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in deze editie...
• dorpsvisie
• ijsvereniging
• 	VVV
• orpheus
• ontmoetingspunt
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VOORWOORD
Wanneer de ‘Modder op de weg’-posters weer in en om
het dorp hangen, weet u het wel: de zomer is voorbij.
Want modder op de weg betekent oogsttijd. Dan zit de
herfst weer in de lucht en rijden boeren af-en-aan met
aardappelen, graan, uien, bieten en wat al niet meer. Zo
bijzonder dat we hier dichtbij de akkers wonen die de
wereld voeden.
Deze herfst is echter ook om een andere reden bijzonder:
de wereld en - in het klein - ons land gaan weer een beetje
open. Dat zien we ook in Eenrum: verenigingen en clubs
kunnen weer bijeenkomsten organiseren, vergaderingen
kunnen weer belegd worden, koren kunnen weer zingen,
bandjes weer spelen. We zijn er nog niet, maar dit gaat
de goede kant op. Nu maar hopen dat de verwachte
griepgolf geen roet in het eten gooit. Pas in elk geval
goed op uzelf en uw naasten!

Mocht u overigens op Facebook zitten, dan zijn er
heel wat Eenrumer pagina’s die u zou kunnen volgen.
Zo bent u altijd op de hoogte van de activiteiten in ons
dorp. Ruilkring het Hogeland, Eenrum Actief, Dieren
van Eenrum, Stichting Klassieke Muziek Eenrum,
Ontmoetingspunt Eenrum en sinds kort ook Prikbord
voor Eenrum zijn slechts enkele van de pagina’s die te
vinden zijn. Wanneer u ‘Eenrum’ intypt bij Facebook, ziet
u alle relevante pagina’s.
Tot slot iets niet geheel onbelangrijks: de komende
tijd komen Ineke en Jan weer langs de deur met de
donateurskaarten voor de Ainrommer. Wij hopen dat u
ons dorpsblad ook in de toekomst zult blijven steunen.
De redactie
Kopij inleveren voor 15 oktober!

In deze Ainrommer veel aankondigingen van komende
activiteiten. Dat doet ons goed. Ook weer een fraai stuk
van Pierre Janssen die u, zoals gebruikelijk, met andere
ogen naar ons dorp laat kijken. Verder een update van
Dorpsbelangen en een stuk van Willem Hiemstra over
zijn ervaringen met warmtepompen - heel handig als u
denkt aan het overschakelen naar een duurzame manier
van verwarmen.

De herft is weer in het land
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nijs oet ainrom
Dag

Organisatie

Activiteit

Locatie

Ontmoetingspunt
Dorpsvisie
Notoarestoen
VvV

Bingo
Bijeenkomst
Vrijwilligersdag
Bingo

Dorpshuis
Dorpshuis
Arboretum
Dorpshuis

10.30
19.30
08.30
20.00

November
Za.
6-11 Orpheus
Za.
27-11 Notoarestoen
Di
30-11 Ontmoetingspunt

Papieraktie
Vrijwilligersdag
Bingo

Dorp
Arboretum
Dorpshuis

08.30
14.00

December
13t/m18

Lichtweek

Dorp

Oktober
Di
Di
Za.
Za.

d.d.

05-10
26-10
30-10
30-10

VvV

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 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
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

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.
3-10 Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen
Zo.
10-10 Centrumkerk
Ds. Ruth Renooij
Zo.
10-10 Kerk Eenrum
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
17-10 Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen
Zo.
24-10 Centrumkerk
Mevr. Maria Adriaanse
Zo.
31-10 Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

Bijzonderheden
Dienst met jong en oud
mmv Winsumer Cantorij

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

4

Tijd

Tijd
10.00
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

BINGO! vvv

Lidmaatschapskaarten VvV

In navolging op een succesvolle bingo-avond twee
jaren geleden, willen we dit jaar weer een nieuwe
bingo-avond organiseren.

Binnenkort zal er weer met de lidmaatschapskaarten van
de VvV langs de deuren worden gegaan. Hier hebben
we (na wat doorgevoerde vernieuwingen) toch weer
voor gekozen i.p.v. verspreiding via de e-mail. We hopen
dat in een later stadium weer op te gaan pakken.

Plaats:

Dorpshuis Eenrum

Datum:

zaterdag 30 oktober

Aanvang:

20:00 uur

Kosten:

5 euro voor 3 rondes

Ook zal het rad van avontuur weer draaien, waarbij
ook prachtige prijsjes te winnen zijn! Er zal rekening gehouden worden met de coronamaatregelen
die op dat moment geldig zijn.

LICHTWEEK VVV	
Het klinkt nog erg ver weg, de feestdagen.
Toch hebben we hier alweer wat bij stil gestaan.
De lichtweek kan in die donkere dagen toch wat
sfeer geven in ons mooie dorp. Daarom hebben
wij er als VvV weer voor gekozen om een lichtweek
te organiseren. Deze lichtweek valt in de week van
13 t/m 18 december. Graag zouden we de lichtweek willen afsluiten met een leuke activiteit op de
fietsencrossbaan. Nadere informatie hierover volgt
in de volgende Ainrommers.

Noteer voor nu alvast in uw agenda:
13 t/m 18 december lichtweek
Thema: winter

Wij zouden het leuk vinden om dit thema weer uit
te gaan zetten in de straten zodat het hele dorp
weer mooi verlicht is.
Vriendelijke groet,
Bestuur VvV

Vriendelijke groet,
Bestuur VvV

69ste Fiesencross
Uitslag van een gezellig verlopen 69ste fietsencross
tijdens de afgelopen kermis.
50cc 5 jaar
1. Leon Schut			
2. Joleé Hofman		
3. Thomas Buisman		

Eenrum
Eenrum
Eenrum

125cc 6-7 jaar
1. Milou Dijkstra		
2. Merle Schut			
3. Koen Wieringa		

Eenrum
Eenrum
Wehe Den Hoorn

250cc 8-9 jaar
1. Boaz Schol			
2. Noud Bottema		
3. Jarno Wieringa		

Eenrum
Eenrum
Wehe Den Hoorn

350cc 10-11 jaar
1. Jarno Schol			
2. Bas Niewold			
3. Benjamin Zwiers		

Eenrum
Eenrum
Eenrum

500cc 12-13 jaar
1. Ruben Staal			
2. Niek Dijkstra			
3. David Mulder		

Eenrum
Eenrum
Eenrum

Ter afsluiting reden de senioren (12 deelnemers)
1.
Niels van Dijken
2.
Thomas Benes
3.
Jesse van Dijk
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
De afgelopen zomermaanden waren de gevolgen van
corona in positieve zin goed zichtbaar in ons mooie
Eenrum. Zelden zo veel andere Nederlanders in eigen
land, op het Hogeland en in Eenrum gezien. Filevorming
op het Pieterpad klinkt wat overdreven, maar soms ging
het wel in die richting. Recreatie in eigen land zit goed in
de lift en daar kunnen we een graantje van meepikken.
Dat is een echt Dorpsbelang.
Alles begint weer een beetje naar het oude (of nieuwe?)
normaal te gaan. De werkgroep Dorpsvisie pakt de draad
weer op en daarin zal recreatie een mooi onderwerp zijn.
Hoewel Dorpsbelangen zelf ook in de vakantiestand
heeft gestaan, valt er toch wel wat te melden.
Woonbehoefte Eenrum
Er zijn ontwikkelingen m.b.t. het perceel Plantsoenstraat
4, het voormalig kinderdagverblijf. In de peiling van
de woonbehoefte werd dit perceel meerdere malen
genoemd als mogelijke plaats voor het realiseren
van bouwkavels. Tegelijkertijd bleek de gemeente
al in vergaand overleg met de aanwonenden over
verkoop van dit perceel aan de aanwonenden. Dit was
voor de woongroep Dorpsvisie/Dorpsbelangen een
onaangename verrassing. Uiteindelijk is in een gesprek
met de verantwoordelijke wethouder, Theo de Vries, deze
zaak uitgesproken, de lucht geklaard en zijn afspraken
voor de toekomst gemaakt. Alles overziende kon op
een goede manier een punt achter deze kwestie worden
gezet. Het perceel wordt verkocht aan de aanwonenden
en er zullen dus geen bouwkavels komen.
Verder heeft weer regulier overleg met de gemeente
plaatsgevonden. Er is sprake van goede ontwikkelingen.
Concreet wordt het perceel grond aan de ds.
Uilkensstraat/kop Tuinbouwstraat verder ontwikkeld.
Het voorlopige plan is om er 4 kavels van 600-650 m2
van te maken. Als alles meezit moet het mogelijk zijn
om aan het eind van dit jaar deze kavels in de verkoop
te krijgen. Wat zou het mooi zijn dat deze kavels door
Eenrumers worden gekocht en zo weer doorstroming
op gang wordt gebracht.
Daarnaast is uitgebreid gesproken over ontwikkelingen
die wat verder in de toekomst liggen. Het blijft immers een
feit dat er een forse woonbehoefte onder de Eenrumers
bestaat en dat de woningmarkt nu nog geheel op slot
zit. We ervaren het overleg met de gemeente als positief
en constructief, maar uiteindelijk gaat het altijd om het
resultaat. In mooie woorden alleen kun je immers niet
wonen. Wordt vervolgd.
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Ossengang
Ook hier zijn positieve ontwikkelingen te melden. De
gemeente heeft de noodkreet van de bewoners goed
opgepakt. Er is een deskundige medewerker langs
geweest om de situatie ter plekke te bekijken. Dit heeft
geleid tot een aantal voorstellen tot verbetering. Deze
voorstellen vielen over het algemeen in goede aarde bij
de bewoners van de Ossengang. Nu helder is wat de
mogelijkheden voor verbetering zijn en dat de bewoners
hiermee instemmen is het nu zaak om het allemaal te
realiseren. Zoals het er nu uitziet komt er weer een mooi
stukje Eenrum bij. Wordt vervolgd.
Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een ‘dorpskwestie’ die je graag bij
de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan
Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen.
Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid.
Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden is zeer
eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid te
worden naar Harry van der Laan, onze penningmeester,
op dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

DEUREN IN EEN MIDDEN-RISALIET
Mooi, mooi, mooi man! Mensen willen hun huis mooi
maken. Je ziet het tegenwoordig aan de lopende
band; huis verkocht, nieuwe bewoners erin en er staat
een container voor bouwafval voor de deur. Complete
daken, ramen, gevels en kozijnen worden aangepakt
met als resultaat een vernieuwd, mooi aanzicht van het
huis, zodanig dat zelfs de straat ervan opfleurt.

Architecten en aannemers proberen zich vaak te
onderscheiden door het gebruik van versierende
bouwelementen. Eén daarvan is de versiering van de
gevel door middel van verspringing. Dieptewerking door
het gebruik van pilasters en toepassing van symmetrie:
het midden van de gevel was het belangrijkst, tevens
de ingangspartij: het midden-risaliet was geboren.
Vooral toegepast in de barok en dat was de tijd dat men
alles ‘mooi’ wilde maken. Versiering niet alleen van de
gevel, maar ook in onderdelen van die gevel met allerlei
elementen uit de klassieke oudheid.

Adres C

De huizen die hier worden getoond zijn dus eigenlijk
ontworpen door architecten of aannemers die mooie
gevels wilden bouwen met elementen die terug te
voeren zijn tot die tijd. Natuurlijk zijn er nog meer in
Eenrum maar dit is een keuze; vrij gemakkelijk deze keer.
De vraag: waar staan deze huizen? Antwoorden mogen
naar redactie@de-ainrommer.nl.

Adres A

Adres D

De antwoorden van de melkmeisjes uit de vorige editie:

Adres B

A: Plantsoenstraat 2
B: J.J. Willingestraat 6
C: Mensingeweersterweg 9
D: Plantsoenstraat 10
E: Tuinbouwstraat 26
Drie goede inzenders: Alfred Schut, Jeroen Bol en Ger
Dijkstra.
Volgende editie: Ornamenten.

Pierre Janssen
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Beste dorpsgenoten,

Beste dorpsbewoners en 			
collectanten,
Jammer genoeg meld ik via deze weg, dat de collecte
van het Prinses Beatrix Spierfonds dit jaar niet doorgaat
wegens persoonlijke omstandigheden.

Door diverse omstandigheden is het door Orpheus en
de Sportvereniging dit jaar niet gelukt om een huis aan
huis verkoop van de loten van de Grote Club Actie te
organiseren.
Omdat u misschien wel gewend bent om trouw onze
verenigingen te steunen bieden wij met bijgevoegde
QR code toch de kans om online onze verenigingen te
steunen.

Is er misschien iemand die het organiseren van de
collecte van mij over wil nemen?
Dan graag contact opnemen met Geke van BuizenHopman.
Haar gegevens zijn: tel.nr. 0598626438
g.van.buizen@spierfonds.nl
Bedankt voor de jarenlange samenwerking!
Met vriendelijke groet,
Magdalena Wegter.
PS: Wilt u een donatie doen? Kijkt u dan op de duidelijke
site van het Prinses Beatrix Spierfonds. Elke bijdrage is
erg belangrijk in de strijd tegen spierziekten!! Bij voorbaat
dank.

IJSVERENIGING
Beste schaatsliefhebbers,

Alvast bedankt voor uw lot-aankoop!
Volgend jaar komen we, ijs en weder dienende, graag
weer normaal bij u langs met de loten.
Namens muziekvereniging Orpheus & sportvereniging
Eenrum
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Na jarenlang voorzitter te zijn geweest van de ijsvereniging,
heb ik besloten om hiermee te stoppen. Ook onze
secretaris Jacob Heinstra stopt bij de ijsvereniging.
Daardoor is de ijsvereniging op zoek naar meerdere
enthousiaste bestuursleden. Mocht u hier interesse in
hebben kunt u contact opnemen met Marcel Heinstra
(0655714726).
Wij hopen op een mooie toekomst voor de ijsvereniging
met nieuwe bestuursleden.
Eilke Rispens

COMPuter
REParatie

bedrijf

- Repareren en opwaarderen van computers en
randapparatuur.
- Inbouwen van nieuwe onderdelen.
- Aanleggen van PC-netwerken
- Installeren van software
J.H. van Eck, De Akkers 13, 9967 PX Eenrum
Tel.nr. 0595-491722 (ma. t/m vr. tussen 18.00 en 20.00)
e-mail J.H.van.Eck@Ziggo.nl

COOP

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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DE WARMTEPOMP VAN WILLEM
Sinds maart van dit jaar ben ik de trotse eigenaar van
een warmtepomp en het goede gevoel dat ik daarbij heb
wil ik graag met mijn dorpsgenoten delen.
Ik woon aan de Molenstraat, op nummer 2, aan de haven
en tegenover De Pool en de molen de Lelie. Ons huis is
gebouwd in 1862 en in de loop der jaren is er nogal
wat aan veranderd. Het huis is naar huidige maatstaven
matig geïsoleerd en heeft energielabel C (wat dat ook
maar waard is…). Optimaal isoleren is in ons oude huis
zo ingrijpend dat het zowel technisch als financieel niet
te doen is.
Al jaren maak ik mij zorgen over de opwarming van de
aarde en de gevolgen die dat zal hebben voor mij, mijn
kinderen en sinds kort mijn kleinkind (en mogelijk straks
meer kleinkinderen). In mijn eentje kan ik het natuurlijk
niet redden, ik ben slechts een druppeltje op een
gloeiende plaat, maar heel veel druppeltjes kunnen de
plaat toch flink afkoelen. Praktisch gezien probeer ik zo
weinig mogelijk CO2 uit te stoten, of mooier gezegd, mijn
CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Een van de
maatregelen is het aanschaffen van een warmtepomp.
Kort gezegd gaat de verwarming van het huis dan niet
meer met aardgas, maar op een slimme manier met
elektriciteit voor een warmtepomp. Als de elektriciteit
groen is opgewekt (eigen zonnepanelen of ingekochte
echt groene stroom) heb je op dit punt geen CO2uitstoot meer en dat is goed voor het klimaat.
Het is mijn ervaring dat over warmtepompen veel
verschillende verhalen rondgaan. Van juichend tot
ronduit horrorverhalen. Soms blijken de horrorverhalen
ook nog juist te zijn. Ik heb mij grondig in de materie
verdiept, met installateurs gesproken en offertes laten
maken. De offertes varieerden van zeer grondig en erg
duur aan de ene kant tot betaalbaar, maar zonder enige
deskundigheid aan de andere kant. Hoe moet je hier een
keus in maken? Dat schoot dus niet erg op.
Op enig moment zag ik een actie van de Vereniging Eigen
Huis voor de collectieve inkoop van warmtepompen. Ik
had hier een goed gevoel bij en achteraf gezien terecht.
In maart 2021 is door een door de Vereniging Eigen Huis
ingeschakeld Installatiebedrijf een warmtepompsysteem
bij mij geïnstalleerd. Al het geregel vooraf verliep soepel.
Na de installatie was er nog een klein technisch hobbeltje,
maar dat was snel en prima opgelost. Het systeem werkt
uitstekend. Er is geen sprake van geluid(soverlast).
Omdat we een isolatietechnisch gezien slecht huis
hebben, raak ik niet volledig van het gas af. Ik ga van
een verbruik van 2500 m3 per jaar terug naar ongeveer
10

500 m3 per jaar. Dit is wel een reductie van 80% en
daarmee een flinke verkleining van de CO2-voetafdruk.
Wat zijn de kosten? Voor het warmtepompsysteem
heb ik €5400,- betaald. Ik kreeg €1800,- subsidie, dus
netto €3600,-. Daarnaast heb ik 14 zonnepanelen extra
aangeschaft voor het meerverbruik aan elektriciteit en
de kosten daarvan waren netto €4200,- (de BTW kan
worden teruggevraagd).
Los van het voorgaande heeft bij mij de financiële kant
nooit voorop gestaan. Mijn zorgen over het klimaat zijn
de belangrijkste drijfveer. Wil je meer weten van mijn
ervaringen, dan kun je mij altijd bellen op 06-12963712.
Willem Hiemstra

MUZIEKVERENIGING ORPHEUS
De vakantie is voorbij, alle corona maatregelen worden
iets soepeler.
En… WIJ ZIJN WEER BEGONNEN !!!!!
Maandagavond 23 augustus zat bijna iedereen weer
in het Dorpshuis. Vanwege de 1,5 meter afstand die
we nog wel moeten hanteren, zitten we nog niet in de
‘normale’ (van voor de corona) opstelling, maar we zijn
er weer. Er klinkt weer muziek!
Natuurlijk is het nog onzeker: zou dit een ‘normaal
seizoen’ worden. gewoon tot juli 2022? Mogen/kunnen
we een concert geven? Hoe pakken we dit aan? Maar
dat zijn allemaal dingen die gaandeweg een antwoord
krijgen. Wij zijn al lang blij dat we weer kunnen repeteren
op de maandagavond. Het is weer vanouds gezellig.
Natuurlijk voeren onze muzikale kwaliteiten (ahum) de
boventoon, maar dit wordt zeer geregeld aangevuld met
een leuke, rake opmerking en een schaterende lach.
Mocht u in het verleden ook gespeeld hebben, en
denken: ‘ik heb eigenlijk best wel weer zin om dit weer
op te pakken’? Of misschien hebt u nog nooit een
instrument bespeeld, maar lijkt het u leuk om dit te gaan
proberen? Zoek contact met een bestuurslid, of een lid
van Orpheus. Het bestuur kan u alles vertellen over de
mogelijkheden van les, instrument e.d. Dit geldt voor
jong en iets minder jong. Iedereen is van harte welkom
bij ons!

www.postmamotoreneenrum.nl

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

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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kleurplaat

Word donateur van De Ainrommer
Iedereen in Eenrum krijgt De Ainrommer gratis thuisbezorgd. Uiteraard is De Ainrommer niet gratis. De kosten
worden voor een gedeelte opgebracht door onze adverteerders, waarvoor nog maar even ten overvloede, hartelijk
dank.
Maar we hebben ook de hulp nodig van u als lezer. Voor € 7,00 per jaar wordt u donateur van de Ainrommer.
Daarvoor krijgt u jaarlijks 10 edities thuisbezorgd. U wordt donateur door € 7,00 over te maken op de rekening van
dorpsbelangen NL15RABO 0316 0040 57 onder vermelding “nieuwe donateur De Ainrommer” en adres.
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WADLOPEN VANUIT ll- 0
A
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PIETERBUREN
€1
WADLOPEN IN OKTOBER
vrijdag 1
10:00
zaterdag 2
11:45
zondag 3
13:15
maandag 4
14:00
dinsdag 5
15:00
woensdag 6
15:45
donderdag 7
16:30
vrijdag 8
17:15
zaterdag 9
17:45
zondag 10
07:00
maandag 11
07:30
dinsdag 12
08:00
woensdag 13
08:45
donderdag 14
09:15
vrijdag 15
10:45
zaterdag 16
12:00
zondag 17
13:30
maandag 18
14:15
dinsdag 19
15:15
woensdag 20
15:45
donderdag 21
16:30
vrijdag 22
16:45
zaterdag 23
17:00
zondag 24
17:30
maandag 25
07:00
dinsdag 26
07:15
woensdag 27
07:45
donderdag 28
08:00
vrijdag 29
08:45
zaterdag 30
09:45

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

DOOR!

WADLOPEN IN NOVEMBER
maandag 1
11:30
dinsdag 2
12:30
woensdag 3
13:30
donderdag 4
14:15
vrijdag 5
15:00
zaterdag 6
15:45
zondag 7
16:15
maandag 8
17:00
woensdag 10
07:15
donderdag 11
07:45
vrijdag 12
08:45
zaterdag 13
10:00
zondag 14
11:00
maandag 15
12:00
dinsdag 16
13:15
woensdag 17
14:00
donderdag 18
14:15
vrijdag 19
14:45
zaterdag 20
15:15
zondag 21
15:45
maandag 22
16:15
vrijdag 26
07:15
zaterdag 27
08:00
zondag 28
08:00
maandag 29
10:00
dinsdag 30
11:00

WADLOPEN IN DECEMBER
woensdag 1
12:00
donderdag 2
13:00
vrijdag 3
13:45
zaterdag 4
14:30
zondag 5
15:15
maandag 6
16:00
donderdag 9
07:15
vrijdag 10
08:00
zaterdag 11
08:30
zondag 12
09:30
maandag 13
10:30
dinsdag 14
11:30
woensdag 15
12:30
donderdag 16
13:00
vrijdag 17
13:45
zaterdag 18
14:15
zondag 19
14:45
maandag 20
15:15
dinsdag 21
15:45
zaterdag 25
07:15
zondag 26
08:00
maandag 27
08:45
dinsdag 28
09:30
woensdag 29
10:30
donderdag 30
11:30
vrijdag 31
12:30

T
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Streek-, h

andel- en

PIETERBUwarenmarkt
REN
Leuk voor
jong

Streek-, Handel- en Waren

en oud!

Zondag 24 o
ktober
10.00 - 17.00
uur

KRAAM
HUREN?
facebook.com/waddenmarktpieterburen
Voor informatie en/of reserveren:
info@wadlopen-pieterburen.nl l +31(0)595 - 528 558
Hoofdstraat 84 l 9968 AG Pieterburen

HERSTMARKT IN PIETERBUREN
Nieuw bij waddengenot!
Midgetgolfbaan, leuk voor jong en oud.

www.wadlopen-pieterburen.nl l 0595 - 528 558 | info@wadlopen-pieterburen.nl

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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WERKGROEP DORPSVISIE
De volledige werkgroep Doprsvisie is ook weer bij elkaar
gekomen. Wij willen nu weer snel verder gaan met het
beleggen van de bijkomsten met u als Eenrumer..
In de planning staan:
26 oktober:

duurzaamheid en energie.

november:
december:
januari:		
februari:

verenigingen en samenwerking.
jeugd (ism welzijn)
wonen
zorg

werd een popjazzrepertoire gespeeld, dat vermoedelijk
teruggreep op de muziek van de jeugdjaren van de
respectieve leden. Hoewel, ik kan me niet voorstellen
dat zangeres en saxofoniste Ingrid van der Meulen “The
Girl from Ipanema” uit 1962, nog heeft meegemaakt. Ze
zal het van haar grootmoeder hebben gehoord, neem
ik aan.’ We konden na ons optreden nog zelf heerlijk
genieten van alle profi’s in de jazz, die tot in de late avond
optraden.

Er worden tijdig voor de bijkomsten huis aan huis flyers
bezorgd.
Ook willen we nog in een kleiner verband praten met
een aantal mensen over cultuur. Hiervoor worden geen
flyers verspreid. Een aantal mensen heeft al aangegeven
hierover met ons in te gesprek te willen gaan. Wilt u
hierover ook meepraten laat dit dan even weten dan
nodigen we u ook uit.
Graag een mailtje naar: tom-greetje.baars@ziggo.nl
werkgroep dorpsvisie

VRIJJAZZIE WAS EN IS WEER TE HOREN!
In Dokkum hadden we een leuk en gezellig optreden
aan het begin van deze zomer. Na een lange, verplichte
rustperiode, speelden we voor enthousiast publiek
tegenover de Waegh. Ons lustrumoptreden in dit
gezellige stadje was wat ons betreft de opmaat naar de
11e keer in 2022!
Ook ons optreden tijdens het Jazz&Impro Lokaal in
Feerwerd op 3 juli kan met recht geslaagd genoemd
worden. Nadat het publiek wat onwennig met de
Coronacheckapp binnen mocht komen, trapten we dit
festival als ware profi’s een kwartier te laat af. Het was
super om daar te spelen met geweldige versterking,
verzorgd door twee technici, die dat ook doen tijdens
de ZomerJazzFietsToer. De locatie ‘Schuur Hans’ paste
ook al bij de associatie met de ZJFT. We kwamen de
volgende recensie tegen van de hand van de bekende
jazzrecensent Eddy Determeyer op draaiomjeoren.com:
‘Het festijn werd afgetrapt door VrijJazzie. Hmmm, zeker
een soort workshoporkestje, dacht ik aanvankelijk. De
(amateur)muzikanten wonen allemaal op het Hogeland
of daar in de buurt. Maar workshoporkestje? – in “stad”
heb ik wel gammeler workshoporkestjes gehoord. In het
Bimhuis ook, trouwens. Behoorlijk jazzie, deze locals. Er
14

Vier september was het mooi weer na een veelal
onbestendige zomer. De organisatie van Festival Den
Andel was voorbereid op een regenachtige dag en had
op de 6 podiumlocaties partytenten neergezet voor de
bands. Wij speelden bij De Holm, naast de partytent,
omdat de twee drumstellen van de andere bands wel erg
veel ruimte innamen. Zo stonden we heerlijk in de zon te
spelen voor een blij en opgewekt publiek, dat genoot
tijdens dit zeer goed georganiseerde en ontspannen
festival. Wij tekenen graag weer voor de tweede editie
op 3 september 2022!
Eind september hebben we opnieuw een optreden, in
Warfhuizen deze keer. Warfhuizen bestaat dan 650 jaar
en dat gaat gevierd worden. Het is de bedoeling dat alle
feestvierders in beweging komen op onze muziek. Wij
hebben er zin in!
En zoals jullie vast wel weten: voor nieuws dat de
Ainrommer net niet haalt, kijk je op onze website www.
vrijjazzie.nl of onze Facebookpagina.
Met muzikale groet, ook namens Robert, Pjotr, Hans
en Anita,
Ingrid van der Meulen

vriendjes in de spotlights

5.
6.

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?
Maren Schuur, 8 jaar en ik zit in groep
5.
2. Heb jij broers of zussen en wat
is hun leeftijd:
Nee, maar ik heb een poes die heet
Noesje.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
“Wie is de Mol”.
4. Wat is jouw favoriete liedje? 		
“Let me love you” van Justin Bieber en
DJ Snake.

7.

Wat wil je later worden?
Kattenverzorger bij een Poesenopvang.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Salami pizza en pannenkoeken.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen?
“Rutger en Thomas”, You Tube.
8. Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn haar..
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Ellemiek Ensink
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ik met haar op paardrijden
zit en ook nog in dezelfde groep
op school.

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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EENRUM KLASSIEK

Ruilkring Hogeland

De Stichting Klassieke Muziek Eenrum-Het Hogeland wil
graag klassieke muziek dichter bij onze dorpsgenoten
brengen. Daarom organiseren wij de concertserie
‘Eenrum Klassiek’, een jaarlijks terugkerende concertserie
van zes concerten op de zondagmiddag met musici die
allemaal een binding met de regio noord hebben. De
concerten vinden letterlijk midden in het dorp plaats,
namelijk in de monumentale 13-eeuwse Laurentiuskerk
van Eenrum.

HOERA! HOERA! HOERA!

Om ook de kinderen van het dorp kennis te laten maken
met klassieke muziek, wordt aan de concertserie een
educatieproject verbonden. Hierbij wordt samengewerkt
met Integraal Kindcentrum (IKC) De Linde en het Prins
Claus Conservatorium. Alle leerlingen van IKC De Linde
ontvangen daarnaast vrijkaarten voor de concertserie
Eenrum Klassiek. Het eerste concert vond plaats op 26
september en werd gespeeld door Trio Calliope (viool/
viool/altviool). Om alle andere concerten te kunnen
financieren hebben wij een crowdfunding opgezet.
U kunt ons vinden op https://www.voordekunst.nl/
projecten/12037 voor meer informatie en natuurlijk uw
donatie (met leuke tegenprestaties als dank voor uw
bijdrage)

In de lente en de zomer is het onderling pangelen niet
tot stilstand gekomen. Integendeel, er werd en wordt
druk gehandeld. Vooral via de WhatsApp-groep waar
iedereen lid van kan worden. Zoals we gewend waren
bleef de handel via de website daarbij achter. Wij willen
daar opnieuw aandacht voor vragen. En we gaan direct
weer door met de Inloopbijeenkomsten voor onze leden
en voor belangstellenden die graag lid willen worden.
Hoe meer zielen hoe meer mogelijke handel, maar zeker
hoe meer onderling contact. De volgende Inloop wordt
gehouden in week 43, de exacte datum en tijd volgen
later. Wel is het noodzakelijk je hiervoor vooraf op te
geven via contact@ruilkringhogeland.nl. Dat kun je nu al
doen als lid, maar zeker ook als belangstellende.

De komende concerten zijn:

Wil je nu al meer weten over onze vereniging? Bezoek
dan de website www.ruilkringhogeland.nl. Hier vind je niet
alleen veel informatie, maar ook de laatste nieuwsbrief.
Bedenk dat het niet alleen om spullen gaat: je kunt ook
diensten of kennis aanbieden. En als je lid wordt, krijg je
al direct 30 pangels als startkapitaal. Bovendien is wat jij
overbodig of niet langer bruikbaar vindt, wellicht precies
datgene waar ik al tijden naar op zoek ben.

28 november: Pauline Oostenrijk (hobo) met leerlingen
van het Prins Claus Conservatorium
23 januari: Leon Blekh (viool)
6 maart: Slagwerkfabriek
15 mei: Gerbrich Meijer (klarinet)
3 juli: Liesbeth Bosboom (cello) en Hendrik Marinus
(hoorn)
Alle concerten beginnen om 15.00. Kinderen zijn gratis,
volwassenen betalen 10 euro. Kaarten kunt u kopen
bij Brood en Kado of bij de kassa. Hou ook onze
Facebookpagina in de gaten voor de nieuwste updates.
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Eindelijk konden we eind augustus weer met meer leden
fysiek bij elkaar komen. En dat ook nog op een van de
weinige zaterdagen deze zomer met echt mooi weer.
We kregen voldoende aanmeldingen – zo’n 25 en ook
nog een aantal op de wachtlijst. Maar ja, dat mooie weer
zorgde ook weer voor meer afmeldingen dan waarop we
gerekend hadden.

Ruilkring Hogeland
GEZOCHT: CHEF(FIN) TECHNIEK (Bestuursfunctie)

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

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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Spring

WE HEBBEN ZÉKER WAT TE BIEDEN.

GEZOCHT: CHEF(FIN) TECHNIEK (Bestuursfunctie)

•

WEET JIJ HET VERSCHIL TUSSEN EEN GEKAKOPPELING EN EEN CEE- AANSLUITING?

Met zo’n 30 vrijwilligers beleven we ieder jaar de leukste
avonturen. Naast Spring Eenrum houden we ieder jaar
een vrijwilligersborrel, ontstaan er spontane BBQ’s en
houden we de alom beruchte ‘lampencheck’.

Dan Zoeken We Jou!

•

Gezelligheid

Nieuwe Vrienden

Allereerst ben je binnen de kortste keren bevriend met
familie van Kammen, het bedrijf uit Oosternijkerk is
onlosmakelijk verbonden aan Spring Eenrum en zorgt er
voor dat er een tent staat en de catering tiptop in orde is.
Daarnaast hebben we vrijwilligers van jong tot oud, je
leert ze snel kennen!
•

WORD JIJ ONZE NIEUWE PAUL?
Onze Paul heeft Nederland verruild voor het mooie
Canada om zijn dromen waar te maken. Daarom zijn we
op zoek naar een nieuwe Paul(ine)! Deins jij niet terug
voor een omgewaaid bouwhek of een dranghek met een
eigen willetje? Dan zoeken we jou!
De taken zijn vooral gericht op facilitaire en
organisatorische werkzaamheden. Vooral in de aanloop
naar het paasweekend is het jouw ‘time to shine’.
Van tevoren zorg je dat het opbouwschema klaar ligt,
de verkeersplannen worden doorgenomen en dat alle
vergunningen in orde zijn. Geen stress, alles staat al voor
je klaar in een zorgvuldig opgesteld draaiboek. Tijdens
de opbouw ben je aanspreekpunt voor alle technische
vragen. Heeft iedere kleedkamer stroom? Hoe moeten
de rijplaten liggen? Staat het bier koud?
We zoeken dus iemand met kennis van techniek,
tot zover duidelijk. Daarnaast is het natuurlijk een
dorpsfeest, enige binding met Eenrum vinden we dus
heel belangrijk. Daarnaast doen wij alles vrijwillig en is
onze grootste drijfveer: gezelligheid! Samen gaan we al
bijna 25 jaar voor een geweldig feestweekend voor meer
dan 2000 bezoekers. We vergaderen ongeveer 10x per
jaar. Het hele bestuur neemt rond de paasdagen altijd
‘een weekje vrij’ die aandacht is écht nodig voor een
goedlopend evenement.
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Geweldige Ervaring

Een dorpsfeest organiseren kost ontzettend veel energie.
Maar iedereen die ooit mee heeft gewerkt aan een editie
is het er mee eens: je beleeft het zó veel intenser achter
de schermen! Samen ergens naar toe werken en 2000
mensen een onvergetelijk weekend bezorgen zorgt voor
een geweldige ervaring.
•

Goede Aanvulling Op Jouw CV

Je zult niet de eerste zijn die trots op zijn of haar CV
laat zien wat we neergezet hebben in zo’n relatief klein
dorpje. Het helpt echt!
ZIE JIJ DIT HELEMAAL ZITTEN, OF WIL JE MEER
WETEN?
Mail ons dan snel op info@springeenrum.nl en wie weet
drinken we een kop koffie (of wat anders) samen!

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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TAALHUIS HET HOGELAND
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met
lezen, maar ook met rekenen en digitale vaardigheden.
Om mee te kunnen doen in de samenleving, heb
je deze vaardigheden nodig. Mensen met weinig
basisvaardigheden zijn kwetsbaar. Zij vinden bijvoorbeeld
moeilijker betaald werk, hebben vaker geldproblemen en
zijn minder gezond.
Taalhuis Het Hogeland is actief om inwoners die
de basisvaardigheden onvoldoende beheersen te
ondersteunen. Dit gebeurt vanuit de bibliotheken in
Uithuizen, Winsum, Bedum en Leens. Taalhuis Het
Hogeland is een samenwerkingsverband van gemeente
Het Hogeland, Biblionet, Noorderpoort, Werkplein Ability,
Mensenwerk Hogeland, Stichting Lezen en Schrijven en
Humanitas.
Taalhuis Het Hogeland wordt gerund door twee
taalcoördinatoren, Frederika Wijbenga voor Winsum en
Leens, en André de Graaf voor Uithuizen en Bedum.
Hun belangrijkste taak is om vraag en aanbod samen
te brengen. Met andere woorden: te zorgen dat de
deelnemer het juiste aanbod krijgt. De ondersteuning
wordt geboden door vrijwilligers. De achtergrond van
de vrijwilligers is heel verschillend. Sommigen hebben
een onderwijsachtergrond, maar dat hoeft niet. Wat
vrijwilligers met elkaar gemeen hebben en ook vereist
is, is belangstelling voor de deelnemer en motivatie om
deze verder op weg te helpen. Hierbij kan het gaan
om verbeteren van de spreekvaardigheid, beter leren
lezen, schrijven, of rekenen, of het verbeteren van
digitale vaardigheden. Deelnemers kunnen bij Taalhuis
terechtkomen op eigen initiatief, of door verwijzing van een
van de samenwerkingspartners. De taalcoördinatoren
houden wekelijks spreekuur in de bibliotheek.
Dat anderstaligen onze taal minder beheersen dan
gemiddeld, is algemeen bekend. Daarvan zijn zij zelf ook
goed bewust. Laaggeletterde Nederlandstaligen zijn niet
altijd makkelijk te herkennen. Zij spreken de taal vaak wel
redelijk tot goed. Omdat lezen en schrijven ze minder
goed afgaat, zullen ze dit proberen te vermijden. Om
dit niet te hoeven worden smoesjes gebruikt als ‘ik ben
mijn bril vergeten’, of ‘ik lees de brief thuis wel’. Of de
vrouw die altijd haar arm in een mitella heeft. Smoesjes
die samengaan met schaamte. Laaggeletterden kunnen
vaak ook niet overweg met automatisering. Denk aan
het downloaden van bestanden, het gebruiken van een
QR-code, inloggen bij de overheid met DigiD, enzovoort.
Toch heeft 2/3 van de laaggeletterden in Nederland
werk. Zij zijn vaak sterk afhankelijk van familie of mensen
in hun omgeving. Dat maakt ze kwetsbaar.
Wist je dat 11% van de volwassen Nederlanders geen
20

of weinig ervaring met de computer heeft? Bij mensen
van boven de 55 jaar is dit zelfs 20%. Jammer, want om
kunnen gaan met de computer en het internet maakt het
leven een stuk makkelijker en leuker. Wil je ook digitaal
sterker worden? Er zijn verschillende mogelijkheden om
digitaal vaardiger te worden. Bijvoorbeeld:
•
Klik & Tik: wil je graag meer met de computer
doen, maar weet je niet goed hoe het werkt? 		
Dan is Klik & Tik de basis iets voor jou. We
beginnen bij het begin. En dan gaan we stap voor stap
verder. Je leert typen, e-mailen en je gaat het internet op.
•
Digisterker: cursussen waarin werken met de
e-overheid centraal staat bijv. mijn toeslagen, mijn
zorgverzekering, Mijn Overheid en berichten-box, of
digitaal je zaken regelen voor reizen of vervoer.
•
Digivitaler, alles wat met digitale zorg te maken
heeft, bijvoorbeeld informatie zoeken over gezondheid en
ziekte, online maken van een afspraak met de huisarts,
digitaal doorsturen van meetgegevens zoals bloeddruk
en gewicht, bekijken van uitslagen van bloedonderzoek,
een röntgenfoto of inloggen patiënten portaal huisarts of
ziekenhuis.
Als u mensen in uw omgeving kent die moeite hebben
met lezen en schrijven of digitale vaardigheden, vraag dan
of ze van taalhuis hebben gehoord. De dienstverlening
van taalhuis is gratis.
Taalhuis is bereikbaar via e-mail taalhuishethogeland@
noorderpoort.nl
Frederika Wijbenga, telefoon en whatsapp 06 832 62
152
Spreekuur Winsum dinsdag 13:00 – 14:00/ Leens
dinsdag 10:00 – 11:00
André de Graaf, telefoon en whatsapp 06 835 25 393
Spreekuur Uithuizen maandag 10:00 – 12:00/ Bedum
maandag 14:00 – 15:00
Hans Versteeg Digitale vaardigheden mail h.versteeg@
biblionetgroningen.nl of tel. 06-42361164
Auteur: Mirjam Kalkman
Kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig.
Men hoeft er niet alleen voor te staan. Samen kunnen
we meer.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,
Berend ter Horst (bestuurslid)

Gediplomeerd lid van Provoet

klompenmakerij

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

EENRUMER
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KLOMPEN

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

notoarestoen
ONDERTUSSEN IN DE NOTOARESTOEN

We zijn druk bezig met het verbouwen en opnieuw
inrichten van de voormalige bakkerij Rutgers in Baflo.
Waarschijnlijk gaan we midden oktober open en dan
verwelkomen wij u graag voor overheerlijk brood en
lekkere patisserie met koffie of thee. Om dat allemaal
in goede banen te leiden, zijn er al diverse mensen
aangetrokken. Maar er is nog ruimte voor extra
medewerkers.
We zoeken we nog meer mensen voor in de winkel en in
het proeflokaal. Zowel vrijwilligers als mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen nu hun interesse
kenbaar maken. Belangrijkste eisen zijn dat u het fijn
vindt om aan de slag te gaan, dat u het echt leuk vindt
om hier te werken en dat u indien nodig bereid bent in
de praktijk te leren.
Er zijn geen werktijden vastgelegd, wel openingstijden.
Samen met u gaan wij uit van uw wensen en uw
mogelijkheden. Daar passen wij uw schema in dagen en/
of tijden op aan. Er is voldoende begeleiding aanwezig
om u bij te staan als dat nodig of daar behoefte aan is.
Aarzel niet om met ons contact op te nemen zodat we
samen tot een beslissing komen die tegemoet komt aan
uw wensen.
Bel met Paul Leenders op nummer 06 1473 8181 of met
Gea Maring op nummer 06 3013 7423. Maar u kunt ook
een E-mail sturen naar pfjleen
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Op maandag 12 juli is er een nieuwe grasmaaier
aangeschaft voor het Arboretum. De oude heeft meer
dan tien jaar dienst gedaan en was motorisch nog wel
goed, maar na vele reparaties aan plaatwerk en knopjes
echt aan vervanging toe. Het is weer exact hetzelfde
type ‘ruwterreinmaaier’ als de vorige: een Honda met
hydrostatische aandrijving.
De vorige werd aangeschaft in Eelde, maar we zijn blij dat
we dit nog maar net twee jaar oude exemplaar konden
kopen bij 4in1 in Winsum. Dat is met service ook een
stuk handiger – vooral omdat Frank, de eigenaar van
4in1, Eenrumer is. De vrijwilligers die altijd maaien met
deze machine zullen er hopelijk weer jaren plezier van
hebben! En als je eens door het Arboretum loopt en het
er weer netjes uit ziet kun je bedenken: ‘Dat hebben ze
allemaal gedaan voor mij, de bezoeker van de tuin van
Eenrum.’

n.

1914 - 2021
7
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PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 oktober 2021 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“VAKANTIE VIEREN MET ZON, BIER EN FAMILIE”. De winnaar van de vorige maand: Ella Zuidema.
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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HORIZONTAAL
2.soort boom
6.weeklacht
8.tweewielig voertuig
13.jongensnaam
15.snurken
17.Afrikaans dier
19.Italiaabse schrijver
21.popmuziekstijl
23.deel v.e. atoom
25.deel v.e. kledingstuk
26.bundel graanhalmen
28.Chinees-Indisch gerecht
30.verkeersstagnatie
32.bits
34.sport
35.geluidsweergave
37.lidstaat v.d. Europese Unie
40.boom
41.ga weg!
43.grondtoon
44.ppersoonlijke waardering
46.waterlelie
47.stannum (afk)
48.voertuig
50.golfterm
52.damp
53.Europees
ruimtevaartinstituut
54.paardenziekte
56.marterachtig dier
58.Griekse godin
59.schim
61.uitgezonderd
62.licht breekbaar
64.houten stop
66.hoofddeksel
67.getal
68.verlaagde toon
70.snellen
72.weefsel van spinnen
73.soort kreet
74.symbool germanium
75.soort beeldscherm
77.in vroeger tijden
79.paardenziekte
80.pets
81.onderkomen
82.voorwaarde
83.plantengeslacht
84.vruchtbaarmakende stof
85.niet flink
86.sieraad
89.tien (in samenstelling)
91.bedekking
93.ibidem (afk)
94.vlug
95.belegen
97.Turkse brandewijn
99.laagwater (afk)
100.inhalig mens
101.smekend verzoek
103.heuvel
105.gelijk
107.aanbidden
108.pl. in Drenthe
110.houten kom

112.fout
114.komiek
115.hulpsein
116.anders genaamd
118.soort hert
121.vogelverblijf
123.in opdracht (afk)
124.bundel hout
126.traag
128.volgens anderen (afk)
129.hobbyist
131.over
133.helen
135.familielid
136.dondergod
138.ongekookt
139.eikschiller
140.schaaldier
142.staat in Amerika
144.soort hout
145.voorwerp
146.inwendig orgaan
148.ternauwernood
150.streng
151.vragend vnw.
152.afgod
154.loofboom
155.bepaalde tijd
156.daarenboven
157.hoofdstad van
Afghanistan
VERTICAAL
1.toespijs
2.schaamtegevoel wekkend
3.aan zee (afk)
4.ambacht
5.stekelhuidig dier
6.meisjesnaam
7.kamerverhuurder
8.vrouw van Abraham
9.United Press International
(afk)
10.Chinese afstandsmaat
11.vroegrijpe appel
12.drinkgerei
14.fout in
computerprogramma
16.liefdesverlangen
18.zoon van Adam
20.commissie (afk)
22.paarlustig
25.sedert
27.deel van een rijwiel
29.inwendig orgaan
30.panel
31.boom
33.knaap
35.doopmoeder
36.bijbelse figuur
38.tegelstempel
39.gegroet
41.sluw iemand
42.riv. in Gelderland
45.stoer
46.onontwikkeld insect
49.mikpunt

52.bedwelmend middel
53.tafelgast
55.tekst
57.Spaanse borrelhapjes
58.begrensd gebied
59.heel gauw
60.zeer groot
62.beroep
63.zoogdier
65.nieuw (voorvoegsel)
67.flink gevorderd
69.deel v.e. vis
71.pas gekocht
73.term bij slagbal
74.cijfercombinatie
76.niet fris
78.klap
79.gespreid
80.xware drug
85.pagina op internet
87.diepte tussen 2
zandbanken
88.jongensnaam
90.categorie (afk)
92.sierpeer
94.geeuw
95.naam voor de Europese
bizon
96.rangtelwoord
98.golfstok
100.knaagdier
101.overheid
102.niet geheel
104.laag-bij-de-gronds
106.kabouter
109.energie
111.smalle opening
113.band
115.oude naam voor Thailand
116.voordat
117.inrichting (afk)
119.waterplant
120.riv. in Roemenië
122.een grote afmeting
hebbend
124.bijtend gezegde
125.kostbaar bont
127.menigte
130.hoofdstad van Turkije
131.nalopen
132.vriendelijk
134.gromdstof voor buskruit
136.pl. in Noord-Brabant
137.advies
139.een en ander
140.woest
141.afgebroken stuk
143.kledingstuk
144.longziekte
145.altijd groene naaldboom
147.uitgestorven vogel
149.Nederlandse Politiebond
(afk)
151.waaronder (afk)
153.loonbelasting (afk)
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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

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 )

neem contact met de huisarts voor locatie
of www.certe.nl

DIETISTE Martje Kok-Datema

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

E.H.B.O. PIETERBUREN E.O.
Rita de Vries-Straat
Telefoon: 06-50853123

OVERLEDENENZORG

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
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
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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