorpsbelangen

Dodenherdenking

Kerk Eenrum
Coop
Coop
Kleine Plantage
Kleine Plantage

Open Poort
De Poort
Plantjesmarkt
Coop
Plantjesmarkt
Coop
Themaweekend Bos en BollenKleine Plantage
Themaweekend Bos en BollenKleine Plantage

07-05 VV Eenrum
VV Eenrum
Za.
07-05 Orpheus
Vrij.
13-05 t NUT
Za.
14-05 Molen de Lelie
Za.
07-05 Arboretum Notoarestoen
Zo.
08-05 Arboretum Notoarestoen
Di.
10-05 SWO
Za.
14-05 Molen de Lelie
Za.
14-05 Arboretum Notoarestoen
Zo.
15-05 Ontmoetingspunt
Zo.
15-05 Arboretum Notoarestoen
Zo.
15-05 Eenrum klassiek
Di.
17-05 Dorpsbelangen
Vrij.
20-05 Orpheus
Za.
21-05 VV Eenrum
Za.
21-05 Molen de Lelie
Za.
21-05 Ruilkring Het Hoogeland
Zo.
22-05 het Groningen landschap
Do.
26-05
Do.
26-05 Molen de Lelie
Do.
26-05 Qultgroep
27-28-29/5
Qultgroep
Za.
28-05 Arboretum Notoarestoen
Za.
28-05 Molen de Lelie

Dorpsplein

wedstrijd EKC 1
sportpark Eenrum
wedstrijd eenrum 1
sportpark Eenrum
papieraktie
dorp
lezing Gronings Goud/gaswinningAgricola Baflo
nationale molendag/molen open Molen de Lelie
Geuren en Kleurendag
Ernstheemsterpad
Geuren en Kleurendag
Goede Vrijdag
Afsluiting in DoeZoo
vertrek dorpsplein
molen open
Molen de Lelie
Geuren en Kleurendag
Ernstheemsterpad
Pinksterbrunch
Abrahams
Geuren en Kleurendag
Ernstheemsterpad
concert Leon Blekh/Jan de Rooskerk Eenrum
Algemene Ledenvergadering
Dorpshuis
voorjaarsconcert
kas Fam. Baars
wedstrijd eenrum 1
sportpark Eenrum
molen open
Molen de Lelie
lezing duurzaamheid
Tiggeldobbe Winsum
Waddenfestival!
Pieterburen
Hemelvaartsmarkt
dorp
Hobby-en boekenmarkt
Molen de Lelie
Expositie
kerk Eenrum
Expositie
kerk Eenrum
vrijwilligersdag
Ernstheemsterpad
molen open
Molen de Lelie

Juni
Vrij.
Za.
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Za.
Za.
Di.
Za.
Za.
Za.
15-16-17/6

03-06 Kerk Eenrum
04-06 VV Eenrum
04-06
11-06
14-06
18-06
25-06
25-06

VV Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Ontmoetingspunt
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Arboretum Notoarestoen
Wandel3daagse

Open Poort
wedstrijd EKC 1

De Poort
sportpark Eenrum

wedstrijd eenrum 1
molen open
Groninger molenweekend
Reisje Museeaquarium
molen open
molen open
vrijwilligersdag
wandel3daagse

sportpark Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Dorpsplein
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Ernstheemsterpad
sportpark Eenrum

19.15

10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00
15.15

20.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.15
13.00 – 17.00
10.00 – 17.00
11.00
10.00 – 17.00
15.00
20.00
20.00
15.15
13.00 – 17.00
14.00
11.00 – 17.00
9.00
9.00 – 17.00
10.00 – 17.00
11.00 – 17.00
8.30
13.00 – 17.00
10.00 – 12.00
13.00
15.15
13.00 – 17.00
10.00 – 17.00
13.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
8.30
18.00

Juli
02-07 Orpheus

papieraktie

dorp

02-07
04-07

molen open
Einde seizoensconcert

Molen de Lelie
Notoarestoen

13.00 – 17.00
20.00

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

Za.
Za.
Ma.

Molen de Lelie
Orpheus

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.
01-05 Centrumkerk Winsum
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
08-05 Centrumkerk Winsum
Ds. Ruth Renooij
Zo.
08-05 Kerk Westernieland
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
15-05 Centrumkerk Winsum
Ds. Harmen Jansen
Zo.
22-05 Centrumkerk Winsum
Ds. Ruth Renooij
Do.
26-05 Torenkerk Winsum
Mevr. Marleen Stokroos
Zo.
29-05 Centrumkerk Winsum
Ds. Harmen Jansen
Zo.

29-05 Winkheem

Dhr Hans Boekema

Bijzonderheden
Dienst met Jong & Oud
Heilig Avondmaal
mmv Sound of Joy
Hemelvaartsdag
mmv Winsumer Cantorij
afscheidsdienst
Zangdienst

Tijd
10.00
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30
10.00
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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OPROEP - STICHTING DORPSHUIS ‘DE OUDE
SCHOOL’

COOP EENRUM ORGANISEERT 		
PLANTJESMARKT

Oproep: doordat het aantal uren dat het dorpshuis wordt
gebruikt weer naar het niveau van twee jaar geleden
zal stijgen en waarschijnlijk daarboven, is het bestuur
dringend op zoek naar vrijwilligers die zich een dagdeel
of avond dienstbaar willen maken voor het dorpshuis.
(Vrijwilligers komen in principe naar rato van de inzet in
aanmerking voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding).

Kleurrijke tuinplantjes van topkwaliteit op vrijdag en
zaterdag voor Moederdag

De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn in hoofdzaak
gericht op het inrichten van de zalen en het verzorgen
van de catering waar nodig. De catering kan bestaan
uit het zetten van koffie, het serveren van drankjes etc.,
afruimen en de vaatwasser vullen en legen.

De Coop Plantjesmarkt is een feestelijk evenement.
Op vrijdag en zaterdag voor Moederdag wordt op de
bloemen- en plantenafdeling van de supermarkt én
daarbuiten fors uitgepakt. Klanten hebben keuze uit
een groot aanbod kleurrijke tuinplantjes van topkwaliteit,
voor een scherpe prijs:

Mocht je graag als vrijwilliger in het dorpshuis willen
meehelpen of wil je graag weten wat er van een vrijwilliger
wordt verwacht, dan kun je contact opnemen met Hans
Staal, secretaris van de stichting. Dat kan per mail:
hansstaal@home.nl of telefonisch 0595-492084.
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis De
Oude School,
Hans Staal

HUIZEN VAN EENRUM
De inlevertermijn van de laatste editie ‘Akkenailtje’ is nog
niet verstreken, dus de einduitslag laat nog even op zich
wachten.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 mei organiseert Coop
Eenrum een kleurige plantjesmarkt. Diverse kleurrijke
tuinplantjes van topkwaliteit, voor scherpe prijzen. Een
perfect cadeautje voor Moederdag!

·
·
·
·

Kleine perkplanten 3 voor € 4
Verschillende soorten buitenbloemen 3 voor € 7
Grote tuinplanten 2 voor € 10
Extra grote tuinplanten 2 voor € 25

Raymond Bijlholt: ‘De plantjes worden vers van de
kweker, rechtstreeks geleverd aan onze winkel. Naast
onze vaste leverancier pakken wij dit jaar extra groot
uit met planten uit de regio. Zo hebben wij een nog
uitgebreider assortiment! En ook leuk om te weten: V.V.
Eenrum helpt dit jaar weer mee met de verkoop van
de planten. Door onze samenwerking en andere acties
kan de JO-19 van de voetbalclub deelnemen aan een
internationaal jeugdtoernooi in Spanje. Dat is echt wat
zo mooi is om te doen in het dorp. Lekker bezig zijn en
dingen mogelijk maken met elkaar.’

COOP
COOP

COOP

We hopen jullie te zien op de derde Coop Eenrum
plantjesmarkt!

De adressen van ‘De schoorsteen’ waren als volgt:
A.
Zuiderstraat 5 B. Havenstraat 9 C. Hunse 1B D.
Molenstraat 8
E. Gereden 2
De deelnemers hebben reeds bericht ontvangen.
Pierre Janssen

GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten
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Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een nieuwe
gemeenteraad, een nieuw college van B&W en nieuwe
(positieve?) ontwikkelingen voor Eenrum? De tijd zal het
leren. En met deze belangrijke vaststelling zullen we het
voorlopig maar moeten doen. Als Dorpsbelangen volgen
we de ontwikkelingen op de voet en proberen daar ons
voordeel voor Eenrum mee te doen om zo als krachtig
eensgezind Eenrum de belangen van de Eenrumers
richting gemeente te behartigen. Voor nu een paar
onderwerpjes.
Woonbehoefte Eenrum
Op woensdag 6 april was er een goedbezochte
bijeenkomst van de werkgroep Dorpsvisie met als thema
‘Wonen in Eenrum’. Er valt veel over te zeggen, maar
dat komt later in dit jaar als de Dorpsvisie definitief wordt
vastgesteld, maar toch hierop een beetje vooruitlopend
was een zeer belangrijk onderwerp de doorstroming,
of beter gezegd het gebrek aan doorstroming. Zo lang
niemand gaat verhuizen komt er van doorstroming
niets terecht. En er wordt niet verhuisd, omdat er niets
beschikbaar is. Wat zou het mooi zijn als iemand van
een grote eengezinswoning naar een seniorenwoning
gaat, waardoor iemand van een kleine naar een grote
eengezinswoning kan, waardoor iemand van een
starterswoning naar een kleine eengezinswoning kan,
waardoor iemand vanuit het ouderlijk huis naar een
starterswoning kan. Een verhuizing wordt uiteindelijk vier
verhuizingen en levert vier blije Eenrumers op. Mogelijk
kunnen via Dorpsbelangen belangstellenden hiervoor bij
elkaar gebracht worden. Maak je belangstelling kenbaar
via dorpsbelangeneenrum@gemail.com en misschien
ontstaat hier een mooie werkgroep uit.
Het bleek verder dat voor de jongeren in Eenrum op
woongebied weinig te halen valt. Iedere jongere voor
zich zal weinig klaar kunnen spelen, maar als de jongeren
van Eenrum de koppen bij elkaar steken en samen met
een mooi plan komen kan er misschien toch nog iets
moois voor de jongeren uit Eenrum tot stand komen.
Ook hierbij kan Dorpsbelangen een coördinerende en
stimulerende rol spelen. Jongeren, laat wat van je horen!
Ossengang
Op het moment van typen zijn de gemeentelijke
verbeterwerkzaamheden aan de Ossengang van
start gegaan. Zo zie je maar weer hoe een praktische
en gestructureerde aanpak van omwonenden in
samenspraak met Dorpsbelangen tot het gewenste
resultaat kan leiden.

herdenking te hebben gehad kan nu eindelijk weer een
‘normale’ herdenking worden gehouden. Gelet op de
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne op dit moment wordt
hier ook aandacht aan besteed. Het programma ziet er
als volgt uit:
19:25 – 19:35uur: Verzamelen op het Dorpsplein voor
een stille mars

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

19:35 – 19:45uur: Stille mars van Dorpsplein naar kerk
19:45 – 19:59uur: Gedichten leerlingen IKC de Linde en
korte toespraak
20:00 – 20:02uur: Stilte ter nagedachtenis
20:02 – 20:15uur:
Wilhelmus,
Oekraïne en koralen door Orpheus.
Kranslegging monument kerk

volkslied

van

20:15 – 20:20uur:

lopen naar Joods monument

20:20 –20:20uur
Joods monument

Korte toespraak en kranslegging

20:25 -

:

Koffie – thee (kerk)

Algemene Ledenvergadering
De datum voor de ALV is vastgesteld op dinsdag 17 mei.
De agenda van deze vergadering is in deze Ainrommer
opgenomen. 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.
Het bestuur stelt voor Wim Toonder in deze functie te
benoemen. 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.
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.

AGENDA ALV DORPSBELANGEN
ALV:		
Plaats:		
Datum:		
Aanvang:

Dorpsbelangen Eenrum
Dorpshuis Eenrum
dinsdag 17 mei 2022
20.00 uur

Vanaf 19.30 uur liggen de financiële stukken en het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering ter inzage.
Agenda:

1.Opening en mededelingen
2.Vaststelling agenda
3.Vaststelling verslag ALV van 27 februari 2020
4.Bespreking jaarverslag secretaris
5.Financiële verslagen: Dorpsbelangen, De Ainrommer en Dorpsgidsen
6.Financieel verslag Hertenkamp
7.Verslag kascommissie
8.Bestuursverkiezing. Reglementair aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Harry van der Laan.
Reglementair aftredend en herkiesbaar is secretaris Franz van der Zee. Zittende bestuursleden zijn Berend ter Horst
en Lineke Nienhuis in de functie van algemeen bestuurslid en Willem Hiemstra in de functie van voorzitter. Het
bestuur stelt de ALV voor om Wim Toonder te benoemen in de functie van penningmeester.
9.Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie
10.Verslag Stratencommissie
11.Rondvraag
12.Sluiting
PAUZE
21.00 uur:
Na een korte pauze willen we graag vanaf 21.00 uur met de leden van gedachten wisselen over de ontwikkeling van
de dorpsvisie. Winanda van Hoegen, de externe begeleidster van de op te stellen dorpsvisie, zal hierover informatie
geven alsmede over het project Acitieve Dorpen Aanpak. Verder zal Froukje Stiekema aanwezig zijn. Zij is een van
de dorpencoördinatoren van de gemeente Het Hogeland en heeft Eenrum onder haar hoede. Zij zal over haar
functie vertellen en waar mogelijk concreet levende vragen beantwoorden. Zo kunnen wij als dorp van gedachten
wisselen over onderwerpen die momenteel leven binnen ons dorp.
Na afloop bent u zoals altijd van harte welkom voor een hapje en een drankje! We praten dan graag informeel met
u door over wat er in het dorp leeft.

Programma herdenking 4 mei
Na twee jaar vanwege corona een uitermate sobere
8
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ontmoetingspunt
PINKSTERBRUNCH EN BEELDEN VAN EENRUM
NU & VROEGER

Op 15 mei organiseert het Ontmoetingspunt een
Pinksterbrunch in het Mosterdmuseum. We worden om
11:00 uur ontvangen met een drankje en vervolgens
gaan we beelden bekijken van ‘Eenrum nu &vroeger’,
een voorstelling (duur ca. 30 minuten) van Wim Zuidema
waarin beelden worden getoond van de straten van
vroeger en hoe het er nu uitziet. Aansluitend gaan we
lunchen. De brunch bestaat uit diverse soorten brood,
groentesoep, broodje kroket en koffie/thee/melk en jus
d’orange. Heeft u zin en tijd, geef u dan op voor 10 mei
bij: Aaltje Schut (491441) of Tiny Zuidema (491204).
Datum: 15 mei
Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Het Mosterdmuseum
Kosten: €10,00 inclusief twee consumpties.
(Volgt u een speciaal dieet of heeft u problemen met
vervoer? Geef dit dan even door.)
Tot in het Mosterdmuseum

Dinsdag 14 juni organiseert het bestuur van het
Ontmoetingspunt een uitje naar het MuzeeAquarium
in Delfzijl. Wij starten met een kopje koffie/thee en
krijgen dan een rondleiding door het MuzeeAquarium,
een verrassende belevenis bij de Wadden! Een unieke
combinatie van natuur, een cultuurhistorische collectie
en een aquarium met zeeleven van de Wadden- en
Noordzee. Daarna vertrekken wij naar het restaurant de
Boegschroef met een uniek uitzicht op de oude haven
van Delfzijl.
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Hier zal ons een visje of een schnitzel worden geserveerd
met een ijsje na. Rond de klok van kwart voor zeven ’s
avonds zullen we weer terug zijn in Eenrum.
Nog even alles op een rij:
Vertrek: 13:00 uur op het dorpsplein.

Vervoer met auto’s (Wij zoeken nog chauffeurs, uiteraard
tegen kilometervergoeding)
Terug: rond de klok van 18:45 uur.
Kosten: €30,00 per persoon (entree Muzeeaquarium,
rondleiding, eten, twee consumpties en vervoer ).
Heeft u zin en tijd? Geef u dan op voor 7 juni bij Tiny
Zuidema (491204) of Aaltje Schut (491441)
Het bestuur van het Ontmoetingspunt.

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

Wandel3daagse.

aProfessionele, vakbekwame organisatie

In de volgende de Ainrommer zal het inschrijfformulier
te zien zijn, maar als u zich al wil opgeven voor de
w3daagse die op 15,16 en 17 juni wordt georganiseerd
dan kan dat al via mail : w3d.ainrom@gmail.com.
Ook komen er inschrijfformulieren te liggen bij Brood en
Cadeau, Coop en er is info op school.

aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

De vrijwilligers worden de komende maand gevraagd of
ze nog mee willen/kunnen helpen, hoe meer vrijwilligers
hoe beter. Dan hoeft niet iedereen alle 3 dagen te posten.
We hopen op mooi weer.
Tot de volgende Ainrommer.
W3daagse commissie.

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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EEM OM TOAVEL MIT…
We zitten vandaag om toavel mit… onze wijkagenten.
Een spannend interview dus. Met twee politieagenten
om de tafel zitten voelt toch een beetje anders dan met
één of meerdere particuliere medebewoners van onze
gemeente.
Maar dit keer dus met Marjolijn Valkema en Tjerk Smitstra.
Beiden al sinds twee jaar de wijkagenten van oudgemeente de Marne. En spannend is het, want al binnen
vijf minuten van ons interview krijgen de agenten een
melding en stuiven ze weg en vertrekken met loeiende
sirene. Een uurtje later zitten we weer om de tafel en
verloopt het gesprek in een prettige en ontspannen sfeer.
Marjolijn is geboren in Ulrum en had in haar jeugd
geen enkel idee om bij de politie te gaan. Ze begon
haar loopbaan in de jeugdhulpverlening. Vanuit de
hulpverlening is ze overgestapt naar de politie. Toen
na de opleiding de mogelijkheid van wijkagent zich
aandeed, was ze direct enthousiast. Nu, na dertien
jaar politieagent, beginnen haar ogen nog steeds te
schitteren als ze het over haar werk heeft. Dat ze met
haar werk iets kan doen voor de gemeenschap en dat
haar achtergrond in de jeugdhulpverlening haar daarmee
heel erg mee helpt, maakt dat ze nog steeds heel veel
plezier heeft in haar werk.

eerst bij de marechaussee gegaan. Daar heeft hij vier jaar
gewerkt bij het aanmeldcentrum; de eerste vluchtelingen
kwamen net aan. Bij de marechaussee kwam hij met
verkeer in aanraking en is toen motorrijder geworden.
Na deze periode kon hij wél bij de politie terecht. Daar is
hij eerst noodhulp gaan doen (dat is standaard als je bij
de politie komt) en daarna werd hij verkeerssurveillant.
Dat heeft hij tien jaar gedaan en is daarna bij de ME
gegaan. Na tien jaar verkeer wilde hij wel iets meer gaan
doen dan verkeersbekeuringen uitdelen en heeft hij
gesolliciteerd als wijkagent bij de gemeente Eemsmond.
Niet veel later begon Marjolijn daar ook als wijkagent.
Ik vraag waar een wijkagent van verschilt met een
‘gewone’ politieagent. Een wijkagent heeft een wat
breder pakket, zo vertellen beiden mij. Ze gaan wat
dieper in op de zaak waarvoor ze zijn opgeroepen. Ze
hebben daardoor ook veel contact met hulpverleners.
Ze worden nogal eens opgeroepen als er problemen
zijn bij mensen die eigenlijk hulp nodig hebben – maar
hulp bieden is meestal op vrijwillige basis. Buiten dat
er nergens plaats is in de hulpverlening – alles zit vol
– willen mensen vaak zelf niet geholpen worden, óf ze
hebben niet door dat ze eigenlijk wel hulp nodig hebben.
De wijkagent kan dan soms heel goed bemiddelen dat
die hulp er dan wél komt. Dat sociale aspect van hun
werk vinden beide wijkagenten een dankbaar onderdeel
van hun werk.

Tjerk Smitstra en Marjolijn Valkema
Tjerk heeft een andere achtergrond. Ik vraag of hij Fries
is omdat de naam Tjerk daar wel een aanwijzing voor
is, maar dat blijkt niet zo. Tjerks vader is Fries, maar zelf
heeft hij nog nooit in Friesland gewoond. Op vijfjarige
leeftijd is hij van het zuiden van het land naar Groningen
verhuisd. Na de middelbare school is hij in militaire dienst
geweest. Hij wilde eigenlijk toen al bij de politie, maar de
dienstplicht bestond nog en hij moest eerst in militaire
dienst. Na zijn dienst wilde hij direct bij de politie, maar
daar hadden ze toen geen mensen nodig. Hij is toen
12

Tjerk gaat tijdens het interview verder met het Diamand
painting project van Greetje.
Beide wijkagenten hebben het gebied van oud-gemeente
De Marne onder hun hoede – dat zijn eenentwintig
dorpen. Ze vinden het prettig om op het platteland te
werken. Dat heeft charme en is gemoedelijker dan in een
stad.

Het hele gebied van onze politie is Ommelanden Noord.
Daar zijn zo’n 120 functies, en daarvan zijn er 17
wijkagenten. Ommelanden Noord gaat van Termunten
tot aan Lauwersoog.
Ik vraag of er een speciale opleiding is voor wijkagent.
Die is er wel, maar die wordt niet altijd aangeboden en is
geen vereiste. Je leert dit vak vooral door te doen. Als er
bijvoorbeeld een melding van huiselijk geweld is geweest,
gaat de een er de volgende dag weer even heen om te
kijken of er nazorg nodig, maar een ander zal dat niet
doen. Dat kan naar eigen inzicht. Wat dat betreft heeft
Marjolijn veel aan haar werk in de jeugdhulpverlening.
Maar een goede wijkagent word je vooral door ervaring.
Ze vullen elkaar dan ook heel goed aan. De wijkagenten
hebben vooral dagdiensten, maar ze worden ook
regelmatig ingezet voor nachtdiensten. Ook door gebrek
aan agenten, worden ze wel ingezet om bijvoorbeeld
tijdens Spring en de kermis avond/nachtdiensten te
draaien. Maar die afwisseling vinden ze juist leuk. Het
gebied dat ze bestrijken is heel erg groot, maar omdat
er weinig incidenten zijn, is het goed te doen. We wonen
gewoon in een hele veilige gemeente. Daarbij helpt het
dat ze veel mensen kennen en anders veel inwoners
van oud-gemeente de Marne hén. Dat praat vaak wat
gemakkelijker als er problemen zijn. Ze proberen ook om
zichtbaar te zijn: met de kermis en Hemelvaartsmarkt
komen ze zeker even een rondje maken over het terrein.
Bij de vraag wat ze het leukste van hun werk vinden, is
het even stil. Uiteindelijk blijkt het de onvoorspelbaarheid
en afwisseling te zijn. Aan het begin van hun dienst
weten ze nog niet wat hen die dag te wachten staat. Het
nadeel daarentegen is de administratieve last. Er moeten
allerlei processen gevolgd worden en dat gaat niet altijd
efficiënt. Marjolijn geeft een voorbeeld: een middelbare
school-leerling die opgepakt werd voor een kleine
overtreding, kreeg een bekeuring en werd aangemeld
bij Halt. Die leerling kreeg toen een alternatieve leerstraf.
School blij, ouders blij en de jeugdige overtreder had
weer wat geleerd. Nu wordt er een melding gemaakt en
moet de overtreder worden gehoord. Dan moeten ook
de ouders en een advocaat er bij aanwezig zijn. Ze zijn
soms vier uur bezig om dit in gang te zetten. Er moeten
foto’s worden gemaakt, vingerafdrukken afgenomen
identiteit moet worden gecontroleerd. Daardoor schiet
de ingreep zijn doel misschien wel voorbij. Het hoeft
allemaal niet zo ingewikkeld om het goed te doen. Maar
over het geheel gezien vinden beide agenten hun werk
ontzettend leuk om te doen. Afgelopen week hebben ze
bijvoorbeeld honderd kinderfietsen gecontroleerd tijdens
het verkeersexamen. Dat is leuk om te doen, maar ook
heel nuttig. Zij zien de kinderen allemaal en de
kinderen zien hen. Daarom gaan ze ook, als ze gevraagd
worden, graag naar de scholen toe.

Marjolijn vindt wijkagent de leukste functie bij de politie.
Tjerk ook, al denkt hij tegelijk met veel plezier terug aan
de tijd dat hij bij de verkeerspolitie was. Hij denkt terug
aan de straatraces die destijds in Groningen werden
gehouden. Daar deden soms zo’n honderd auto’s aan
mee en dat werd veel te gevaarlijk. Uiteindelijk is het
de politie gelukt deze races te stoppen en werd er een
alternatieve locatie gezocht voor de auto’s om veilige
races te kunnen houden. Ook is Tjerk bekend van het
televisieprogramma ‘Wegmisbruikers’. Als er opnamen
in Groningen werden gemaakt, was Tjerk daar vaak bij
betrokken en reed de cameraploeg regelmatig een dag
mee. Ontzettend leuk om te doen. De opnames zijn nog
terug te zien op internet.
Wijkagenten Tjerk en Marjolijn: een markant stel, waar
we zeker blij mee mogen zijn. Ze houden niet van
nutteloze acties en zorgen er mede voor dat wij in een
van de veiligste gemeentes van Nederland wonen. Het
kan geen kwaad daar even aan te denken als je nog
eens bekeurd wordt voor een overtreding.
Het werd uiteindelijk een leuk en ontspannen interview.
Maar het blijven politieagenten, dus ze waren snel weer
weg naar een volgende activiteit.
Tekst en foto’s: Tom Baars
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BOS & BOL bij DE KLEINE PLANTAGE

MUZIEKVERENIGING ORPHEUS

Op zaterdag 6 en zondag 7 mei organiseert De Kleine
Plantage het themaweekend: Bos en Bollen.
In deze tijd van het jaar staan tuinen en akkers vol met
bloeiende bolgewassen. Na de sneeuwklokjes, de
voorjaarsklokjes en de voorjaarshelmbloemen is het nu
de tijd voor kievietsbloemen, narcissen, en tulpen. Een
geweldige tijd om een bezoek aan de Keukenhof in Lisse
en het Thijssepark in Amstelveen te brengen en natuurlijk
Domies Toen in Pieterburen. We zijn verzot op al die
voorjaarsbloeiende bolgewassen. En verder kunnen we
niet wachten op de camassia’s en de alliums. In de tuin
die wij gemaakt hebben voor de Floriade zullen de eerste
bollen ook bloeien, als voorloper voor het spektakel dat
de tuin in de zomer zal laten zien.
Hein Meeuwissen, een enorm liefhebber en kundig
kweker is aanwezig met een prachtige selectie
zomerbollen zoals dahlia’s, gladiolen, tuinamaryllissen
en veel meer bijzondere bolgewassen.
Op dit Bollenweekend staan ook altijd de bijzondere
heesters, viburnums en hortensia’s in de belangstelling.
Kwekerij Arborealis, zo langzamerhand wereldberoemd,
heeft naast deze fantastische struiken een belangrijke
nieuwe loot aan het bedrijf toegevoegd. De kwekerij legt
zich in toenemende mate toe op het kweken van planten
die tot het zogenaamde voedselbos behoren.
Uit Amsterdam komt Architectura & Natura, dé boekwinkel
op het gebied van architectuur en tuinontwerpen. Ook
veel monografieën over planten en specifieke tuinen, en
tuinkunst horen tot de enorme keus.
Bart Wortelboer heeft een kleine kwekerij in vooral
planten voor de schaduw. Stuk voor stuk juweeltjes.
De Nederlandse Tuinenstichting geeft acte de présence.
En Leo den Dulk van Onze Eigen Tuin geeft een
rondleiding. Petra is er met haar mini foodtruck Gino en
Pjotr & Ingrid (2/5 VrijJazzie) zorgen op zondagmiddag
voor de muziek.

Beste dorpsgenoten en/of donateurs van 		
Orpheus,

Al met al een bijzonder en interessant weekend.

Heel graag tot binnenkort!
Orpheus Eenrum.

Kwekerij De Kleine Plantage
Handerweg 1, 9967 TC Eenrum
www.dekleineplantage.nl
Open van 10.00-17.00 uur. Vrij entree.
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Graag informeren we u via de Ainrommer over de
ontwikkelingen rondom muziekvereniging Orpheus.
Een hele lange tijd heeft u ons waarschijnlijk alleen
papier zien halen in het dorp, dit was door de
coronapandemie een groot deel van het jaar onze
enige activiteit. Op 7 mei komen we graag uw oud
papier weer ophalen, alvast bedankt hiervoor! Wilt
u er aan denken dat we enkel papier ophalen en
geen plastic, sappakken of piepschuim?
Na twee jaar coronastilte zal Orpheus binnenkort de
donateurs ook weer bezoeken voor hun jaarlijkse
bijdrage. We zijn u niet vergeten, uw bijdrage wordt
erg gewaardeerd! Ook hiervoor, alvast bedankt!
Zoals u misschien in de vorige Ainrommer al heeft
kunnen lezen, repeteren we weer actief en hebben
we een donateursconcert in de planning. Dit concert staat gepland op vrijdagavond 20 mei, in de
kas van de familie Baars aan de verlengde
Oosterweg.
Graag heten wij u allen van harte welkom tijdens dit
concert in het thema tv- & filmmuziek. Het concert
begint om 20.00 uur.

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

In de loop van het jaar organiseren we nog enkele
optredens. Een van deze optredens is het, inmiddels traditionele, einde-seizoensconcert van Orpheus in samenwerking met stichting Arboretum
Notoarestoen. Dit concert zal plaatsvinden op
maandag 4 juli, 20.00 uur, in het Arboretum te
Eenrum.
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Greetje Baars onderscheiden,
Tijdens de lintjesregen op 26 april jongsleden was onze
dorpsgenoot Greetje Baars een van de gelukkigen die
werd blij gemaakt met een koninklijke onderscheiding.
Deze was aangevraagd door de Vereniging voor
Volksvermaken en de redactie van De Ainrommer, die
onder Dorpsbelangen valt. Voor beide verenigingen
heeft zij de afgelopen jaren veel betekent.

Greetje is iemand die altijd actief betrokken is bij het
organiseren van de activiteiten. Ze heeft alles, door haar
jaren van ervaring, altijd goed geregeld en heeft oog voor
de details. De tijd van het beëindigen van haar functie
als secretaresse, was een verlies voor het bestuur van
de VvV. We zijn dan ook nog erg blij dat ze alleen haar
bestuurlijke functie heeft beëindigd en nog altijd actief
deelneemt in het dorp. Want wat is een dorp zonder
activiteiten voor ontspanning.

Gediplomeerd lid van Provoet

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

65

Greetje heeft van 1998 tot aan 2015 als secretaresse in
het bestuur gezeten van de VvV. Na haar aftreden heeft
de VvV haar tot erelid benoemd. Nadat zij gestopt is als
secretaresse, is zij op de zijlijn altijd betrokken geweest. Tot
op heden is Greetje nog steeds actief in de verschillende
commissies van de VvV; de sinterklaascommissie, de
wandel driedaagse commissie, Koningsdag en de Jeu
de Boules commissie. Deze verschillende activiteiten
worden gedurende het jaar georganiseerd.

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

Ook voor ons dorpsblad is ze jarenlang actief.
Het begon al lang gelden met het meehelpen met het
verenigingsblad voor de voetbalclub. Deze werd nog
gestencild in de jeugdhaven en daarna werd met een
koppel vrijwilligers het blad samengevoegd en geniet.
Daarna is ze in de redactie gegaan van, achtereenvolgens
het Bokkeblad, de Mare en nu nog steeds in de redactie
Van De Ainrommer.
Een betrokken dorpsgenoot dus die zeer terecht een
lintje heeft verdiend.
redactie De Ainrommer

natuurlijkeigenwijz.nl
\
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MOLEN DE LELIE

EENRUM KLASSIEK

Wat een bijzondere ochtend was het 9 april! Omdat het
Gilde van vrijwillige Molenaars dit jaar vijftig jaar bestaat,
was er deze ochtend een wereldrecordpoging ‘molens
draaien’. Tevens is 2022 is uitgeroepen tot ‘Het Jaar van
de Molenaar’.

Op zondag 15 mei om 15.00uur vindt in de Oude kerk
van Eenrum het vierde concert van Eenrum Klassiek
plaats. De jonge en zeer talentvolle violist Leon Blekh,
prijswinnaar bij het Oskar Back Concours 2020, zal met
pianist Jan de Roos een heel mooi romantisch en virtuoos
programma met werken van Brahms, Tschaikowsky en
Wieniawski ten gehore brengen.

Tussen 11:00 en 12:00 uur draaiden er in Nederland 807
vrijwillige molenaars hun molens en zelfs 29 vrijwillige
molenaars in het buitenland deden mee. Daarmee was
het een geslaagde recordpoging!
Ook bij Molen de Lelie draaide de molen volop door
onze molenaars. Beneden in de molen was het een
drukte van belang omdat iedereen wel zin had in de
heerlijke pannenkoeken die er werden gebakken.
Pannenkoeken van ons eigen pannenkoekenmeel! Onze
pannenkoekenbakster kon er bijna niet tegenop bakken
en tegen de honderd pannenkoeken vonden hun weg
naar hongerige magen! Wat was het een gezellige en
super geslaagde ochtend. Dank ook aan iedereen die
langs is geweest.
Vanaf 27 april begint ons seizoen. We hopen u dan weer
terug te zien voor onze heerlijke pannenkoekenmeel,
koekjes & broodjes.
Zie de agenda voor onze openingstijden.
Team molen de Lelie

BEDANKJE SPORTVERENIGING

Tickets bij Brood en Kado, Zuiderstraat 5, Eenrum en via
info@klassiekemuziekeenrum.nl
Stichting Klassieke muziek Eenrum-Het Hogeland

QUILTTENTOONSTELLING IN DE EENRUMER
KERK

Op vrijdag 1 april vierden we het prachtige feit dat
Eenrum al honderd jaar een sportvereniging heeft. En
wat was de viering geweldig! Veel bezoekers zagen de
jeugd hun gymnastische uitvoeringen doen en ook het
mooie optreden van de seniorengroep werd met een
staand applaus afgesloten

Het bestuur deelt natuurlijk die mening en bedankt
langs deze weg iedereen die heeft meegewerkt aan
de totstandkoming van het jubileum dat een levend
reclamebord werd waarin sportminnend Eenrum zich
van zijn beste kant liet zien.
Het bestuur ziet met deze voldane en positieve terugblik
de toekomst van de Sportvereniging vol vertrouwen
tegemoet en heet jong & oud van harte welkom in de
Turnhal om aan de sportlessen deel te nemen.

Evenals in 2019 is er dit jaar in de kerk van Eenrum
een expositie van de Nationale Quilt Collectie. In deze
tweede expositie zijn ook nieuwe aanwinsten te zien.
Op Hemelvaartsdag is er tevens een leuke activiteit
voor de kinderen. Naast de kerk zal een vrolijke tent
staan waar cakejes versierd kunnen worden. Voor de
onderzoekende kinderen is er een quiz, waarmee een
quiltje te winnen is.
De openingstijden van de expositie zijn:
26 mei Hemelvaartsdag van 10.00 – 17.00 uur
27 mei vrijdag van 11.00 – 17.00 uur
28 mei zaterdag van 11.00 – 17.00 uur
29 mei zondag van 11.00 – 17.00 uur

Het sporttheater en een heuse clown maakten het
plaatje compleet. Op de tribune werd veel gesproken
over het sporten in eigen dorp en hoe graag men dat
behouden ziet.

De entree is gratis
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vriendjes in de spotlights
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?
Lindy Kaylee Smit, ik ben 8 jaar en
zit in groep 4.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb 2 broertjes een tweeling 		
Nolan en Jaimy, 3,5 jaar .
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Films van Gost Busters.
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“ Iedereen is gek op slijm “ van
Bibi.
5. Wat wil je later worden?
Dierenarts

6.

7.

8.

Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pannenkoek met poedersuiker, en Taart.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen
Bibi zij is You Tuber.
Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn mooie bruine ogen.
9.Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Sarah Meinders
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn allerbeste
vriendinnetje is,

Rustig wonen in Eenrum

Mattenesserlaan, Mattenesserlaan 1 t/m 29 en 37 t/m 59 in Eenrum
De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord
door “Cafe Eendrum”.

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.
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.

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl
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Ondernemers Vereniging Hogeland
West in Grand Café De Pool in Eenrum
Ondernemers Vereniging Hogeland West organiseert op
24 Mei aanstaande van 16.30 tot 18.30 een bijeenkomst
in Grand Café De Pool in Eenrum.
Het is een eerste uit een reeks bijeenkomsten om
kennis te maken met ondernemers uit de regio. Tijdens
de bijeenkomst, die voornamelijk zal bestaan uit met
elkaar kennismaken, netwerken en op een plezierige
manier samen zijn, zal kort worden stilgestaan bij waar
de Ondernemers Vereniging Hogeland West mee bezig
is en waarom het van belang is dat ondernemend
Het Hogeland zich bij en met elkaar aansluit voor een
toekomst van welzijn en voorspoed in brede zin.
De leden van de vereniging kunnen u vertellen over hun
ervaringen en kunnen vragen beantwoorden die u als
collega ondernemer heeft. Wij nodigen iedereen van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Ook onze contacten bij de gemeente worden voor de
bijeenkomst uitgenodigd. Wij zien zeer uit naar deze
bijeenkomst en om u te mogen begroeten.
Mochten er intussen al vragen zijn kunt u contact
opnemen met:
Herbert Schouten (secretaris): 06-13534524
U kunt ons ook mailen op:
OVHogelandWest@gmail.com
Met hartelijke groet en naar wij hopen tot 24 Mei
aanstaande! Het bestuur van OVHW

Antiek-verhaal						
							

De haas en de schildpad - Aesopus’ fabel over de
wedstrijd tussen de haas en de schildpad

De haas moest altijd lachen wanneer hij de schildpad
zag lopen, want het ging zo langzaam. “Ik begrijp niet
waarom jij nooit naar iets onderweg gaat,” zij hij pesterig.
“Als jij eindelijk aankomt, is het altijd te laat en alles is al
lang voorbij.”

www.postmamotoreneenrum.nl

De schildpad lachte een beetje. “Vlug ben ik niet,” zei
hij, “maar toch durf ik te wedden, dat ik eerder aan de
overkant van dit veld ben dan jij. Zullen we een wedstrijd
houden? Dan kun je het zien.”
“Goed!” riep de haas en meteen sprong hij er vandoor,
zo snel als hij kon. De schildpad ging heel rustig op weg.
Nu was het die dag erg warm weer met een brandende
zon, en de haas werd halverwege moe en slaperig.
“Weet je wat,” dacht hij. “Ik doe even een tukje onder
die heg hier. Zelfs als die schildpad me onderwijl voorbij
loopt, heb ik hem in een flits weer ingehaald.” De haas
ging in de schaduw liggen en sliep in.
De schildpad kroop gestaag voort onder de warme zon.
Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het was veel
later dan hij dacht en hij keek eens rond. Geen schildpad
te bekennen. “Nou nou,” mompelde hij, “waar zit dat
vriendje? Wacht maar, ik zal hem eens wat laten zien.”
Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door het korte
gras, door het koren, over sloten, langs braamstruiken,
en bij de laatste bocht bleef hij even staan om te zien
waar de eindstreep lag. Daar! En nog geen halve meter
ervoor kroop de schildpad, langzaam maar zeker, stap
voor stap, dichter en dichter naar het eindpunt.

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant

Met een geweldige sprong stoof de haas erop af. Maar hij
was te laat. Toen hij de lijn passeerde, was de schildpad
hem juist voor geweest.

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID
KOFFIE & BORREL

“Zie je nou wel,” zei de schildpad.

LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN

Maar de haas had geen adem meer om te kunnen
antwoorden.

GROEPSUITJES

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 meil 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“van de wal in de sloot geraken”. De winnaar van de vorige maand: Sabrina Raangs. Gefeliciteerd, het prijsje
aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
24

HORIZONTAAL
1.soort tabak
6.brood voor Kerstmis
12.wijfjesvogel
14.gereedschap
15.vogelmuur
17.hoofddeksel
19.product v.d. klapperboom
22.huren
23.durven
25.deel v.e. arrondissement
26.vaarwel
27.bestelen
29.Sociaaleconomische Raad
30.titel
32.niets (Spaans)
33.wild zwijn
35.op die plaats
37.explosieve
opruimingsdienst
38.recorder
41.deegwaar
42.in voice (afk)
43.licht slaapje
44.vorm van belasting
46.godsdienst
47.erg veel
48.flauw keelgeluid
50.boodschappentasje
52.aanval
54.vreemde taal
56.hechtmiddel
58.liefhebberij
59.luchtpost
61.geplaag
62.voeding
63.plaats
65.grote hoeveelheid
67.groot ongeluk
69.eerste baard- of snorharen
71.van geringe afmeting
73.schimmig
74.route
75.rijk
76.communicatiemiddel
78.wintervoertuig
80.danspas
82.oostzuidoost (afk)
85.Italiaans eiland
87.wapen
89.welzijn
92.militaire rang
94.somber
97.sportmerk
99. zware hamer
100.corrigeren
101.schoonmaakgerei

103.bespottelijk
104.omslag
105.nota bene (afk)
107.dieet houden
109.dierentuin in A’dam
110.politieke partij (afk)
111.compagnie (afk)
113.verzuim
116.modern
117.computermerk
119.Europese Voetbalbond
120.plaats in Italië
121.vreemde munt
122.studieonderdeel
124.pronktafeltje
126.vervolgens
127.lichaamsfunctie
129.sleeën
130.Javaans dansmeisje
131.babyartikel
133.informatie
134.boekformaat
135.kunstinsnijding
137.bijwoord
138.overtroeven
139.opvijzelen
VERTICAAL
1.waar
2.werkje
3.vrouwelijk dier
4.turntoestel
5.Amerikaanse persagentschap
(afk)
7.en volgende (afk)
8.bemiddeld
9.teug
10.onder invloed van drugs
11.werknemer
13.speelgoed
15.lentemaand
16.viervoeter
17.oud-Egyptische koning
18.zitten
20.geldbewaarplaats
21.stijf
23.beloning
24.laaghangende wolken
27.tokkelinstrument
28.beetpakken
31.invenit (afk)
32.volksstam
34.natuurverschijnsel
36.aangenomen houding
38.sportieve, open auto
39.schoenmakersgerei
40.vol scheuren
43.plaatselijke wedstrijd

45.ouderwets rijtuig
76.werkplaats
48.middelpunt
49.verstandig
51.kunstproduct
53.blaasinstrument
54.torpedo
55.oudejaarsavond
57.kostbaar gesteente
59.atmosfeer (afk)
60.mep
62.Amerikaanse goudmunt
64.zijn haar verliezen
65.verborgen microfoon
67.Moeders voor Moeders
(afk)
68.jockeypet
70.drank
71.kunsttaal
72.plek
77.uitstekend reepje
79.onbepaald vnw
81.even
83.weefsel
84.zegekreet
86.overal
87.niet langzaam
88.Bijbelse figuur
89.Canarisch eiland
90.koeienmaag
91.houten raamwerk
93.Afrikaans dier
94.jongensnaam
95.nakomeling
96.huisraad
98.bazige vrouw
100.begrip
102.krijgsgewoel
104.soort zalf
106.bij herhaling
108.ontvlekkingsmiddel
109.boom
110.verlaagde toon
112.mankement
114.zoete lekkernij
115.handvat
116.stokschermen
118.Bijbelse figuur
121.verwarring
123.bolleboos
125.kuur
126.dieptepunt
128.deel v.e. blad
130.tocht
132.klip
134.soort zeil
136.aartsbisschop (afk)
137.computermerk
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EXPOSITIE PJOTRSCHILDERIJEN IN KERKJE
VAN FEERWERD
In het mooie witte kerkje van Feerwerd, dat als RUSTpunt
gebruikt wordt, is sinds begin maart een expositie van
de schilderijen van Pjotr Rijpstra te zien. Dus als je
deze maand tijdens een wandel- of fietstocht even naar
binnen loopt, kun je onder het genot van een kopje thee
of koffie de portretten en landschappen in expressieve
kleuren bekijken. De schilderijen hangen er nog tot het
einde van deze maand.

Gaswinning draait om geld, macht en geopolitieke
verhoudingen.
Omdat zij ervaring en kennis heeft van Rusland, mede
opgedaan tijdens haar periode als correspondent in
Rusland, hebben wij met haar afgesproken dat zij ook
zal ingaan op de actuele situatie in Oekraïne op het
moment van de lezing.
Wij zien u graag op 13 mei 2022 om 20.00 uur in het
Dorpscentrum Agricola.
Der Maatschappij tot NUT van ‘t Algemeen
Locatie : Dorpscentrum Agricola te Baflo.
Tijd
: 20.00 uur.
Datum : vrijdag 13 mei 2022 om 20.00 uur

n.

2
LEZING: GRONINGS GOUD
In het Dorpscentrum Agricola te Baflo wordt op vrijdag
13 mei 2022 om 20.00 uur een lezing gehouden door
Wendelmoet Boersema. Zij is journalist bij Trouw en was
correspondent voor Trouw, Elsevier en BNR in Rusland.
In haar boek Gronings goud reconstrueert Wendelmoet
Boersema de geschiedenis achter de barsten en de
breuken waaronder haar geboorteprovincie Groningen
zo te lijden heeft. Waarom kost het de politiek zoveel
moeite afscheid te nemen van het gas? Wat heeft het gas
uit Slochteren ons gebracht? Welke macht verschafte
het gas ons op het internationale toneel? En hoe groeide
Groningen uit tot de spil in onze relatie met Rusland?
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We volgen Wendelmoet Boersema op haar fascinerende
tocht langs Groningse akkers en Siberische gasvelden,
van Gasunie tot Gazprom. Aan de hand van originele
bronnen en interviews brengt Gronings Goud een palet
aan verhalen, van de Texaan die Nederland op gas liet
koken en de Groningse boer die met graafmachines heel
Nederland voorzag van leidingen, tot het verdriet in de
Groningse…

8

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!

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

Zomaar een leuke foto

Zaterdag 9 april jl. was er weer sinds lange tijd een
inloopmarkt van de Ruilkring Hogeland, de vereniging
van mensen uit Het Hogeland en omgeving 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
zonder tussenkomst van geld! Als betaalmiddel wordt
er een virtuele munt gebruikt: de pangel. Het was een
succesvolle bijeenkomst. We mochten vele ‘oude’, maar
ook nieuwe leden ontvangen en er werd druk gepangeld
onder het genot van de zelfgemaakte versnaperingen,
paaseitjes en een kopje koffie of thee.

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21

0595-491314

9967RJ Eenrum

kapsalonkram@ziggo.nl
Bel of maak uw afspraak online

De Kleine Plantage

De volgende inloopbijeenkomst staat ook al weer
gepland, namelijk op zaterdag 21 mei a.s. om 14 uur.
Het thema van deze bijeenkomst is ‘Duurzaamheid’,
een van de speerpunten van de Ruilkring Hogeland. Het
ruilen van goederen is natuurlijk al heel duurzaam, maar
er worden door verschillende leden van de Ruilkring
ook ‘duurzame’ goederen gemaakt en ‘verpangeld’,
zoals zelfgemaakte jam, enveloppen, wasbare
‘wattenschijven’, herbruikbare stoffen broodzakken
en schoonmaakmiddelen en deodorant van natuurlijke
ingrediënten.
Nieuwsgierig geworden en wil je een keer komen kijken
en luisteren en misschien zelfs wel pangelen? Je bent
van harte welkom! Geef je wel even op via contact@
ruilkringhogeland.nl. Na opgave krijg je van ons het
adres en een routebeschrijving.
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

www.kapsalonkram.nl

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...
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

Zomaar een leuke foto van Freja de poes, met de kerk
van Eenrum op de achtergrond

Uitnodiging – bijeenkomst Zorg voor
dorpsvisie Eenrum
Op dinsdag 10 mei gaan we aan de slag met het
thema Zorg. In veel dorpen in Groningen werkt men
aan vormen van noaberschap – we hebben zelfs een
netwerk van zorgzame dorpsinitiatieven in Groningen:
www.zorgzamedorpengroningen.nl.

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Programma:
20.00 uur: Hartelijk welkom
20.05 uur: Introductie op het onderwerp Zorg door de
zorgverleners
20.20 uur: Presentatie door Jan Bernard Oostwoud van
Mensenwerk Hogeland
20.45 uur: Uiteen in groepen en met elkaar in gesprek
over Zorg in Eenrum
21.30 uur: afsluiting.
Het zou ontzettend fijn zijn als u komt! Aanmelden is niet
nodig.
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Werkgroep Dorpsvisie Eenrum: Dorpsbelangen
29

Nuttige adressen

Kleurplaat

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

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

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 )

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
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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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