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in deze editie...
• dorpsbelangen
• ontmoetingspunt
• dorpshuis
• orpheus
• brand
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VOORWOORD
De zomervakantie is voorbij. De kinderen zijn weer
naar school, de hordes toeristen zijn vertrokken,
langzaam gaan we over naar de orde van de dag.
Maar wat blijft: dat verdraaide virus! Ook deze editie
van de Ainrommer staat voor een groot deel in het
teken van COVID-19. Dat is vooral verdrietig om te
lezen – evenementen worden afgezegd of grondig
gewijzigd, organisaties zien zich genoodzaakt
maatregelen te treffen – maar tegelijk laten
Eenrummers zien dat ze niet voor één gat te vangen
zijn: op creatieve manieren wordt er doorgepakt en
past men zich aan. Of wanneer dat niet mogelijk is:
gewoon de boel uitstellen om het later nog eens
proberen. Men laat zich niet uit het veld slaan.
Oftewel: kop d’r veur!

Overigens heeft de Ainrommer een nieuwe redacteur:
Ruben Heijloo - eveneens van de brand aan de
Hoofdstraat - heeft het stokje overgenomen van
Pauline Rooseboom. Pauline heeft De Ainrommer
negen jaar lang geredigeerd en gevuld met mooie
teksten, maar nu vond ze het tijd voor iets nieuws.
Ruben is relatief nieuw in het dorp: een jaar geleden
heeft hij met zijn vriendin Sacha het pand aan de
Hoofdstraat gekocht, om daar een koffiehuisje en
een B&B te beginnen. De brand heeft deze plannen
ietwat vertraagd, maar het stel is al aan het dromen
over hoe de boel herbouwd kan worden. Ruben
heeft een achtergrond in digitale media, film en
wijsbegeerte. Hij schreef twee boeken, redigeerde
er een twintigtal en is samensteller van de jaarlijkse
Filosofie Scheurkalender. Hopelijk kan Ruben de
– figuurlijke – grote schoenen van Pauline vullen
en samen met de redactie maandelijks een fraai
magazine afleveren.

Gelukkig zijn er ook andere onderwerpen in deze
oktober-Ainrommer: Dirk Molenaar heeft een
prachtig verhaal over de eerste telefoons in Eenrum De redactie
en in ‘Eem om toavel mit…’ een interessant gesprek
met Gerben Postma van Postma Motoren, die
gebruikte motoren koopt, opknapt en verkoopt. Ook
een mooi gedicht over het leven op het Hogeland
en diverse persberichten van organisaties uit het
dorp. Minder vrolijk is het verhaal van Sacha Kraan,
die vertelt over de verwoestende brand aan de
Hoofdstraat van afgelopen augustus. Gelukkig heeft
ook dat verhaal een soort van happy end: de steun
uit het dorp na de brand was én is hartverwarmend.
Waarin een klein dorp groot kan zijn.
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nijs oet ainrom
Dag
Oktober
Do.

Dat

Organisatie

15-10 Ontmoetingspunt

Activiteit

Locatie

Snert eten

Abrahams Mosterdm.

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Donderdag
Volleybal dames recreatief
Donderdag
Volleybal heren recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Vrijdag
Freerunning vanaf 7 jaar
Vrijdag
Freerunning vanaf 9 jaar
Vrijdag
Freerunning vanaf 11 jaar
Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
Ontmoetingspunt
dinsdag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger
Zo.
04-10 Centrumkerk
Ds. H. Jansen
Zo.
11-10 Centrumkerk
Ds. H. Pol
Zo.
18-10 Centrumkerk
Ds. H. Jansen
Zo.
18-10 Kerk Westernieland
Ds. M. Euwema
Zo.
25-10 Centrumkerk
Ds. R. Renooij

Tijd

11.30

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

19.30 – 20.30
19.00 – 20.15
20.15 – 21.30
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Voetbalkantine
Voetbalkantine
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

14.45 - 15.30
13.45 - 14.45
10.00 – 11.00
14.00
14.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00

Bijzonderheden

Aanvang
10.00
9.30
9.30
9.30
9.30

Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn de diensten niet bij te wonen.
De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl
Iedere woensdag om 19.30 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
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
Wij staan weer voor een nieuw seizoen 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 ionformatie zie www.eenrumonline.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
De vakantie is achter de rug en eerlijk gezegd hadden
wij erop gehoopt en eigenlijk ook wel een beetje erop
gerekend dat we nu in iets normaler (minder corona)
vaarwater zouden zitten. Helaas is er wezenlijk niet erg
veel verbeterd en het ziet er niet naar uit dat dat op korte
termijn wel zo zal zijn. We varen op halve kracht en dat
zullen we voorlopig blijven doen. Valt er inhoudelijk nog
wat te melden? Niet veel, maar toch nog wel iets dat je
als een flink lichtpunt kunt zien.
Hertenkamp
Goed nieuws! In de vorige De Ainrommer aangekondigde
buitenvergadering met de huidige vrijwilligers en de nieuwe
belangstellenden heeft plaatsgevonden en we kunnen
daaruit de conclusie trekken dat er voldoende basis is
voor het voortbestaan van het Hertenkamp. Daarmee is
gelukkig de grootste kou uit de lucht. Praktisch gezien is
er nu al aanvulling voor de dagelijkse verzorging van de
levende have, intern zijn er verschuivingen geweest in de
verschillende taken en er is al een begin gemaakt om het
onderhoud van het Hertenkamp aan te pakken. Er moet
nog een hele hoop gebeuren, maar het begin is er en er
is voldoende vertrouwen in een goede toekomst. Onder
andere via de Ainrommer houden we iedereen van het
verdere verloop op de hoogte.
Contributie
Alles heeft zijn prijs en mede dankzij contributies,
donaties, giften etc. kan Dorpsbelangen functioneren;
kan de Ainrommer gemaakt en bezorgd worden; en kan
het Hertenkamp in de benen worden gehouden. Al haalt
die vermaledijde corona ook hierbij weer een streep door
de rekening. Voorheen was het allemaal overzichtelijk:
de gelden werden elk jaar aan de deur opgehaald en
de goede gever kreeg gelijk een lidmaatschaps- en/
of donateurskaart. Ook was dat vaak een gelegenheid
om even een kort praatje te maken. Zo kreeg het
financiële gebeuren toch nog een persoonlijk tintje.
Noodgedwongen moesten we overgaan op een wat
afstandelijker systeem. Bij de leden en donateurs zijn
briefjes in de brievenbus gedaan met het verzoek om
aan de (bescheiden) financiële verplichtingen te voldoen.
Bij deze dan ook de dringende oproep om via deze weg
te betalen. Het scheelt een hoop werk en al vast dank
voor de moeite.
Dorpsvisie
Nog steeds rijdt het coronavirus de verdere ontwikkeling
van de Dorpsvisie in de wielen. Naar buiten toe kan er
voorlopig niets gebeuren. Zodra de RIVM-richtlijnen het
toelaten, zal de draad met betrekking tot de Dorpsvisieactiviteiten weer opgepakt worden.
Verkeersveiligheid
Eenrum kent helaas een aantal structureel onveilige

verkeerspunten. Daarnaast is het steeds zwaarder
wordende en snel rijdende landbouwverkeer een
punt van zorg. Op verschillende plaatsen in het dorp
is duidelijk het beschadigde en verzakte wegdek te
zien. Dorpsbelangen pakt deze handschoen op. Deze
problematiek zal structureel worden besproken met
vertegenwoordigers van de gemeente. Zodra u dit
leest is het eerste overleg achter de rug. In de volgende
Ainrommer zal hiervan uitgebreid verslag worden gedaan.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
e-mailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsApp bericht
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

2/5 VRIJJAZZIE STRUINDE DOOR DE DORPSTUIN VAN DEN ANDEL
De aanhouder wint! Want nu was het dan toch zover:
een optreden in 2020. Hoe leuk het ook was, graag
hadden we er met complete band gestaan. Alleen
Pjotr en ik waren als duo onderdeel van het landelijk
georganiseerde Struinen in de Tuinen dat op zondag 6
september ook in Den Andel werd georganiseerd. We
waren door de dichter/kunstenaar Dick Guillot gevraagd
om muzikale intermezzo’s te verzorgen tussen zijn
poëzievoordrachten. Dat deden we met veel plezier voor
een zichtbaar genietend publiek. Dat er werd genoten,
kwam beslist ook door de prachtige omgeving in de
Dorpstuin van Den Andel. Wanneer je daar nog nooit
geweest bent: we kunnen het je aanraden! De tuin
bevindt zich achter het Dorpshuis.
Op moment van schrijven is juist bekend dat we ook
als voltallige band zullen spelen in Garnwerd op 26
september. Het gaat om een besloten optreden en wat
hebben we daar ontzettend veel zin in!
Op Facebook en www.vrijjazzie.nl zullen we ook eventuele
aankondigingen doen van aanstaande optredens.

Met muzikale groet ook namens Anita, Hans, Pjotr en
Robert,
Ingrid van der Meulen
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heel nieuwsgierig naar dit nieuwe Eenrumse bedrijf.

MEDEDELINGEN VAN STICHTING ONS
DORPSHUIS DE OUDE SCHOOL
Situatie in verband met het COVID-19 virus
Het bestuur van het dorpshuis heeft in het voorjaar
van 2020 moeten besluiten dat het dorpshuis voor alle
activiteiten tot 1 september 2020 of zoveel langer als
volgens de dan geldende regelgeving gesloten moest
blijven. Inmiddels is het zover dat het dorpshuis “onder
voorwaarden“, opgenomen in een protocol, weer
gebruikt kan worden. Gebruikers van het dorpshuis
worden in de gelegenheid gesteld om samen met bestuur
en beheerder na te gaan op welke wijze en onder welke
condities activiteiten kunnen plaatsvinden.
Met muziekvereniging Orpheus heeft afstemming
plaatsgevonden, opdat de wekelijkse repetities op de
maandag kunnen worden hervat. Verder is het mogelijk
om vergaderingen en bijeenkomsten te houden. De zaal
aan de Hoogstraatzijde biedt plaats aan maximaal twintig
personen. De grote zaal biedt plaats aan maximaal
vierendertig personen. Een van de uitgangspunten is dat
er stoelen op aangewezen plaatsen staan. De keuken is
alleen toegankelijk voor beheerder en vrijwilligers van het
dorpshuis.
Overige zaken
Zoals al eerder aangegeven heeft het bestuur van het
dorpshuis besloten over te gaan tot pinbetaling. Dit
houdt in dat de genuttigde consumpties ALLEEN nog
met pin kunnen worden betaald.
Ondanks de vervelende sluitingsperiode van het
dorpshuis is een aantal belangrijke zaken met betrekking
tot het dorpshuis in gang gezet. Zo zijn de dakgoten
van het hoge gedeelte vervangen. Ook is het houtwerk
van de dakgoten geschilderd. Verder is de gevel aan
de Hoogstraat opnieuw gevoegd. Dit was dringend
noodzakelijk aangezien er bij regen water door de gevel
naar binnen stroomde.

Het bestuur

EEM OM TOAVEL MIT… GERBEN POSTMA
In Eenrum bruist het van de nieuwe initiatieven en nieuwe
bedrijven. Eem om toavel mit… schenkt aandacht aan
de mensen achter deze nieuwe initiatieven.
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We zitten vandaag om tafel met Gerben Postma. Gerben
is sinds kort adverteerder in De Ainrommer met zijn
bedrijf Postma Motoren Eenrum en wij waren natuurlijk

Gerben is achtenveertig jaar geleden geboren in
Groningen en getogen aan de Vennen in Eenrum, waar
Pa en Moe nog steeds wonen. Gerben is getrouwd met
Marjan en samen hebben ze twee dochters: Amber (7
jaar) en Carmen (4 jaar).
Gerben heeft eerst de landbouwschool gedaan, maar
boer worden leek hem toch niet zo geweldig. Daarom
heeft hij daarna KMBO autotechniek gedaan. Ook dát
was het niet helemaal en zo kwam hij al snel bij de fietsen
uit. Hoewel het hem op school werd afgeraden - want
met fietsen zou geen geld te verdienen zijn - lag zijn hart
toch bij de tweewielers. En dat er met fietsen geen geld
te verdienen is, is natuurlijk allang achterhaald. Volgens
de Bovag en RAI zijn er ruim tweeëntwintig miljoen
fietsen in Nederland. Werk genoeg dus! Dat merkte ook
Gerben, die bij van der Meulen Fietsen in Paddepoel aan
de slag ging. Daar heeft hij het vak geleerd. Later werkte
hij nog bij Cycle Shop, Poort Fietsen en Dik Fietsen.
Daarnaast sleutelde Gerben graag aan motoren - een
van zijn hobby’s. Samen met zijn broer Gerke heeft
Gerben motorcross en ook grasbaanraces gedaan.
Uiteindelijk kwam Gerben terecht bij de NS als
treinmonteur. Daar werkt hij al negentien jaar. Een hele
leuke baan met een hecht team van tweeëndertig
collega’s. Dat werk gebeurt uiteraard in ploegendienst,
want de treinen rijden dag en nacht door. Na de komst
van de kinderen begon vooral de ploegendienst wel wat
moeilijker te worden. Ook zijn vrouw Marjan had een
baan en het was vaak puzzelen om te zorgen dat er altijd
iemand thuis was voor de kinderen.

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

Administratiekantoor

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

ZONNEPANELEN
LATEN PLAATSEN?
WIJ REGELEN UW
BTW-TERUGGAVE
VAN A TOT Z.

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

Raymond Bijlholt
Wenakker 2
9967 SP Eenrum
06-12947801

Finlinq B.V.
Het Aanleg 1
9951 SJ Winsum
0595-721100

WWW.FINLINQ.NET

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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Vandaar het idee iets voor zichzelf te beginnen. Vorig jaar
tijdens de vakantie werd er gebrainstormt met Marjan en
die kon zich wel vinden in het opstarten van iets nieuws.
Wat doet Postma Motoren Eenrum precies? Onder
andere de verkoop van gebruikte motoren, en dan
motoren in de betaalbare klasse. De meeste exemplaren
gaan tussen de €1000 en €2200 van de hand. Uiteraard
worden de motoren eerst helemaal nagekeken. Ze
krijgen een onderhoudsbeurt en onderdelen die niet
goed meer zijn, worden vervangen. Gerben heeft er
altijd wel zo’n zes stuks op voorraad staan. Daarnaast
doet hij uiteraard het onderhoud van motoren, maar ook
van brommers en fietsen. Gerben heeft een werkplaats
bij zijn broer Gerke aan de Oosterstraat. Gelukkig helpt
Gerke regelmatig mee. In deze schuur sleutelden ze
ook altijd al aan de motoren in de tijd dat ze motorcross
deden.
Eerst had Gerben het idee om de motorhandel er een
beetje bij te doen. Dat kon ook, doordat hij door de
ploegendienst overdag vaak thuis zat. Maar na een
stukje in De Ainrommer, zijn advertenties en berichten
via Facebook, werd het al snel heel druk. Gerben denkt
er nu over om in eerste instantie wat minder bij de NS te
gaan werken en wat meer voor zichzelf. Maar dan zit hij
met ruimtegebrek. Nu al staat zijn eigen schuur vol met
motoren – en ook in de werkplaats is amper plaats. Er
kan slechts aan één motor tegelijk gesleuteld worden.
Gerben zou graag een grotere ruimte hebben in Eenrum,
waar hij ook ruimte heeft voor fietsverkoop én waar hij
zijn motoren kan uitstallen. Ook grasmaaimachines
komen dan in beeld. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn
voor Eenrum. Dus weet u nog een geschikte locatie?

Op de vraag waar zijn klanten zitten, begint Gerben te
lachen. ‘Door heel Nederland’, is het antwoord. ‘Ik heb
motoren verkocht in Breda, Amsterdam, Den Haag en
Den Helder. Maar goed, die zie je natuurlijk niet weer.’
Hij gokt meer op klanten uit de buurt. Die komen terug
voor onderhoud of hebben een nieuwe band nodig. Hij
verkoopt alle merken motoren, als ze maar goed en
betaalbaar zijn. Onderdelen bestellen is geen probleem:
Gerben werkt met een groothandel die alle onderdelen
voor alle merken op voorraad heeft én een groothandel
die alles voor fietsen heeft.
We nemen even een kijkje in de schuur waar een stuk
of zes motoren staan opgesteld. De prijs verbaast me.
Zo goedkoop? De motoren zijn meestal zo’n twintig jaar
oud, maar ze zien er nog als nieuw uit. We stappen op
de fiets en gaan naar de werkplaats toe. Die ziet er keurig
uit. Een paar mooie motoren staan klaar voor aflevering.
Op www.postmamotoreneenrum.nl kunt u een aantal
van de motoren zien.

Eerlijk zaken doen is Gerbens motto. Hij wil graag dat
zijn klanten tevreden zijn en weer terug komen. Dat lijkt
me een prima uitgangspunt. Eem om toavel mit… hoopt
dat Gerben een leuke locatie vindt, waar hij ook fietsen
en grasmaaimachines kan neerzetten en verkopen. Dat
lijkt me een goede aanwinst voor Eenrum.

Tekst en foto’s
Tom Baars
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NIEUWS VAN DE KLEINE PLANTAGE
Een spannend bouwinitiatief in de mooie tuin van De
Kleine Plantage. Als de kwekerij in 2022 stopt komt
er, als alles goed verloopt, een woonleefplek voor alle
leeftijden met zelfstandige woningen. Daar zitten kleinere
en grotere zelf te bouwen koopwoningen bij, maar ook
twee betaalbare huurwoningen. Als goede buren willen
we met elkaar betrokken zijn en zo nu en dan activiteiten
samen organiseren.

In de even weken vindt het handwerken plaats en in
de oneven weken BINGO (zie agenda Ainrommer).
We beginnen op 15 september om 14.00 uur met
handwerken en BINGO op 22 september om 14.00 uur.
Mocht je het leuk vinden om aan deze activiteiten deel
te nemen, neem dan even contact op met een van onze
bestuursleden (zie hieronder). Problemen met vervoer?
Even aangeven bij het bestuur.

De initiatiefnemers hebben contact met omwonenden,
dorpsbelangen en de gemeente Het Hogeland.
Binnenkort hopen we over het plan te vertellen bij de
komende dorpsbijeenkomst.
Heb je interesse? Kijk op de website vormenvanwonen.
nl. Of neem contact op met ons!
Erf.plantage@gmail.com

NIEUWS VAN HET ONTMOETINGSPUNT

Handwerken en BINGO
Het heeft even geduurd, maar we starten toch weer
met enige activiteiten. Wel houden we rekenschap met
de voortdurend veranderende maatregelen veroorzaakt
door het coronavirus. Daardoor hebben we onze
activiteiten ook beperkt.
In september zijn we weer gestart met de activiteiten
handwerken en BINGO. Dit doen we in de voetbalkantine,
omdat daar genoeg ruimte is en we ons aan de
maatregelen kunnen houden. De BINGO wordt geleid
door Truus Koenemans en we zoeken nog steeds iemand
voor het leiden van het handwerken. Toch starten we wel
met handwerken, want het is zeker gezelliger om samen
te handwerken dan alleen te zitten met je werkje.

Samen eten
In juli hebben we in samenwerking met
Abrahamsmosterdmakerij drie keer een lunch
georganiseerd. Dit was een groot succes en erg gezellig.
Daarom organiseren we op donderdag 15 oktober een
gezamenlijke snertmaaltijd. Vooraf een borreltje en dan
samen snert eten.

Heb je zin en tijd? Geef je dan op bij
·
Aaltje Schut: 49 1441
·
Tiny Zuidema: 49 1204
·
Els van der Honing: 85 4255

Kosten €7,00 (Een bord snert inclusief roggebrood en
spek en twee consumpties)
Locatie: Abrahams Mosterdmakerij
Aanvang: 11.30 uur
Tot in de voetbalkantine en/of in het restaurant van het
Mosterdmuseum.
Bestuur Ontmoetingspunt Eenrum
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gedicht
Wie niet van grote luchten houdt
van dunne repen land,
van leven op de rand
van zoete maren, zilte zee.
van paarse kwelders
geharnast vee
die heeft hier niks te zoeken
wie niet de wind omarmt
de gure maartse buien
wie hier wil komen lui en
loom om slechts te profiteren
van alles wat de zomer biedt,
om dan weer snel te vluchten
de ijskou in ’t verschiet
die mijde waar hij blind voor is.
welkom zijn de gasten
die het geheim begrijpen,
die taal en teken ondergaan;
die met hun voeten willen staan
in natte klei en schapenstront,
die luisteren naar verhalen
van hoe het hier ooit was.
Het Hoogeland, het platte Wad
zij sloten een verbond;
voor wie ons volk beschimpen
wordt nooit de lucht geklaard,
de oester blijft gesloten
‘t mysterie blijft bewaard.
Dichter onbekend

HOU LOAT WAS ’T NOU MODDERMAN?
Een telefoon was aanvankelijk een ding waarmee
je alleen maar kon bellen, of gebeld worden. De
eerste hangende telefoontoestellen kwamen in elk
huis veelal niet verder dan een paar meter achter
de voordeur. Later werd het de huiskamer en weer
later kwam er een basisstation, met handsets door
het hele huis.
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Maar de telefoon ging weer naar buiten: het mobieltje. Toen die ‘zaktelefoon’ een smartphone
werd, met beeldschermpje en camera-oog, was
het # van de dam! En de verslaving aan die digitale

reep chocolade nam flink toe. Vervolgens kwam
er een stroom aan te installeren apps los. Daar
zijn verbluffende bij, maar ondanks dat ik in Appingedam ben opgegroeid, doe ik daar niet zo fanatiek aan mee. Momenteel is er ook een coronaapp.
We zitten langzamerhand dag en nacht aan ons
mobieltje vast. Sterker nog: de telefoon zit ieder
mens al jarenlang in het lijf!
Wáár dan? Bij de ellebogen!
Want de nervus ulnaris heet toch telefoonbotje!?
Strowger
Toen de telefonie in haar geboorteland Amerika nog
in de kinderschoenen stond, was er steevast een
tussenpersoon nodig die handmatig de verbinding
moest maken van de beller naar degene die gebeld moest worden. Dat waren de operators. De
beller gaf aan deze persoon het beoogde nummer
op, maar hij kon ook gewoon vragen of de operator
hem of haar kon doorverbinden met bijvoorbeeld
een bouwbedrijf. De begrafenisondernemer Almon Brown Strowger (1839-1902), een zeer clever
persoon, was dat laatste een doorn in het oog. Op
een dag kreeg hij troubles met de locale operators
van wie er één een relatie had met een concurrent
van hem. Strowger was ervan overtuigd dat als een
beller vroeg om te worden doorverbonden met een
undertaker (begrafenisondernemer) deze telefoniste
meteen de verbinding legde met haar vriend. Strowger ging aan het denken en tekenen en vond in
1889 de elektromagnetische hefdraaikiezer uit. En
dat was dus tevens de geboorte van de kiesschijf!
In 1891 kreeg Strowger patent op zijn uitvinding en
richtte hij, met hulp van zijn neef William en een paar
anderen zijn Automatic Telephone Exchange Company op. Op 3 november 1892 was de eerste commerciële automatische telefooncentrale een feit, in
Strowgers eigen woonplaats LaPorte in Indiana. Er
waren toen ongeveer vijfenzeventig abonnees.
Later trok hij zich uit het bedrijf terug en begon een
begrafenisonderneming in St. Petersburg.
De eerste Nederlandse automatische telefooncentrale kwam in 1925 in Haarlem. Pas in mei 1962
waren alle Nederlandse telefooncentrales geautomatiseerd, met als laatste die van Warffum, waarop
tevens Baflo, Tinallinge en Usquert waren
aangesloten.

lees verder pagina 10

www.postmamotoreneenrum.nl

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID

Welkom terug!

Vanaf 1 juni staan onze
deuren weer voor u open!

Nieuw!

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

Tafel BBQ op het terras!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600

Telefoon in Eenrum

In het pand Raadhuisstraat 2 was het gedeelte
aan de linkerkant, met zijingang, het postkantoor,
met de telefooncentrale. In dit pand – dus links
van Café-Bar Eendrum – woont momenteel de
familie Reising-Schreuder. Het kantoorgedeelte is
nu slaapkamer; het loket en de telefooncel zijn er
nog. In 1936 werd het postkantoor annex telefooncentrale overgenomen door Pieter Harm Modderman (1905-1993). Alle telefoongesprekken tot circa
1960 moesten dus door hem handmatig worden
doorverbonden. Modderman komt even in beeld in
de dorpsfilm uit 1966.

De burgerlijke gemeente Eenrum had het in de
negentiende eeuw niet zo breed, maar de
kerkelijke gemeente des te meer! Daardoor hadden
de kerkvoogden en notabelen een opmerkelijke
ondernemingszin om ons dorp met de tijd mee te
laten gaan. In de Kerkvoogdijnotulen van 25 oktober 1883 staat te lezen dat aan de “Nieuwe grintweg” (de huidige Raadhuisstraat) de plaats waar het
huis van Geertje Tent stond, bijzonder geschikt zou
zijn ”voor een post en telephoonkantoor en geeft
in overweging of ’t niet goed zou wezen genoemd
perceel vanwege de kerk aan te kopen. ’t Zou niet Anekdote
alleen ’t dorp op die plaats verfraaien maar tevens
ook een groot gemak en gerijf voor de ingezetenen Op de verjaardagsvisite omstreeks 1990 bij
mevrouw Jansje Kadijk (1918-2008) in de Plantkunnen worden.”
soenstraat, was ook het echtpaar Grommers. Met
In 1884 kocht de kerk het beoogde huis op voor de heer Freerk Grommers (1926-1994) had ik een
240 gulden, liet het afbreken en zorgde dat daar geanimeerd gesprek over het fenomeen telefoon.
voor 2215 gulden een nieuw “Telephoonhuisje” (Dat zijn overgrootvader kerkvoogd was, wist ik
kwam. Op 13 augustus 1884 werd er met het “Col- toen nog niet.)Toen vertelde hij mij de volgende
legie van Kerkvoogden” een overeenkomst
anekdote.
getekend met timmerman Renje Zeeff en 		
logementhouder Pieter Mulder als medeaannemer Twee Eenrumer boeren hadden – dus via Modderom ”aan te nemen het afbreken en wederopbouw mans handmatig inpluggen – een telefoongesprek.
van eene nieuwe behuizing met Telephoonkantoor Ze waren aan het overleggen hoe laat ze de volaan den nieuwen Grintweg.” De Kerkvoogdij werd gende dag op pad zouden gaan, waarbij de ene de
vertegenwoordigd door Timen Kruizinga (commis- andere van huis zou ophalen. Het lukte hen echter
sionair), Garmt Hendrik Zuidema (landbouwer) en niet om het juiste tijdstip van voorrijden te kiezen.
Het gesprek eindigde ongeveer
Nikel Grommers (landbouwer).

En vrouw Tent, hoe verging het háár? Aan haar zou lees verder pagina 12
“zoo lang zij leefde vrije woning worden gegeven in
het huis van Rijksveldwachter Kamphuis, dat ook
aan de kerk toebehoorde.” De nieuwe woning met
het telefoonkantoor werd door de kerk voor twee
jaar verhuurd aan Salomon Izaäk Cohen, “Beheerder van het Telephoonkantoor en Briefgaarder
te Eenrum.” Dit huis was wat nu Café-Bar Eendrum
is, Raadhuisstraat 4. Cohen werd opgevolgd op
dit “postkantoor annex telefooncentrale“ door zijn
dochter Bloemina. Haar functie was “kantoorhoudster.” Zij werd opgevolgd door ene H.Vos. Deze liet
in 1927 een huis voor zichzelf bouwen links van het
postkantoor. Dat kon toen omdat aldaar de grote
landbouwschuur van bakker Hendrik Groendijk in
1926 was afgebroken.
De kerk zal na jaren de ‘behuizing met Telephoonkantoor’ hebben verkocht, want in het Nieuwsblad
van het Noorden van 15 november 1928 is te lezen
dat de aannemers Zeef en Koop het “oude postkantoor” verbouwen tot een winkelpand voor Jac.
Bulthuis.
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WADLOPEN VANUIT
PIETERBUREN 2020
SEPTEMBER

Dinsdag 1
Woensdag 2
Donderdag 3
Vrijdag 4
Zaterdag 5
Zondag 6
Maandag 7
Dinsdag 8
Woensdag 9
Donderdag 10
Vrijdag 11
Zaterdag 12
Zondag 13
Maandag 14
Dinsdag 15
Woensdag 16
Donderdag 17
Vrijdag 18
Zaterdag 19
Zondag 20
Maandag 21
Dinsdag 22
Woensdag 23
Donderdag 24
Vrijdag 25
Zaterdag 26
Zondag 27
Maandag 28
Dinsdag 29
Woensdag 30

15:45
16:15
17:00
17:30
18:00
18:15
18:45
19:15
7:30
8:00
8:45
9:45
11:15
12:45
14:00
15:00
15:45
16:45
17:30
18:00
18:45
7:00
7:45
8:15
9:15
10:30
12:00
13:15
14:15
15:15

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

OKTOBER
Donderdag 1
Vrijdag 2
Zaterdag 3
Zondag 4
Maandag 5
Woensdag 7
Donderdag 8
Vrijdag 9
Zaterdag 10
Zondag 11
Maandag 12
Dinsdag 13
Woensdag 14
Donderdag 15
Vrijdag 16
Zaterdag 17
Zondag 18
Maandag 19
Dinsdag 20
Woensdag 21
Donderdag 22
Vrijdag 23
Zaterdag 24
Zondag 25
Maandag 26
Dinsdag 27
Woensdag 28
Donderdag 29
Vrijdag 30
Zaterdag 31

NOVEMBER

Zondag 1
Maandag 2
Vrijdag 6
Zaterdag 7
Zondag 8
Maandag 9
Dinsdag 10
Woensdag 11
Donderdag 12
Vrijdag 13
Zaterdag 14
Zondag 15
Maandag 16
Zondag 22
Maandag 23
Dinsdag 24
Woensdag 25
Donderdag 26
Vrijdag 27
Zaterdag 28
Zondag 29
Maandag 30
Zaterdag 28
Zondag 29
Maandag 30

15:15 *
15:45 *
17:45 *
18:15 *
7:00 *
8:00
9:15
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:30 *
7:30
8:30
9:45
11:00
12:00
12:45
13:30
14:00
14:45 *
13:30
14:00
14:45 *

WADDENMARKT
PIETERBUREN
2020

ijs
.
pr p.p
in

l-

Al

15:45
16:30
17:00
17:15
17:45
6:30
7:00
7:30
8:15
9:15
10:45
12:00
13:30
14:15
15:15
16:15
17:00
17:30
18:15
18:45
07:30
8:00
8:45
9:00
10:30
11:45
12:45
13:30
14:15
14:45

Zondag 7 juni

11.00 - 17.00 uur

Zondag 21 juni

11.00 - 17.00 uur

Zondag 5 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 12 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 19 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 26 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 2 augustus

11.00 - 17.00 uur

Zondag 9 augustus

11.00 - 17.00 uur

Zondag 23 augustus

11.00 - 17.00 uur

Zondag 30 augustus

11.00 - 17.00 uur

Waddenmarktwaddenmarkt en shantykoren
Mosselfeest,

0

Zondag 13 september

5
7,

11.00 - 17.00 uur

Herfstfair

€1

Zondag 18 oktober

11.00 - 17.00 uur

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558
Waddenmarkt_flyer_A5_2020_NIEUW CORONA_contouren.indd 2

11-05-2020 12:30

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

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

aProfessionele, vakbekwame organisatie
aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9
aUitvaarten tegen eerlijke prijzen
aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
ook de leden van uitvaartvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaartverzorger

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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“Nou din kom ik moar om kwart over tien bie die, nait?”
“Dus toch nait om haalf elf?”
“Joa, kin ook wel.”
“En dus nait om tien uur!”
“Nou nee, dat liekt mie te vroug.”
“Din ’n kwartair loater.”
“Joa, of tóch din moar om haalf elf.”
“Goud, oafsproken!”
“ Meuglik is ’t weer goud en blieft ‘t dreug.”
“Joa, doar reken ik ook op.”
“Nou din, tot mörgen, moi! ”
“Moieee!”
De boer aan de andere kant hing op. Maar de boer
aan deze kant nog niet. Hij begon namelijk opeens te
twijfelen.
“Eeeh, Modderman!”
“Joa?”
“Wat was ’t nou, kwart over tien of haalf elf?”
“Haalfelf!”

Op maandag 7 september was de eerste repetitie.
Natuurlijk was het allemaal even wennen: je zit verder van
elkaar, je hoort elkaar minder, of je hoort een instrument
ineens veel beter. De dirigent staat voor sommigen nu wel
heel ver weg. Kortom: het klinkt eerst allemaal anders.
Maar het werkt! En wat is het fijn om na maanden weer
muziek te kunnen maken.

Nu gaan we ons beraden op de mogelijkheden om een
concert te geven. Er is een locatie nodig waar ruimte
genoeg is voor de orkestleden om ver genoeg van elkaar
te zitten en er moet ruimte zijn om publiek te kunnen
ontvangen op gewenste afstand. Of misschien doen we
een keer een online concert, zodat het publiek vanuit
de huiskamer van ons kan genieten. We moeten werken
naar de regels die zijn gesteld en van daaruit denken en
werken in oplossingen. En daar komen we vast wel uit.
We zijn creatief genoeg!

Dirk Molenaar

ORPHEUS-NIEUWS
Het was een poosje stil rondom Orpheus, want Orpheus
was zelf ook ‘stil’. Al vanaf half maart.
Een paar weken voor de zomervakantie zijn we weer
voorzichtig begonnen met repeteren. Een aantal keer
hebben we gerepeteerd in de kas van Harrie Baars.
Elke week werd de kas weer in gereedheid gebracht:
alles werd goed uitgemeten, de plek van elke stoel
gemarkeerd op de vloer – en zo konden we repeteren.
We hadden een openluchtconcertje in de planning, maar
op de dag van het concert stormde het bijna en konden
we geen concert geven. Er zou geen enkel muziekstuk
op de stander blijven staan en de muziek zou compleet
verwaaien. En aangezien de muzikanten ook ruim van
elkaar moesten zitten, was dit allemaal niet te doen. Erg
jammer, want het was voor ons toch de seizoenafsluiter.

Toen de vakantieperiode weer voorbij was, wilden ook wij
graag weer beginnen met de repetities. De eerste weken
na de vakantie zijn gebruikt om protocollen op te stellen,
met elkaar in gesprek te gaan en het vloeroppervlak van
het dorpshuis uit te meten. Na passen en meten is er
een opstelling gekomen. We zitten allemaal twee meter
van elkaar en twee meter van de dirigent. Het slagwerk
is gepromoveerd tot het podium en iedereen zit op een
eigen stoel voorzien van naam.
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De grote clubactie komt er weer aan. Normaal kwamen
de leden van sportvereniging Eenrum en Orpheus bij u
langs de deur, maar vanwege de corona is het dit jaar
anders. U ontvangt binnenkort een briefje in de bus
met een eenmalige machtiging. Wanneer u loten wilt
kopen, vult u deze machtiging in. Deze machtiging kunt
u inleveren op verschillende punten in het dorp. Ook
kunt u via een QR code rechtstreeks loten kopen. Op
deze manier kunt u de verenigingen in uw dorp toch
steunen in deze lastige tijd, want een groot deel van de
opbrengst gaat rechtstreeks naar de verenigingen. We
hopen dat er heel veel loten gekocht worden in Eenrum!

bedankje
Als je gezond bent heb je duizend wensen.
Als je ziek bent heb je er maar één.
Warme belangstelling.
Fijne telefoontjes.
Heel veel mooie en lieve kaarten
heb ik ontvangen
in het ziekenhuis en verpleeghuis.
Ook thuis werd niet vergeten.
Heel veel dank daarvoor.
Jaap en Dini Lanenga

vriendjes in de spotlights

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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.

2.

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Ik ben Christina Gutierrez, ben 9 jaar en zit in
groep 6.
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
Ik heb 1 zus, Sophia 10 jaar en een zusje van 6

9.
10.

jaar en zij heet Isabella.
Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Celien, mijn lievelings youtubber. Zij werkt 		
met Michiel. CEMI !!
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“Banana”’ ft Shaggy ( Tiktok).
Wat wil je later worden?
Filmster.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Spaghetti met gehaktballetjes, saus en kaas.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Jace Norman acteur van Henry Danger.
Wat vind je het mooiste aan jezelf:
Mijn krullen !!!
Aan wie geef jij deze vragen door?
Indy Tadjab.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn vriendin is.

De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord
door “Cafe Eendrum”. Ze krijgen een waardebon.
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‘TOT DAN IS DIE DONDERDAG EEN 		
HEERLIJKE DAG…’
Sacha Kraan en haar vriend Ruben kochten een jaar
geleden een pand aan de Hoofdstraat. Ze wilden
het enorme huis omtoveren tot verhuurbaar B&B,
koffiehuis en een eigen woning. Vlak voor de opening
van hun B&B sloeg het noodlot toe: een enorme brand
vernietigde het huis. Waar eerst hun droomhuis stond,
is nu een gapend gat. In onderstaand verhaal vertelt
Sacha hoe zij die dag in augustus beleefde.
Het is de eerste warme dag van augustus. De lucht geurt
naar zomer en de zon brandt op mijn net ingesmeerde
benen. Vanuit de achtertuin hoor ik kinderen in de
plomp springen. Het gelach en gegil doet me denken
aan een vakantie in het buitenland. Ik heb twee weken
vrij genomen en aangezien ik nog in Rotterdam werk,
is het heerlijk om zo’n lange tijd thuis door te brengen.
De twee vrije weken zijn bewust gepland: Ruben en ik
maken het te verhuren appartement aan de Hoofdstraat
af. We leggen na een jaar hard werken de laatste hand
aan kastjes, schilderwerk, marktplaats-aankopen en
regelwerk zoals verzekeringen afsluiten. En nu hebben
we onszelf na het zwoegen vier dagen vakantie gegeven.
Deze bewuste donderdag - 6 augustus - is de eerste
dag van die vakantie.

Ruben ligt op de bank en wordt wakker van een knal. Hij
rent naar de bijkeuken, opent de deur en ziet meteen dat
het mis is: grote vlammen schieten langs het planfond.
Ondertussen merk ik boven aan Freja de poes dat er iets
aan de hand is. Ik volg haar naar de gang en zie rook.
Dit kan niet goed zijn en ik denk: Ruben moet wakker
worden. Ik schreeuw een paar keer zo hard als ik kan
‘RUUB! BRAND!’. Ondertussen zoek ik de poezen bij
elkaar en neem hen tussen beide armen geklemd mee
naar beneden. In de keuken hoor ik de vlammen. Het fikt
hard. Een moment later zie ik de vlammen ook door het
raampje in de deur. Ruben roept dat ik 112 moet bellen.
Shit… mijn telefoon ligt boven. Ik gooi de poezen in de
woonkamer en ren snel de trap op. Om 14.52 bel ik met
de medewerker van de alarmcentrale en terwijl ik het
adres doorgeef en probeer uit te leggen waar de brand
precies is, zoek ik tegelijk weer de poezen bij elkaar. Ik
zie Freja terug naar boven rennen, de rook tegemoet, en
roep naar Ruben dat hij achter Freja aan moet terwijl ik
de andere poes zoek. Tegelijk loopt er een vreemde man
ons huis in en sommeert ons de auto ergens anders
te parkeren. Hij houdt het hoofd koel en weet ons te
vertellen wat we moeten doen. Hij grist harde schijven
en een tas mee om deze veilig te stellen.

De ochtend is rustig, we ontbijten rond het middaguur
in de keuken en maken plannen om het weekend naar
Schier te gaan. Daarna eet ik in de tuin een waterijsje en
kijkt Ruben in de woonkamer naar een serie. Na een uur
maakt de zon me moe en wil ik even liggen. De bank is
bezet; Ruben is er in slaap gevallen. Ik slof naar boven
en de poezen lopen achter me aan. Ik sluit de gordijnen
en dommel weg. Tot dan is die donderdag een heerlijke
dag.

Vanaf het moment dat we buiten staan gaat de tijd snel.
Ruben rent op blote voeten naar overburen Jan en
Anita om zijn laptop en mijn tasje te brengen. De eerste
brandweerunit arriveert, maar heeft problemen om druk
achter het water te krijgen. Ik zie dat ze er alles aan doen
om op een andere manier te blussen. De tweede unit
arriveert en hun uitrusting werkt gelukkig wel.
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Ik rij daarna met trillende handen naar vrienden in
Pieterburen waar we de poezen mogen brengen en zie
de derde unit aan komen snellen. Op de weg terug krijg
ik een NL-Alert noodmelding dat er een brand met veel
rook is in de Hoofdstraat, Eenrum. Het is een gekke prik
in mijn verdoofde en door adrenaline gestuurde lichaam.
Ik zoek snel Ruben op en zie dat er ook een vierde
unit is toegevoegd om te blussen. Een overbuurvrouw
biedt een kamer in haar huis beschikbaar waar we af
en toe kunnen zitten. Rubens zus komt eten en drinken
brengen. Vriend Roy brengt kleding. Dorpsbewoners
bieden, wc’s, slippers en slaapruimtes aan. Ruim zes
uur later heeft de brandweer de brand onder controle.
De schuur, de middenruimte, de bijkeuken, een deel
van het appartement en de gehele bovenverdieping
zijn afgebrand. De keuken en de woonkamer hebben
‘slechts’ rook- en waterschade, en kapotte ramen.
De afgelopen weken hebben we onafgebroken zaken
moeten regelen: met de verzekeraar natuurlijk; maar
ook de zoektocht naar een tijdelijke woonruimte;
adreswijzigingen sturen; gesprekken met de boekhouder;
gas, water en elektriciteit afsluiten; nieuw rijbewijs regelen;
sokken, bh’s en opladers kopen, want - tja - alles is weg.
En het regelen gaat voorlopig nog door. De technische
en tactische experts hebben het pand onderzocht, maar
konden geen oorzaak van de brand vinden.
Ruben en ik zijn overdonderd door de steun en acties
van familie, vrienden en van de Eenrummers zelf; het
geld dat gedoneerd is via de crowdfunding, maar ook
tijd en aandacht; iedereen die een praatje komt maken
en meedenkt of gewoon vraagt hoe het gaat. De kaarten
die we gekregen hebben. De acties die bedacht zijn,
zoals de bloemverkoop bij Tom en Greetje, de statiegeldactie van de Coop en het aanleggen van een toekomstig
rookkanaal door de Gebroeders Heinstra. De steun
en troost is zo immens, dat we er ons in kunnen laten
onderdompelen – en dat doen we zo nu en dan ook.
Vooral op momenten wanneer we stress voelen of
vervelend nieuws te horen krijgen; dan is er dat bad met
jullie lieve acties en woorden. Het is positieve energie die
we nodig zullen hebben de komende tijd, wanneer we
weer langzaam ons huis zullen herbouwen. Want weet:
de gapende krater aan de Hoofdweg is slechts tijdelijk.

Denk aan een miniportret van je buurman of misschien
wil je zelf iets vertellen over het huis waar je in woont.
Wellicht wil je een portret over jouw bedrijf of wil je
een dubbelinterview met je oma. Samen vormen de
filmpjes een mozaïek van verhalen uit Eenrum. Wil je
zo’n miniportret of heb je een goed idee? Stuur dan een
mail naar info@redcatcoffee.com en dan plannen wij een
moment in om kennis te maken met jullie en jullie plan.
Het is slechts een klein gebaar, maar het lijkt ons de
perfecte manier om Eenrum iets terug te kunnen geven
én om de Eenrummers beter te leren kennen. Dus aarzel
niet!
Sacha Kraan

Hoe dan ook: we willen graag iets teruggeven aan
Eenrum, iets in natura en waar we beoefend in zijn.
Ruben en ik hebben tijdens ons werk samen interviews
en reportages gemaakt voor het Nederlands Film Festival
in Utrecht. Nu lijkt het ons mooi om een videoportret van
Eenrum te geven bestaande uit losse korte films van
inwoners, organisaties en ondernemingen.
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shantykoor
CORONA GOOIT ALLES IN HET HONDERD
Tot aan de dag van vandaag is het onmogelijk voor het
Ainrommer Shantykoor om te beginnen met repeteren
en om ergens een optreden te geven. De regering geeft
ons wel vrijheden, maar die zijn voor een koor als het
onze niet relevant.
‘De schouders tegen elkaar aan’, wordt er door de
dirigent altijd gezegd! Op die manier heb je steun aan
de mensen om je heen. Maar door de maatregel van
anderhalve meter ruimte bewaren, is dicht bij elkaar
staan niet meer mogelijk. Tot onze spijt wordt er dit jaar
daarom niet meer opgetreden of gerepeteerd. Hoe het in
2021 verder gaat, weten we nog niet. Dat is afwachten.
Het spijt ons zeer dat wij, als bestuur van het Ainrommer
Shantykoor, dit hebben moeten besluiten, maar de
verantwoording is te groot. Onze leden zijn bijna allemaal
boven de zestig jaar. Een behoorlijk aantal van onze leden
is zelfs boven de zeventig – en dat zijn ‘risicogroepen’,
zoals de regering dit noemt. Men praat over het
verspreiden van Aerosolen, die je als zanger uitstoot
tijdens het zingen. Nu is tot dusver nog niet bewezen dat
deze schadelijk zijn, maar ook wij moeten ons aan de
regels houden. Het risico op controle is altijd aanwezig
en wij zijn niet van plan om onze contributiegelden aan
een forse bekeuring uit te geven.
Ook zal er dit jaar geen donateur-avond gehouden
worden. We proberen in januari weer met repeteren
te beginnen en daarna zien we wel weer wanneer er
activiteiten mogelijk zijn. Daar is tot op heden niets over
te zeggen.
Mocht het straks allemaal anders lopen, dan komt er in
ieder geval een bericht in de Ainrommer!
Ainrommer Shantykoor

YOGA 4 KIDS nieuw in Eenrum !
Per 1 oktober is het mogelijk om in Eenrum, in het
prachtige voormalige doopsgezinde kerkje, yogalessen
en mindfull-lessen voor kinderen te volgen. Deze lessen
zijn bedoeld voor peuters, kleuters, basisschoolleeftijd
en tieners. Voor mij is dit een langgekoesterde wens en
een droom die nu uitkomt.
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Ik ben Marja, ik woon sinds een jaar in Eenrum en
ben al 10 jaar Kinderyogadocente. In mijn werk als
leesconsulent/mediacoach op basisscholen heb ik ruim
40 jaar in heel veel verschillende bibliotheken gewerkt
en met name op de scholen. Daarin zag ik dat kinderen
in de huidige tijd steeds onrustiger werden, steeds meer
prikkels hebben te verwerken en een druk leventje leven.
Ik volgde zelf al jaren yoga, nog steeds, en bedacht dat
zoiets toch ook voor kinderen heel fijn zou zijn. Ik ben
op zoek gegaan, 10 jaar terug, en vond een kinderyogaopleiding, bij Helen Purperhart in Almere. Deze heb ik met
veel plezier gevolgd en heb inmiddels vele yogalessen
mogen geven, op de scholen, op kinderdagverblijven,
thuis.
Mijn droom is een eigen kinderyogaschool waarin
kinderen mijn lessen kunnen volgen maar ook om een
plek te creëren voor alle kinderen waar ze zich in alle rust
eens kunnen en mogen terug trekken en even zichzelf
mogen zijn.
Door alle corona-maatregelen heb ik gewacht om te
beginnen, maar nu denk ik toch dat het de juiste tijd is.
Uiteraard neem ik de regels in acht, maar ik denk dat
de behoefte aan rust, juist in deze verwarrende tijd kan
bijdragen aan de gezondheid van kinderen. Ik hoop daar
op deze manier mijn bijdrage aan te kunnen leveren. Een
open dag zit er voorlopig niet in, ik hoop volgend jaar
eens, maar mocht u geïnteresseerd zijn dan mag u altijd
contact met mij opnemen. Buiten de lesuren is er altijd
iets mogelijk.
Op mijn website (www.yoga-4-kids.nl) staat verdere
informatie, tevens een aanmeldformulier en prijslijst.
Hoop jullie gauw te zien, ik sta te popelen.

Om de kinderen uit Eenrum en omgeving kennis te laten
maken met kinderyoga organiseer ik in de herfstvakantie
gratis proeflessen. Wel moet je je hiervoor opgeven via
het mailadres info@yoga-4-kids.nl (dit is in verband met
het indelen van de groepjes volgens de coronaregels).
De tijden en het rooster zullen daarvoor op de website
te zien zijn.
Marja Koops - yoga-4-kids

Gediplomeerd lid van Provoet
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8

14
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33

7

152
158
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HORIZONTAAL
1.rol in een toneelstuk
7.instelling voor
kansspelen
13.houterig meisje
14.droog
15.ontkenning
16.uit de weg
19.voeding
20.bespotting
21.dierengeluid
23.drukte
25.mannelijk dier
26.kweek
27.grote garnalen
30.onhandige jongen
33.sierplant
35.girafachtig dier
37.levenslucht
innemen
40. Koortswerend
middel
41. Voorrang
43. Ik(latijn)
45.hoffeest
46.spie
48.liefdesgeschiedenis
52.bedorven
53.misère
56.in werking
57.tennisterm
60.afzondering van de
wereld
63.blos
65.nadruk
67.baai
68.Jamaicaanse
muziekvorm
70.tweede examen
74.biersoort
72.vlug
73.kannetje
75.volmaakt
77.schuif
78.pers.
voornaamwoord
80.hulpgroep voor
alcoholisten
81.actief koolpoeder
83.beschermmateriaal
86.tropische vetplant
87.pil
88.afschraapsel
89.flikkering
90.paradijs
93.groen
94.dichtbij

96.wettelijke
aansprakelijkheid
97.geheel
99.tegenover(afk)
100.traag van
beweging
102.gedwee
104.kroeg
105.gissing
107.uiting van
aarzeling
109.geldkoers
111.bordes
114.oneerlijke
handelswijze
117.vogel
120.meisjesnaam
121.rivier in
Zwitserland
123.etsgereed- schap
124.vogelbek
126.plaats in Utrecht
129.dergelijke
131.land in MiddenOosten
133.groente
134.meisjesnaam
136.muizengeluid
137.grootspraak
139.zin
142.broedlustig
144.droomland
146.redevoering
148.samenvoeging
150.erfelijkheidsdrager
151.schaakterm
154.Europese taal
155.parachutist
156.vrouwtjes-hond
158.later
159.plezier
160.lende
161.lichaaamsdeel
163.fruitboom
164.sleepiste
VERTICAAL
1.tijdje
2.lichtrood
3.oude testament
4.gril
5.deel van een
molecule 6.gebakken
vloertegel
7.schelpvormig
versiersel
8.bovenmatig

9.lidwoord
10.Frans lidwoord
11.niets uitgezonderd
12.ruzie
17.dichtkunst
18.bladgroente
21.insluiting van een
vesting
22.plaats in Overijssel
24.onhoudbare
tennisservice
26.filmbeer
28.kwajongen
29.zitplaats
31.melkklier
31.cinese staatsman
33.landbouwgrond
34.bevreesdheid
36.carnavalskreet
38.afzetgebied
39.drank
42.netwerk van lijnen
44.gehuil
47.financiële
ineenstorting
49.muzieknoot
50.modern
51.zakje voor geld
54.bid(latijn)
55.begin van een
nieuw organisme
58.oude munt
59.bezitloos
61.bouwland bij een
dorp (gewestelijk)
62voegwoord
63.kosteneenheid
64.bekoorlijkheid (van
een zaak)
66.opgedragen werk
67.winst
68.land in Afrika
69.verbinding met een
aardelektrode
73.houtschimmel
74.Chinees-Indisch
gerecht
76.handelsnaam
77.teken van de
dierenriem
79.afgeladen
80.handelsreiziger
82.buffet in een café
83.slons
84.beu
85.lichaam
86.onaangepast
mens(volkstaal)
91.Caribisch eiland

92.muziekinstru-ment
95.deel van GrootBrittannië
98.deel van Azië
101.iep
102.dier met een
korte slurf
103.behorend tot een
muur
105.houtsoort
106.afstammeling
108.persoonlijk
voornaamwoord
109.gevuld
110.afwisseling van
eb en vloed
112.Eerwaarde
Zuster(afk)
113.kaartterm
114.onbenullig
115.Turks
vleesgerecht
116.het inkorten van
takken
118.jongensnaam
119.wellustig
121.intensive care
122.op dit moment
125.onderwereld
127.kreek
128.Franse modeontwerper
130.klaar
132.zijde van een
munt
133Stichting
Leerplanontwikkeling
135.hoofd van een
klooster
136.lokroep voor
eenden
138.onheilsgodin
140.weerklank
141.vrolijk
143.serie
145.toetsinstru-ment
147.roofvogel
148.Griekse
kaassoort
149.rond teken
152.zangstuk
153.Indiaas brood
155.café
157tovergodin
159.fles(afk)
162.kiloliter

Stuur de oplossing voor 15 oktober 2020 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer “Met de
kippen op stok gaan”. De winnaar van de vorige maand: Frederica Munnicks, gefeliciteerd, het prijsje
aangeboden door COOP, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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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
WWW.MARNELAND.NL
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AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

veiligheid rondom de soos: er is een nieuw raam, nieuwe

SPORTVERENIGING EENRUM
Op 1 september is het sportseizoen van de
Sportvereniging Eenrum weer begonnen. We nodigen u
van harte uit om twee gratis proeflessen te volgen bij een
van de volgende groepen:
Senioren
Woensdag, 19.30 – 20.30 uur, Sterk je lijf, dames 16+
Donderdag, 19.00 – 20.15 uur, Volleybal dames recreatief
Donderdag, 20.15 – 21.30 uur, volleybal heren recreatief
Vrijdag, 9.00 – 10.00 uur, gymnastiek 55+, dames en
heren
Jeugd
Vrijdag 15.20 – 16.10 uur, gymnastiek 2-6 jaar
Vrijdag 16.15 – 17.05 uur, freerunning vanaf 7 jaar
Vrijdag 17.10 – 18.00 uur, freerunning vanaf 9 jaar
Vrijdag 18.05 – 18.55 uur, freerunning vanaf 11 jaar
Alle activiteiten vinden plaats in de Turnhal, J.J.
Willingestraat 7, 9967 PB Eenrum. In de hal, en door de
sportleiding, zijn de nodige corona-voorzorgsmaatregelen
genomen.
Contactadres: sveenrum@gmail.com
Website: www.sveenrum.nl
Graag tot ziens!
Het bestuur

verlichting aangevraagd bij de gemeente en er zijn
veiligheidspaaltjes geplaatst.
Dit alles hadden we natuurlijk nooit kunnen realiseren
zonder alle steun vanuit het dorp. Daarom willen we
iedereen die ons heeft geholpen op welke manier
dan ook ontzettend bedanken hiervoor! We proberen
iedereen uiteraard nog persoonlijk te bedanken. Door de
drukte is ons dit nog niet gelukt, maar het komt!
Ondanks dat we geen steun van de gemeente hebben
gekregen, zijn we toch een heel eind gekomen met z’n
allen! Wij gaan ons best doen en we hopen dat het voor
de jeugd weer een gezellige plek mag worden.
De komende tijd zullen wij op de zaterdagen geopend
zijn van 20.00 uur tot 00.00 uur voor kinderen en jeugd
<18 jaar. Vanaf oktober organiseren wij iedere laatste
zaterdag van de maand een game-avond. Iedereen is
dan welkom! Hierover komt meer informatie op onze
sociale media. Houd ons in de gaten!
bestuur jeugdsoos

JEUGDSOOS EENRUM
Vanaf 5 september heeft de jeugdsoos in Eenrum zijn
deuren weer geopend. De opening was een groot
succes! Veel kinderen en jeugdigen zijn met hun ouders
komen kijken en spelen. In en rondom de soos is een
hoop aangepakt: een nieuwe bar, een nieuw interieur
en een flinke lik verf. Daarnaast is er gewerkt aan de
23

De commissie Kerk in het Dorp

KERK IN HET DORP – EENRUM
Kerk open
De kerk van Eenrum is de afgelopen maanden, vanaf
juli, opengesteld van donderdag tot en met zondag. Er
ligt een gastenboek en een papier waarop bezoekers
een streepje kunnen zetten. Dat er heel veel mensen
even binnen lopen, blijkt onder andere uit het aantal
turfstreepjes: dat waren er alleen al over de maanden juli en
augustus over de 800. Voorbijgangers, Pieterpadlopers,
bezoekers van Monnikenwerk, toeristen – men weet de
kerk te vinden. En ook wanneer de deur niet openstaat,
wordt er regelmatig bij Dirk en Joke aangebeld met de
vraag of men de kerk even kan bekijken. De kerk is tot
en met de herfstvakantie nog enkele dagen per week
geopend, daarna in de winterperiode niet.
Klokkenluiders
Wel is de kerk in de winterperiode elke zaterdag open van
17.00 tot 18.00. De klok wordt door de klokkenluiders
om 17.00 uur geluid en vervolgens is iedereen van harte
welkom om even binnen te lopen om bijvoorbeeld een
kaarsje aan te steken of gewoon even rond te kijken. Wil
je zelf ook eens de klok luiden, dat kan. Stuur een mailtje
naar info@kerkinhetdorp.nl of loop op zaterdag om
17.00 uur eens binnen, dan kun je kijken hoe dat gaat
en mag je het zelf misschien ook wel eens proberen. Er
is een groep klokkenluiders die bij toerbeurt op zaterdag
de klok luidt. Na een korte cursus kun je hier eventueel
ook aan deelnemen.
Galmen in de kerk
Op de eerste zaterdag van de maand is de kerk
beschikbaar voor wie graag eens gebruik wil maken van
de mooie akoestiek in de kerk. Zingen, muziek maken,
alleen of met een paar anderen. Laat je verrassen en
geef je op via info@kerkinhetdorp.nl. En mocht het op
de eerste zaterdag van de maand niet lukken, dan is er
altijd overleg mogelijk om op een andere dag te komen.
Open Poort
Op de eerste vrijdag van de maand is er weer Open Poort.
Zaterdag 2 oktober om 10.00 uur staan koffie, thee en
appeltaart klaar. Het thema is dit keer: Levenskunst,
ofwel de kunst van het leven. Na een korte inleiding
aan de hand van een boek van Joep Dohmen is er een
gesprek over de kunst van het leven. Immers ‘te leven
is een gunst, te weten hoe een kunst’ (Toon Hermans).
Opgave vooraf is in verband met corona noodzakelijk.
Dit kan via info@kerkinhetdorp.nl.
Heb je ideeën of suggesties voor de kerk? Laat het
weten! De kerk is van het dorp en is voor het dorp.
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Joanne Veldman, Marjolijn Akse, Dirk Molenaar en
Jolanda Tuma

Vereniging voor Volksvermaken
Eenrum
Helaas heeft ‘Corona’, net als voor vele andere
vereningen en organisaties, ook voor de activiteiten
van de VvV roet in het eten gegooid. Gelukkig heeft de
kermiscommissie wel een succesvolle kermis weten te
organiseren. Aangezien er weer op kleine schaal wat
mogelijkheden zijn, is ons streven om toch nog iets te
gaan organiseren.
Sinterklaas
We zijn aan het denken hoe we de Sinterklaasintocht in
‘Coronastijl ‘ kunnen laten plaatsvinden. Welke uitwerking
dit zal gaan hebben, wordt wanneer we er meer over
weten met de ouders gecommuniceerd.
Lichtweek
Daarnaast lijkt het ons leuk om toch de lichtweek als
een echte lichtweek te laten dienen. We willen iedereen
vragen, die dat leuk vindt, om zijn of haar huis in de week
van 19 t/m 25 december te verlichten. Degene die dat
het creatiefste/origineelste doet, krijgt een leuke prijs!
Contributie
Aangezien het innen van de contributie via contant geld
aan de deur momenteel geen optie is, hebben we een
andere manier bedacht. Afgelopen jaar hebben we veel
e-mailadressen van de leden gekregen. De personen/
huishoudens waarvan de dit adres hebben, ontvangen
halfverwege oktober een mail met daarin de vraag
contributie over te maken. De personen/huishoudens
waarvan we geen e-mailadres hebben, ontvangen een
briefje in de deur met het verzoek de contributie over te
maken.
Bestuur VvV Eenrum

1914 - 2020
6
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Abrahams Mosterdmakerij & 		
Restaurant
Het is veel te lang stil geweest rondom Abrahams
Mosterdmakerij, althans, online. In dit geval geldt: Geen
nieuws, goed nieuws, want offline hebben we alle hens
aan dek nodig gehad tijdens de drukke zomermaanden.
Helaas hebben we in de afgelopen periode een aantal
beperkingen moeten doorvoeren om alle drukte met een
krappe bezetting in goede banen te leiden. Zo was er
in juli en augustus even geen maandmenu en was het
op doordeweekse avonden niet mogelijk om bij ons te
dineren. Groepsarrangementen en rondleidingen hebben
we helaas ook niet tot nauwelijks kunnen aanbieden in
verband met het handhaven van de 1,5 meter regel.
Maar er is goed nieuws: Het keukenteam van Abrahams
Mosterdmakerij is weer op volle kracht! Matthijs Smilde
zal als ervaren coach en ambachtelijk opgeleide chef-kok
een team van enthousiaste leerling koks gaan begeleiden
in nauwe samenwerking met het Noorderpoort in
Groningen. Een vertrouwd gezicht binnen dit nieuwe
team is Jari de Haan. Vorig jaar is hij de koksopleiding
begonnen en afgelopen zomer heeft hij zich fantastisch
staande gehouden. Sam Edens is nieuw in het team.
Hij start dit jaar met de koksopleiding maar heeft al de
nodige ervaring in de keuken. Binnenkort stellen we ze
allemaal uitgebreider aan u voor.
Nu de bezetting weer helemaal op orde is, zullen we
u ook weer culinair verrassen met wisselende extra
gerechten op de kaart en natuurlijk elke maand een
lekker uitgebreid en fijn geprijsd maandmenu. En…
u kunt vanaf deze week ook weer van woensdag t/m
zondag aanschuiven voor een à la carte diner.
Op maandag en dinsdag is het restaurant gesloten
(m.u.v. groepen op aanvraag).
Heel graag tot gauw! We reserveren graag een tafel
voor u!
Nu de keukenbezetting weer helemaal op orde
is, kunnen ook Laurie, Julia en Hannelore wel wat
versterking gebruiken in de bediening. Het zal gaan om
1 à 2 middagen/avonden per week (ca. 5 tot 10 uur).
Beschikbaarheid op tenminste 1 weekenddag is een
must. Enige ervaring in de horeca is handig, maar niet
noodzakelijk. Een gezonde dosis enthousiasme wel!
Minimale leeftijd is 16 jaar.
Lijkt het je leuk om ons gezellige team te komen
versterken? Neem dan even contact op via
wendy@abrahamsmosterdmakerij.nl.
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team abrahams mosterdmakerij & restaurant

HET MOOISTE DORP VAN NEDERLAND MIDDELPUNT VAN RUIL-ACTIVITEITEN
Ruilkring Hogeland vindt het belangrijk dat mensen
elkaar goederen en diensten kunnen aanbieden, maar
ook iets kunnen vragen aan elkaar. Ook het lenen van
spullen is een duurzame manier om te voorkomen dat
iedereen alles zelf moet aanschaffen.
Pangelen
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en
diensten met elkaar tegen ‘betaling’ van pangels,
een virtuele munt. Degene die pangels ‘verdient’, kan
hiermee bij een ander lid ook weer iets afnemen. Dit is
dus een gelijkwaardige vorm.
Ruilkring Hogeland biedt een platform om elkaar
te vinden in Vraag & Aanbod. Kijk maar eens op:
www.ruilkringhogeland.nl
en
www.facebook.com/
ruilkringhogeland
Sinds de coronabeperkingen houden we in plaats
van maandelijkse inloop-bijeenkomsten, inBELbijeenkomsten. We hopen dat we elkaar weer snel
kunnen ontmoeten. Om de ideeën voor het pangelen op
gang te helpen, bedenken we telkens een thema. Voor
oktober denken we vooruit aan ‘Feestdagen, cadeautjes
en geven’. Het thema mag telkens ruim worden opgevat.
Wil je graag eens kennismaken?
Meld je aan via het contactformulier op de website. Dit
geldt voor zowel leden als belangstellenden. Je ontvangt
dan ook de inbel- of locatiegegevens.

Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:
- diabetes patiënten
- patiënten met reumatische aandoeningen
- patiënten met spasmen of verlammingen

Eenrum
Hunse 26
9967 PS Eenrum

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918

E: info@voetzorgjm.nl

W: www.voetzorgjm.nl

COOP

GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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Daarom;

Bezorg de oudere of hulpbehoevende
een warme maaltijd
Al vanuit de tijd dat Eenrum nog een zelfstandige
gemeente was, kunnen personen, die niet meer zo
goed zelf hun warme maaltijd kunnen bereiden, gebruik
maken van de voorziening “Tafeltje Dekje”.
De laatste jaren wordt deze vorm van dienstverlening
geregeld vanuit het vroegere bejaardenhuis en huidige
appartementencomplex ’t Olde heem te Kloosterburen.
De maaltijden, die bereid worden door het bedrijf Van
Smaak uit Drachten, worden in de keuken van ’t Olde
Heem warm gemaakt en worden vanaf daar dagelijks
afgeleverd bij Aikeshof. Daar staat een vrijwilliger uit
Eenrum gereed om de warme maaltijden te bezorgen bij
de maaltijdgebruikers in het dorp en/of omgeving.
Het mooiste is dat de groep vrijwillige maaltijdbezorgers
minimaal bestaat uit 12 personen.
Uiteraard kun je niet voorkomen dat (door lichamelijke
of andere klachten) af en toe een vrijwilliger niet meer in
staat is om de maaltijden te bezorgen.

Op dit moment is er dringend behoefte aan personen die
de groep komen versterken!!!!
Het werk houdt in dat u 1 week per 12 weken (rond
de middag), een uurtje bezig bent om de maaltijden
te bezorgen. Behalve de maaltijd is het ook een stukje
sociale contact wat u de dorpsgenoot geeft.
Heeft u de tijd en een auto en zou u het leuk vinden om
een klein stukje zorg voor de oudere of hulpbehoevende
dorpsgenoot op u te nemen, meld u dan aan bij;
•
Dhr. M. Staal, Kerkbuurt 7, Eenrum
Telnr.: 06-51317131 of 0595-491726
of
•
Dhr. J. Stam, Hoofdstraat 9, Kloosterburen
Tel.nr.: 06- 51451390 of 0595-481587
Wij, maar vooral uw dorpsgenoten, zullen blij met u zijn!!!

Rustig wonen in Eenrum

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.
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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Nuttige adressen
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 )

Doprshuis, Oude Schoolgang
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

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
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		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

0800 - 9009
0800 - 0388
0800 - 0340
0800 - 0202013
0800 - 0402

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
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

Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

bezorgen van maaltijden
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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