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van de redactie

Deze jaargang van De Ainrommer was anders dan 
anders en kostte nog nét geen bloed, zweet en 
tranen, maar moeilijker dan voorgaande jaren was 
het wel. Tot en met januari hadden we elke maand 
onze redactievergadering, waar we bijpraten en alle 
binnengekomen kopij bespreken. Door vakanties en 
daarna de corona hebben we vier maanden lang geen 
bijeenkomst kunnen hebben, dat werkte al lastiger. 
Gelukkig was er in mei en juni wel de gelegenheid om 
weer - op afstand -  bijeen te komen en dat was extra 
fijn! En dankzij alle inzenders en creatieve geesten is het 
toch maar  mooi gelukt om tien nummers te maken. 
Dit jaar met extra grote dank aan alle dorpsgenoten die 
meewerkten en natuurlijk ook dank aan alle bezorgers 
en adverteerders. Nu bijna drie maanden zomerpauze, 
is echt driedubbel welverdiend! 
Wat is het maar goed dat als je elkaar “gelukkig nieuwjaar” 
wenst, je totaal nog niet weet wat de mens allemaal te 
wachten staat. Het getal 2020 klinkt mooi, maar tot nu 
toe bracht en brengt het onbeschrijfelijk veel zorgen en 
narigheid voor velen. Het is afwachten hoe het op tal van 
fronten verder zal gaan. Gelukkig is het zomer en dat 
scheelt wel - in ons hoofd - en kunnen we genieten van 
tal van leuke dingen in het leven. Het is al mooi te zien 
dat terrasjes, musea en borgen weer geopend zijn! 
Wat krijgen we aan bepaalde woorden toch een hekel. 
Was het eerst het woord brexit dat ons de neus uit 
kwam, nu kunnen we het woord corona (bijna) niet meer 
horen. Het wordt tijd dat er weer eens een ander woord 
opduikt, maar helaas zal het c-woord ons nog lang in de 
oren klinken…

In dit nummer is veel te lezen, met alweer een verhaal van 
Dirk Molenaar, een leuke bijdrage van Ruben en Sacha, 
een prachtige Eem om Toavel mit...., waarbij ingegaan 
wordt hoe het gaat bij de voetbalvereniging, een grappig 
stukje van Dini Lanenga, de nieuwsbrief van de Kleine 
Plantage en goede berichten van het Ontmoetingspunt. 
Menigeen zal medio augustus de kermis en motorraces 
wel missen in Eenrum! Volgend jaar beter, want het 
gebrek aan al die activiteiten is echt jammer. Het 
Shantykoor staat ook te popelen om weer op te mogen 
treden en dat geldt ook VrijJazzie.
De puzzelaars hebben lang de tijd om de puzzel in te 
vullen en moeten wachten tot het oktobernummer op 
een prijs. Dat geldt ook voor het Vriendje in the spotlight, 
met altijd dank aan de Coop en Café Eendrum.
Natuurljk wensen we alle Eenrumers een heerlijke zomer 
toe en tot het oktobernummer.

De redactie

De volgende inleverdatum kopij wordt donderdag 
13 september

      Iedereen prettige en zonnige zomermaanden!!!

inhoudsopgave

redactieteam

Ruben Heijloo, redactie@de-ainrommer.nl
Greetje Baars, advertentie@de-ainrommer.nl
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Tom Baars, opmaak.
Harry v.d Laan, penningmeester@de-ainrommer.nl

redactieadres – Inleveren kopij
Ruben Heijloo
redactie@de-ainrommer.nl
tel: 06-45284533 

databanK
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl

adverteren? –  wat Kost dat? 
advertentie WiJZigen?
Greetje Baars
advertentie@de-ainrommer.nl
Tel: 0595-491768

oplossing puZZels inleveren
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Matenesserlaan 77

beZorging
Sjanneke Niewold-Staal en team

druKKeriJ
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

de ainrommer
redactie team

let op: KopiJ inleveren voor 13 september!!     
Elke vereniging, organisatie, stichting of individu kan kopij aanleveren voor De Ainrommer. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor kopij niet te plaatsen, in te korten en/of te redigeren. Een van de criteria voor plaatsing is een band met Eenrum en directe omgeving. 
Kopij wordt geredigeerd op taalfouten en helder, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik. Te lange artikelen worden ingekort of op de website 
gepubliceerd. De redactie kan zonder overleg te voeren met de indiener van de kopij de hier genoemde redactiewerkzaamheden uitvoeren. 
Niet geplaatst worden stukken die kwetsend zijn voor personen of groepen personen of die een uitgesproken commercieel belang dienen. 
De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders 
behandeld dan advertenties, waarbij de adverteerder in grote mate de vormgeving en inhoud bepaalt. Bij voorkeur teksten aanleveren per 
email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.
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nijs oet ainrom dorpsvisie eenrum – pas op de plaats

De werkgroep Dorpsvisie Eenrum zou graag weer aan 
de slag gaan met de dorpsvisie voor ons dorp. Maar 
de versoepeling van de maatregelen is nog pril. Daarom 
heeft zij besloten om de ontwikkeling van de dorpsvisie 
per kwartaal te bekijken. Voor het bereiken van het 
beste resultaat voor de dorpsvisie, is samen komen èn 
samen informatie ophalen van wezenlijk belang. Zoals 
de werkgroep Dorpsvisie Eenrum beschreef: “zodra we  
weer verantwoord en met meer gemak in een grotere 
groep kunnen samen komen, gaan we volop aan de slag 
met de dorpsvisie.” Heb je vragen of suggesties? Stel ze 
ons via dorpsvisieeenrum@gmail.com. 

Werkgroep dorpsvisie Eenrum

nieuWs van dorpsbelangen 

Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst 
gaat. Dit geldt in zijn algemeenheid, maar vooral als het 
over corona gaat. We weten er eigenlijk nog heel weinig 
van en vooral hoe je er op langere termijn mee om moet 
gaan. Het coronavirus rijdt Dorpsbelangen lelijk in de 
wielen en het ziet ernaar uit dat het voorlopig wel zo zal 
blijven. Over de hele linie geldt dat we niet anders dan 
zeer beperkt bij elkaar kunnen komen. Beeldbellen lijkt 
een alternatief, maar het is niet meer dan een doekje 
voor het bloeden. Op de winkel passen lukt nog wel, 
maar daar is onze vereniging niet voor in het leven 
geroepen. We willen heel graag verder met de Belangen 
van het Dorp en juist daarvoor moet je elkaar kunnen 
ontmoeten, in de ogen kijken, gedachten uitwisselen, 
brainstormen, plannen maken en ga zo maar door. Dat 
alles staat allemaal op een buitengewoon lage, zeer 
onbevredigende pit. zo, dat is eruit!
Hoe nu verder? 
Het lijkt erop dat we maar moeten wennen aan een 
samenleving waarin corona continu op de loer ligt. Ook 
als vereniging zullen we een nieuwe werkwijze moeten 
vinden om op te komen voor de Belangen van het Dorp. 
Een kans? Een uitdaging? Het klinkt allemaal wel mooi, 
maar voorlopig houden we het maar op het roeien met 
de (kleine) riemen die we nu hebben.
Valt er inhoudelijk nog wat te melden? Niet veel, maar 
toch nog iets.
Dorpsvisie
Houdt de publicaties in de gaten. In deze De Ainrommer 
een update van de commissie.
Hertenkamp
Op dit moment hebben zich 11 belangstellenden 
aangemeld om mee te werken aan het behoud van 
het Hertenkamp. Nu breekt de periode aan van het 

maken van een praktische invulling en overdracht van 
werkzaamheden. Hiervoor is een “buitenvergadering” 
gepland, waarmee we binnen de RIVm-richtlijnen en 
met inachtneming van de gezondheidsrisico’s van een 
aantal deelnemers toch op een zinnige manier met 
alle betrokkenen van gedachten kunnen wisselen. Het 
zou mooi zijn als er onmiddellijk spijkers met koppen 
geslagen kunnen worden en er een begin gemaakt kan 
worden met Hertenkamp 2.0. We houden iedereen van 
het verdere verloop op de hoogte.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de 
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons 
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan 
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (06-
12963712) worden opgenomen. Een WhatsApp bericht 
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen 
en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen

Willem Hiemstra (voorzitter)

naJaar Jeu de boules toernooi

Na de zware coronamaanden die achter ons liggen en 
waar we veel op onszelf waren aangewezen, leek het de 
vereniging voor Volksvermaken een goed idee een Jeu 
de Boules toernooi te organiseren.
Natuurlijk als de regels het toelaten, dat weten we nu 
nog niet. Maar omdat dit de laatste De Ainrommer 
is voor de zomer lijkt het ons handig nu alvast een 
vooraankondiging te doen.
De datum die we in gedachten hebben is zondag 20 
september.
Iedereen kan weer meedoen. Stratenteams, 
vriendenteams en familieteams. omdat de finales 
zondagavond gespeeld worden, lijken ons teams met 
hele jonge kinderen niet handig.
Omdat het de laatste keren niet goed ging met de 
aanmeldingen van teams, waardoor we de toernooien 
moesten afgelasten, vragen we eenieder die mee wil 
doen andere mensen enthousiast te maken. Het toernooi 
gaat door bij minimaal 20 teams
Het lijkt ons in ieder geval bijzonder gezellig weer eens 
een jeu de boules toernooi te hebben met elkaar.
Indien het toernooi definitief doorgaat, zullen we u op de 
hoogte stellen via aanmeldingsbriefjes huis aan huis en 
via de sociale media.
Wij wensen jullie alle een prettige vakantieperiode
En graag tot 20 september.

Jeu de Boules commissie VvV

Dag Dat Organisatie Activiteit Locatie
Juli
dinsdag 21-7 Ontmoetingspunt Lunch Abrahams Mosterd
dinsdag 28-7 Ontmoetingspunt Lunch Abrahams Mosterd
September
zondag 20-9 VvV Jeu de boules Jeu de boules baan
Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag Sterk je lijf dames 16+ Turnhal
Donderdag Volleybal dames recreatief Turnhal
Donderdag Volleybal heren recreatief Turnhal
Vrijdag Gymnastiek 55+ (m/v) Turnhal
Vrijdag Gymnastiek (2 – 6 jaar) Turnhal
Vrijdag Freerunning vanaf 7 jaar Turnhal
Vrijdag Freerunning vanaf 9 jaar Turnhal
Vrijdag Freerunning vanaf 11 jaar Turnhal
Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag St. Welzijn Ouderen Zwemmen Bedum
Maandag St. Welzijn Ouderen Volksdansen Dorpshuis
Dinsdag St. Welzijn Ouderen Gymnastiek Turnhal
Dinsdag St. Welzijn Ouderen Soos  (even weken) Dorpshuis
Dinsdag Ontmoetingspunt Handwerken (oneven weken) Dorpshuis
Dinsdag Loopgroep Kameleon Loopgroep Turnhal
Donderdag Klaverjassen Aikeshof
Donderdag Ainrommer Shantykoor Rep. Ook voor < de 55 jr. Dorpshuis
Vrijdag Freerunning vanaf 11 jaar Turnhal
Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt 
Datum Plaats Voorganger Bijzonderheden
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 19.00 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

Veranderingen in de redactie

Pauline Rooseboom en Marga Diephuis hebben enige 
tijd geleden aangegeven te willen stoppen met het 
redactiewerk voor De Ainrommer. Pauline vond het 
gezien haar leeftijd wel welletjes en Marga moest helaas 
stoppen om gezondheidsredenen. 

Pauline heeft veertien jaar in de redactie van de 
Ainrommer en De Mare gezeten, waarin ze een nimmer 
aflatende inzet toonde om kopij binnen te halen en de 
binnengekomen stukken te redigeren. Marga heeft 
zeven jaar deel uitgemaakt van onze redactie. Ze heeft 
onder andere “Vriendjes in de spotlights” opgezet en de 
puzzel verzorgd. Ze had nog veel leuke ideeën voor De 
Ainrommer. Het mocht jammer genoeg niet zo zijn. 
Meiden, bedankt voor alles. We gaan jullie missen.

Sinds vorige maand is Ruben Heijloo toegetreden tot de 
redactie. Hij gaat de taken van Pauline overnemen.

De rest van de redactie 
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het is mooi geWeest

Deze titel is oprecht gemeend in de goede zin des 
woords. Na twintig jaar vrijwilligerswerk, waarover 
zo meer, wil ik eindelijk gaan ervaren hoe het leven is 
zonder verplichtingen en dus neem ik afscheid van De 
Ainrommer als redactielid. Ruben Heijloo, de nieuwe 
buurman van Greetje en Tom Baars, is bereid mijn taak 
over te nemen en dat is geweldig natuurlijk. Hij zal zich 
vast wel  voorstellen in het oktobernummer.

Vrijwilligerswerk doen is echt gelukkig makend, maar 
vrijblijvend is het zeker niet. Wie A zegt moet ook Z 
zeggen, B is niet genoeg. In ons kleine dorp zullen de 
vele vrijwilligers zich daarin wel herkennen.

Voor mijn verhuizing naar Eenrum in 2005 woonde ik 
negentien jaar in het mooie Gouda. Daar heb ik een 
aantal jaren gewerkt bij Radio Gouwestad. Elke week 
maakten we een actualiteitenrubriek en interviewden 
een inwoner. 

Toen ik in Eenrum 
terecht kwam (mijn 
oudste zus en zwager 
wonen al jaren in de 
Marne en toen ik die 
voor de eerste keer 
bezocht was ik  meteen 
gecharmeerd van deze 
streek) werd ik al snel 
lid van het NVVH-
Vrouwennetwerk en 
na een tijdje mocht ik 
bestuurslid worden 
ook kwam ik al in 
2005 terecht bij 
het vrijwilligersteam 
van het umCG als 

coördinator  Kinder TeeVee (live shows organiseren met 
gasten om (o.a. kanker)patiëntjes te vermaken en later 
bij de Kinder-Reportagebus. Vijf prachtige, maar ook 
emotionele jaren.

Om weer eens iets heel anders te doen, vond ik werk 
bij het Taalproject van Humanitas in Groningen. Daar 
bewaar ik ook heel mooie herinneringen aan. Maar 
na vijf jaar lang twee keer per week met de bus heen 
en weer naar Groningen werd het me teveel. Nog los 
van de emotie die de verhalen van de ‘inburgerende’ 
asielzoekers opriepen. 

En zo kom ik dan terecht bij mijn afscheid als redactielid 
van De Ainrommer (voorheen de Mare), waarvoor ik 
vanaf 2006 met 110% plezier heb gewerkt. Ditte van 
der Vossen vroeg me voor de mare. Voor mij een ideale 
manier om ‘in te burgeren’,  ook door het interviewen 
van dorpsgenoten. Daar zit natuurlijk ook heel veel werk 
aan vast, vaak meer dan mensen vermoeden. Toen in 
2011 de Mare door omstandigheden stopte en in juni 
De Ainrommer opgezet, werd ik gelukkig gevraagd mee 
te werken: om de kopij binnen te halen, na te kijken en 
het voorwoord te schrijven. Negen jaar lang elke maand 
weer een fantastische klus om met taal en mensen bezig 
te zijn. Het geeft je extra en bewust inzicht in wat iedereen 
allemaal doet in ons dorp. Maar de verantwoordelijkheid 
legt ook mentaal een zware druk op je schouders. De 
maand vliegt om en dan moet je alwéer… Het is dus 
mooi geweest, letterlijk en figuurlijk. En ik durf er best 
trots op te zijn dat ik al dit bovenstaande werk heb 
gedaan, ondanks mijn slechthorendheid. En ik heb 
het ook gememoreerd om mensen die overwegen 
vrijwilligerswerk te gaan doen, over de streep te trekken.

Natuurlijk zal het eerst even wennen zijn om – vrijwillig 
- niets meer te móeten, maar ik verveel me nooit. Het 
e-biken door onze prachtige regio, dieren kijken en 
horen, de (papieren) krant spellen en mijn schattige 
asielpoes Friesje zijn een dagelijkse bron van geluk. 
Friesje zal het helpen met kopij redigeren, altijd liggend 
naast mijn toetsenbord ook wel missen, ze mag op haar 
manier met pensioen.

Al die twintig jaar met mensen werken die hetzelfde 
zijn ingesteld om iets vrijwillig te doen met hart en ziel 
waren een onvergetelijke luxe. Iedereen met wie ik heb 
samengewerkt: vanuit de grond van mijn hart bedankt. 
Natuurlijk wens ik Greetje en Tom, Sandra, Monique  en 
nieuwkomer Ruben  veel plezier en alle succes (en voor 
Marga, die ook het team verlaat maar er nog steeds in 
ons hart bij hoort,  altijd maar weer: beterschap).

Pauline Rooseboom
Hoogstraat 1, 9967 SB  Eenrum

T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag 

en donderdag open van

9.00 uur tot 16.00 uur.

Alle producten hand
gemaakt en voor 
betaalbare prijzen.

Kom gerust binnen 
om te kijken!

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

Administratiekantoor

Raymond Bijlholt
Wenakker 2  
9967 SP  Eenrum
06-12947801

Finlinq B.V.
Het Aanleg 1

9951 SJ  Winsum
0595-721100

WWW.FINLINQ.NET

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

	

					

Massagepraktijk Titia Smit	
	

	

	

	

	

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

	
Aangesloten	bij	NBSM	en	Netwerk	bij	kanker	
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eem om toavel mit ...

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

We zitten vanmiddag in een geheel vernieuwde 
voetbalkantine. Aan de andere kant van de tafel zit 
Eric Schoenmakers van de voetbalvereniging Eenrum. 
Eric maakte, samen met margreet Stuurwold en Hans 
oorebeek, furore door de actie huisverloting.nl. Een 
verloting waar door loten te kopen van € 98,00 je kans 
maakt op een vakantiehuis op Lauwersoog, een nieuwe 
auto of een vakantiereis. De actie heeft Eenrum op de 
kaart gezet in Nederland. Eem om toavel mit…. Was 
nieuwsgierig hoe een en ander gegaan is en hoe het 
resultaat is.

We vragen Eric hoe hij erop terugkijkt. “Het was een hele 
heftige tijd” zegt hij. “Ik zou het nooit weer doen. Het 
heeft ons wel een paar jaar van het leven gekost”  We 
zijn in september 2017 begonnen met de actie op poten 
te zetten. In 2018 zou het dan los. Dan is het meeste 
werk dan wel gebeurt, dachten we. Maar toen begon 
het pas. Veel interviews, in het begin werden dan ook 
veel loten verkocht, maar daarna zakte het echt in. Toen 
moesten er allerlei acties op touw gezet worden. Bij SBS 
op de televisie (resultaat viel tegen), artikel in de Telegraaf, 
resultaat iets beter. Er waren maximaal 9900 loten te 
verkopen, maar er moesten er minimaal 5500 verkocht 
worden om de verloting door te laten gaan. Dit is een 
wettelijke regeling. En het zag er lang niet naar uit dat dat 
zou gaan lukken. Pas toen we ons gingen richten op de 
sociale media (Facebook) begon het echt te lopen. maar 
dat kost geld en dat had de voetbalvereniging natuurlijk 
niet. We hadden wel enkele stille vennoten die garant 
stonden voor het geld. Ook de websitebouwer was van 
wezenlijk belang. Die heeft heel goed werk verricht. In het 
begin was het weleens lastig, op een bepaald moment 
werden er zoveel loten tegelijk verkocht dat er loten 
verkocht werden  met hetzelfde nummer. Dat moest 
natuurlijk allemaal aangepast worden via de notaris. 
Toen bekend werd dat de verloting zeker door zou gaan, 
de vereiste 5500 loten waren verkocht, ging het in een 
sneltreinvaart. Er werden in een korte tijd nog zo’n 2000 
loten verkocht. Met als resultaat dat er bijna € 400.000 
over bleef onder de streep.      
  
De trekking was in een drukbezochte Abrahams 
mosterdmakerij. De trekking was online te volgen. De 
winnaars waren mooi over het land verdeeld. Het huis 
ging naar Friesland, de auto naar Groningen en de reis 

naar utrecht.
Toen kon men gelukkig aan het werk.  Twee velden zijn 
al helemaal opnieuw aangelegd. Het derde ligt klaar en 
wordt binnenkort ingezaaid. De weg naar de velden is 
helemaal opnieuw geasfalteerd. De bestuurskamer, 
keuken en kantine zijn helemaal opnieuw ingericht. De 
IJsclub heeft twee oude lichtmasten overgenomen en 
een septic tank gekregen voor het toilet., Spring heeft 
de andere twee lichtmasten over genomen. Er komen 
nieuwe vangmatten achter de doelen. Achter het voorste 
veld zijn zelfs netten die weggehaald kunnen worden als 
er grasbaanraces zijn.
Ook is er ingezet op duurzame energie. Daar is veel 
aandacht aan besteed. Ze kunnen het nu al merken 
aan de energierekening. Ze willen onder andere geld 
over houden om meer in de jeugd te kunnen investeren. 
De veranda aan de kant van het eerste veld moet nog 
worden gerealiseerd. De fundering ligt er al wel. Op 
moment van het interview werd er door de vrijwilligers 
druk gewerkt aan de bestrating en nieuwe aanplanting 
van de begroeiing.
Voor de kantine is een voetvolleybalveldje aangelegd, en 
het sportplein, Eric’s kindje 

Eric Schoenmakers met op de achtergrond het 
sportplein

Ik vraag of ze een beetje medewerking krijgen van de 
gemeente, of vinden die het alleen maar leuk dat de VV 
Eenrum zelf zoveel geld investeert in het sportpark Eenrum 
wat eigendom is van, nu, gemeente het Hoogeland. 
Een veel geuite wens van de voetbalvereniging is 
robotmaaiers voor de velden. Daar wil de Gemeente 
nog niet aan. Ze vinden het wel interessant.  Maar er in 
investeren is nog een stap te ver. In Winsum en Bedum 
worden wel geheel nieuwe sportparken aangelegd 
maar een robotmaaier voor Eenrum, daarin is men toch 
behoudender. De gemeente denkt wel mee, maar er zijn 
maar twee sportambtenaren voor de gehele gemeente. 
Pas toen er een projectleider van Infrastructuur kwam 
begon het beter te gaan. Als alles goed gaat moet 1 
september alles klaar zijn. Wordt waarschijnlijk voorjaar, 
maar dat is nog niet definitief

Eric is bijzonder trots op het bereikte resultaat. Na via 
de verloting het geld binnengehaald te hebben is Eric 
in het bestuur gegaan om ook de besteding in de geest 
van de organisatoren van de huisverloting te borgen. Hij 
doet dat met zoveel plezier dat hij nu ook de sponsoring 
erbij doet. Om de vereniging draaiende te houden en de 
jeugd goed te kunnen opvangen en te begeleiden heb je 
niet alleen een goed sportpark nodig, maar ook de juiste 
trainers en begeleiders. De sponsorcommissie is dus 
nog op zoek naar sponsoren. Wilt u dus een uithangbord 
voor uw bedrijf? Meld u dan bij de voetbalvereniging. 
Voor 100 euro per jaar hangt u uw bedrijf al langs het 
hoofdveld. 

 

Vrijwilligers zijn alle dagen druk bezig

Eric heeft aan het begin van interview koffie gezet met het 
nieuwe koffiezetapparaat. Deze had hij nog niet eerder 
gebruikt. Hij was nieuwsgierig naar de kwaliteit van de 
koffie. uiteindelijk schiet ons dat nu pas halverwege het 
intervieuw te binnen, maar de koffie smaakt ondanks dat 
prima.Met de voetbalclub gaat het erg goed momenteel. 
(met uitzondering van het eerste waar er dit jaar 6 
spelers het elftal verlaten). De club heeft dan ook aan 
de KNVB gevraag om het volgend seizoen een klasse 
lager te mogen spelen. Dat is toegekend. Eenrum speelt 
volgend seizoen weer 5de klasse.  Maar er zijn twee 
kabouter teams (vanaf 6 jaar) dankzij de sportclinics in 
samenwerking met de school. Verder zijn alle jeugdteams 
compleet, er komt er mogelijk een MO13 team (meisjes 
onder de 13) en zelfs een compleet Jo 19 team (vroeger 
was dit een A-team) waar Eric zelf trainer en begeleider 
van is. Dus in elke leeftijdscategorie is er een team.
Het gaat dus goed met de Voetbal Vereniging Eenrum.
Eric zit vanavond bij FC Groningen. De supportersclub 
van FC Groningen wil ook een huisverloting op touw 
gaan zetten. Eric is gevraagd om te vertellen hoe Eenum 
dat heeft gedaan.  Als de actie gaat lukken komt FC 
Groningen als tegenprestatie voetballen bij Eenrum. 
Duimen dus als dat lukt. Maar het geeft wel aan dat de 
huisverloting Eenrum op de kaart heeft gezet. Wij zijn blij 
zo’n bloeiende voetbalvereniging in ons dorp te hebben.
Tekst en foto’s
Tom Baars

het ontmoetingspunt gaat Weer van 
start

Wat een bijzondere tijd hebben we sinds maart jl. achter 
de rug.  Zo was het bestuur van het Ontmoetingspunt 
nog  druk bezig met het voorbereiden van de activiteit 
‘voorjaarsstukjes maken’ en vervolgens liepen wij 
door de beperkingen door de coronapandemie met  
bloemen langs de deur om een ieder een hart onder 
de riem te steken. Hierbij  hebben we samen met 
vertegenwoordigers van de Coronawerkgroep Eenrum 
aan de mensen  de vraag gesteld of ze misschien hulp 
nodig hadden  of dat ze het op prijs zouden stellen af 
en toe eens gebeld te worden. Hierbij werd duidelijk dat 
eigenlijk iedereen wel terug kon vallen op  een prettig 
sociaal netwerk van familie, buren en vrienden.  Fijn 
te constateren dat dit zo goed werkt in Eenrum en 
Mensingeweer. 

Nu de regels weer iets versoepelen en wij beetje bij 
beetje iets meer mogen,  heeft het bestuur van het 
Ontmoetingspunt samen met Barbara van de Burg 
(Coördinator Steunpunt vrijwilligerswerk Het Hogeland) 
een overleg gehad hoe wij toch weer iets kunnen 
organiseren. Vanzelfsprekend met inachtneming van de 
voorschriften van het RIVm.

Zo  hebben wij in overleg met Abrahams Mosterdmakerij 
een lunch gepland op dinsdag 21 en 28 juli. Abrahams 
Mosterdmakerij heeft  inmiddels de nodige ervaring 
opgedaan met de nieuwe regels van de zogenoemde  
anderhalve meter afstand samenleving. 

Op beide data  worden we om 11:00 uur ontvangen 
met een drankje en  vervolgens gaan we de film 
“Ainrom nait van guster’ bekijken. Een film (duur ca. 
20 minuten) gemaakt in 1999 en  waarin het 2200 jarig 
bestaan van Eenrum wordt gevierd door middel van een 
openluchtspel op locatie.  Voor velen van ons vast een 
feest van de herkenning. 

Na de film  gaan we lunchen. De lunch bestaat uit diverse 
soorten brood, groentesoep, broodje kroket en koffie/
thee/melk en jus d’orange. Aan deze lunch kunnen per 
keer maximaal 20 mensen deelnemen. Wilt u samen 
met iemand, geef dit dan even door in  verband met de 
tafelschikking. Heeft u zin en tijd, geef u dan op voor 14 
juli bij:
• Aaltje Schut   49 1441
• Tiny zuidema     49 1204
• Els van der Honing 85 4255

lees verder op pagina 8
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en geef daarbij aan op welke dag u wilt komen:  
dinsdag 21 juli of dinsdag 28 juli

Aanvang: 11.00 uur

Locatie: Abrahams Mosterdmakerij

Kosten: €10,00 inclusief twee consumpties.

(Volgt u een speciaal dieet of heeft u problemen met 
vervoer?  Geef dit dan even door.)

Tot in het Mosterdmuseum.

Bestuur Ontmoetingspunt en 
personeel Abrahams Mosterdmuseum. 

ontmoetingspunt bingo en creatief 
voor ouderen

In september organiseert het  bestuur van het 
Ontmoetingspunt weer BINGO en knutselactiviteiten. 
meike de Vries heeft nu definitief afscheid genomen. 
Gelukkig hebben we Truus Koeneman bereid gevonden 
om de organisatie van de BINGO op zich te nemen. 
Wij zijn nog op zoek naar iemand voor het organiseren 
en uitvoeren  van de knutselactiviteiten. De insteek is om 
dit eens per 14 dagen te doen op de dinsdagmiddag 
vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vindt u het leuk om 
knutselactiviteiten te organiseren en de deelnemers in de 
uitvoering daarvan te ondersteunen? Neem dan contact 
op met het bestuur van het Ontmoetingspunt. 

Wilt u deelnemen aan de BINGO of de knutselactiviteiten, 
neem dan contact op met 
Aaltje Schut: 491441     
Tiny Zuidema: 491204

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Ontmoetingspunt Eenrum

 

WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL  
 

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600 

Abrahams Mosterdmakerij 
Restaurant 

 

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID 

Welkom terug! 
Vanaf 1 juni staan onze  

deuren weer voor u open! 

Nieuw! 
Tafel BBQ op het terras! 

Mijn preipoter is aan het eind. Is er iemand die nog 
een preipoter heeft of iemand weet die deze wil 

verkopen?

Graag een reactie naar Willy Mooiweer 
Oude Oosterweg 9

Tel: 491509

   DANK

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de 
vele kaarten die wij hebben ontvangen i.v.m.ons 

50-jarig huwelijk

Jan en Willy Mooiweer 
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corona-Zomer

Drive-in bioscoop

CoVID-19 en de naweeën ervan bepalen nog steeds een 
groot deel van ons dagelijks leven. Lekker ongegeneerd 
shoppen in de Herestraat zit er voorlopig misschien nog 
niet in – daarom dat veel mensen hun spulletjes online 
kopen. En een bioscoopje pakken kán wel, maar dan in 
halflege zalen – niet echt gezellig. Combineer het beste 
uit beide werelden door een eigen drive-in bioscoop 
te bouwen voor de kinderen met kartonnen dozen 
van je online bestellingen! op pinterest staan talloze 
voorbeelden van ouders die van dozen mini-auto’s voor 
hun kinderen hebben gemaakt, waarin ze vervolgens 
zittend naar een film kunnen kijken. zet de TV in de tuin, 
zorg voor popcorn en prik, en voilà, een unieke drive-in 
experience! 

Zoek de 5 (of strikt genomen 6) verschillen

Op www.de-ainrommer.nl is de Ainrommer in kleur te 
zien. Wellicht gemakkelijker om de verschillen te vinden.

Droge vogels

Het zal niemand ontgaan zijn: we leven in tijden van 
droogte. En af en toe een bui is niet genoeg om het 
chronische watertekort aan te vullen. Wat zijn de 
gevolgen voor de vogels in onze tuin? En hoe kunnen we 
deze droge vogels helpen? Een belangrijke voedingsbron 
voor vogels zijn insecten. En lange periodes van droogte 
betekent minder insecten. Zorg daarom voor een groene 
tuin, met veel bloem-, bes- en zaaddragende planten 
en voldoende schuilmogelijkheid. Vogelbescherming 
Nederland raadt ook aan om bijvoorbeeld in de tuin een 
modderbadje aan te leggen. Een kuil bekleden met een 
plastic onderlaag, vullen met grond en nat houden, kan 
al verschil maken. Zo helpen we de vogels de zomer 
door.

Sacha & Ruben

 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke prijzen 

 aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
 ook de leden van uitvaar tvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaar tverzorger

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558

Voor info en/of reserveren.
info@wadlopen-pieterburen.nl
+31(0)595 - 528 558  
Hoofdstraat 84  
9968 AG  Pieterburen
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AUGUSTUS
Zaterdag 1 13:45
Zondag 2 15:00
Maandag 3 15:45
Dinsdag 4 16:45
Woensdag 5 17:15
Donderdag 6 18:00
Vrijdag 7 18:30
Zaterdag 8 19:00
Zondag 9 7:00
Zondag 9 19:30
Maandag 10 7:30
Dinsdag 11 8:00
Woensdag 12 8:45
Woensdag 12 8:45
Donderdag 13 9:30
Vrijdag 14 10:30
Zaterdag 15 12:00
Zondag 16 13:15
Maandag 17 14:15
Dinsdag 18 15:15
Woensdag 19 16:15
Vrijdag 21 17:45
Zaterdag 22 18:30
Zondag 23 6:45
Zondag 23 19:15
Maandag 24 7:15
Dinsdag 25 8:00
Woensdag 26 8:45
Donderdag 27 9:45
Vrijdag 28 11:00
Zaterdag 29 12:15
Zondag 30 13:45
Maandag 31 14:45

SEPTEMBER
Dinsdag 1 15:45
Woensdag 2 16:15
Donderdag 3 17:00
Vrijdag 4 17:30
Zaterdag 5 18:00
Zondag 6 18:15
Maandag 7 18:45
Dinsdag 8 19:15
Woensdag 9 7:30
Donderdag 10 8:00
Vrijdag 11 8:45
Zaterdag 12 9:45
Zondag 13 11:15
Maandag 14 12:45
Dinsdag 15 14:00
Woensdag 16 15:00
Donderdag 17 15:45
Vrijdag 18 16:45
Zaterdag 19 17:30
Zondag 20 18:00
Maandag 21 18:45
Dinsdag 22 7:00
Woensdag 23 7:45
Donderdag 24 8:15
Vrijdag 25 9:15
Zaterdag 26 10:30
Zondag 27 12:00
Maandag 28 13:15
Dinsdag 29 14:15
Woensdag 30 15:15

JULI
Woensdag 1 11:45
Donderdag 2 12:45
Vrijdag 3 14:00
Zaterdag 4 15:00
Zondag 5 16:00
Maandag 6 17:00
Dinsdag 7 17:45
Woensdag 8 18:15
Woensdag 8 17:45
Donderdag 9 18:45
Vrijdag 10 19:15
Zaterdag 11 7:15
Zaterdag 11 20:00
Zondag 12 8:00
Maandag 13 8:45
Dinsdag 14 9:15
Woensdag 15 10:15
Donderdag 16 11:30
Vrijdag 17 12:45
Zaterdag 18 13:45
Zondag 19 14:45
Maandag 20 15:30
Dinsdag 21 16:30
Woensdag 22 17:15
Donderdag 23 18:00
Vrijdag 24 18:45
Zaterdag 25 7:00
Zondag 26 7:30
Maandag 27 8:30
Dinsdag 28 9:15
Woensdag 29 10:00
Donderdag 30 11:15
Vrijdag 31 12:45

WADLOPEN VANUIT 
PIETERBUREN 2020

WADDENMARKT
PIETERBUREN

 2020
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

Mosselfeest, waddenmarkt en shantykoren

Zondag 13 september 11.00 - 17.00 uur

Herfstfair

Zondag 18 oktober 11.00 - 17.00 uur

Waddenmarkt_flyer_A5_2020_NIEUW CORONA_contouren.indd   2 11-05-2020   12:30
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miJn naam is …

Vroeger had je tussen mensingeweer en Schouwerzijl 
een gehuchtje dat heette  “zANDToEN”
Het waren een paar huisjes waar arbeiders in woonden.

Ze hadden het niet zo breed, dus er werd wel eens een 
haas geschoten.
Dat mocht niet en er liepen jachtopzieners rond om dat 
te controleren.
Op een dag kwam pa met een haas thuis, die hij stiekem 
geschoten had.
Moeder blij, Keesje blij en zelfs de baby in de kinderwagen 
glimlachte.
Eindelijk weer eens iets lekkers op tafel. opeens riep 
Keesje: “Pa, de jachtopziener komt er aan. Wat nu”. Pa 
bedacht zich niet, nam zijn geweer over de knie en brak 
hem in tweeën.
Hij deed  de ene helft in zijn grote klapbroek en de andere 
helft werd onder moeders wijde rokken gedumpt. De 
haas werd snel onder in de kinderwagen gestopt. De 
jachtopziener kwam binnen.
“Goedendag Pieterse, ik heb gehoord dat jij een haas 
hebt geschoten en je weet dat dat niet mag.”
“Ik een haas geschoten? Welnee, hoe komt u daarbij. 
Zou niet durven.”
De jachtopziener was natuurlijk niet voor een gat te 
vangen en vroeg aan Keesje:
“Heeft pa een haas geschoten?”
Slimme Keesje dacht even na en zei toen “” Dat weet 
ik niet. Maar ik weet wel, wat pa in zijn broek heeft past 
in dat wat moeder onder haar rok heeft en wat er mee 
geschoten is ligt in de kinderwagen.”
Nou tegen zoveel logica kon de jachtopziener niet op en 
vertrok maar weer.

Bijdrage van Dini Lanenga

lange pauZe voor het shantYKoor 

De Coronacrisis duurt inmiddels al weer ruim drie maand 
-en is nog lang niet ten einde, lijkt het wel. En ook voor 
het Ainrommer shantykoor is het nog niet voorbij. Ook 
wij moeten ons aan de regels van de regering houden 
en mogen sowieso niet voor 1 september weer in het 
Dorpshuis. Bovendien is voor ons dan nog de grote 
vraag: moeten wij op 1,5 meter van elkaar af staan te 
zingen? 
Voor ons koor zou dat niet best zijn, want bij ons wordt 
altijd gezegd: met de schouders tegen elkaar geeft steun 
aan en van de buurman! Dan voel je het beter maar niet 
met 1,5 meter ruimte. Bovendien vinden wij het raar, dat 
blaasinstrumenten wel weer mogen en wij als koor nog 

niet. Afgelopen dinsdagavond 2 juni, was er een koor in 
Hart van Nederland en dat stelde dit probleem aan de 
orde. Wij zijn ook zeer benieuwd wat er gaat gebeuren. 
En omdat dit nog wel even duurt en de sluiting van het 
Dorpshuis nog niet opgeheven is, heeft het bestuur 
van het shantykoor besloten om maar te wachten tot 
er betere tijden worden verkondigd door de regering en 
dat wij weer mogen zingen voor de mensen, met name 
in de bejaarden- en verzorgingshuizen. Deze mensen 
missen al zoveel en dan zijn de liedjes, die wij zingen, 
voor hun zo herkenbaar . Het meezingen van hen is dan 
ook zo mooi. We zingen dan ook om hun een prettige en 
plezierige avond te bezorgen. Op deze manier wordt het 
leed misschien iets verzacht voor deze mensen.
Door de Corona heeft het koor bijna een half jaar vakantie 
in 2020. Zo lang hebben wij dat nog nooit gehad, maar 
nood breekt wetten. Het Ainrommer shantykoor wenst 
u allemaal een hele mooie zomer en een fijne vakantie. 
Laten we hopen dat 2020 heel gauw voorbij is en we 
met 2021 een heel mooi, nieuw, gezond, Corona-vrij jaar 
mag worden. Wij wensen u alle goeds en hopen u dit 
jaar of anders volgend jaar weer te mogen begroeten op 
bijvoorbeeld de Hemelvaartmarkt in Eenrum of op een 
van de andere optredens ergens in Nederland of buiten 
de landsgrenzen.

Met vriendelijke groet,
Het Ainrommer shantykoor

vriJJaZZie Wilde graag feesten in 
doKKum

Eindelijk was het weer zover: we verheugden ons enorm 
op eerste echte optreden van 2020. De spullen werden al 
ingeladen op vrijdag 12 juni overdag. Dokkum zou immers 
ons doel zijn voor ons jaarlijkse buitenoptreden. Na enig 
speurwerk bleek dit een jubileum te zijn! Voor de 10e keer 
werden we uitgenodigd door de ondernemersvereniging 
van Dokkum om muzikaal vertier te verzorgen voor het 
winkelend publiek. Vanwege dit jubileum hadden we 
zelfs vlaggetjes ingepakt ;-).
Dit jaar waren zelfs de weergoden ons gunstig gezind. 
Aangezien het buiten zou zijn, leken de aerosolen en de 
afstand onderling geen probleem. 
De plaats was bekend: tegenover het terras van 
Restaurant De Waegh. We zouden er in aanloop naar de 
langste dag niet in het donker komen te staan. 
De generale repetitie was goed verlopen, ons eigen 
nummer Sprezzatura (Lossigheydt) ingestudeerd, 
de oude bekenden zoals The girl from Ipanema en 
Summertime opgepoetst, de kleding uitgezocht, 
saxofoonrieten bijgewerkt voor optimaal geluid, we 
waren er helemaal klaar voor. 
lees verder op pagina 14

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? 
 Ik ben Ylva Evenhuis, ben 9 jaar en zit in groep 5
2.        Heb jij broers of zussen en wat is hun   
           leeftijd: 
 1 zusje, Xela zij is 6 jaar en zit in groep 3.

3. Als jij een bekend iemand zou zijn, 
 wie zou je dan zijn en waarom:  
 Dodo’s in minecraft, dat zijn hele leuke filmpjes.   
4. Wat is jouw favoriete liedje?    
 “Blue”’ van Eiffel 65.
5. Wat wil je later worden?  
  Dierenoppasser.
6. Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:  
 Lasagna, Kippesto pasta en Pizza.
 7. Met welke tv persoonlijkheid zou jij best 
 een dag willen chillen? 
 Rachel Rosier, presentator van Check Point.
8. Wat vind je het mooiste aan jezelf: 
 Mijn haar.
9. Aan wie geef jij deze vragen door? 
 Christina Gutierrez.
10. Waarom aan deze persoon? 
 Omdat ze mijn vriendin is.
           

vriendJes in de spotlights

De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord 
door “Cafe Eendrum”. Ze krijgen een waardebon.

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 
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Helaas kreeg ik ’s ochtends een telefoontje van één van 
de ondernemers; het kon toch niet doorgaan vanwege 
de landelijke verordeningen i.v.m. het ons inmiddels 
bekende virus, maar er waren nog onderhandelingen 
met de gemeente en zouden die gunstig uitpakken, dan 
was het misschien toch nog mogelijk. Hij beloofde me 
om me zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Ik was 
op mijn werk, maar zette tussendoor toch even iets op 
onze groepsapp. Na een paar uur in spanning leek het er 
rond de middag op, dat het toch zou lukken. We waren 
weer even opgetogen. Echter om een uur of half vier ’s 
middag kreeg ik het telefoontje: ‘It giet net oan! Er werd 
niet getornd aan de richtlijnen. Begrijpelijkerwijs hebben 
we toen de inmiddels bijna onbegrijpelijke regels omtrent 
dit virus even vervloekt!
 
Onze muziekagenda is helaas nog maar nauwelijks 
gevuld. We hopen nog op een optreden in de zomer. 
En voor onze fans; 26 juni 2021 zullen we meedoen aan 
het Jazz&Improlokaal Feerwerd. 

Hopelijk kunnen we op Facebook en www.vrijjazzie.
nl nog meer aankondigingen doen van aanstaande 
optredens. Hoe dan ook blijven we natuurlijk onze 
wekelijkse repetities houden waar we heel veel muzikaal 
plezier aan beleven!

VrijJazzie wenst alle lezers van de Ainrommer een 
prachtige, ontspannen zomer!

Met muzikale groet ook namens Anita, Hans, Pjotr en 
Robert,
 
Ingrid van der Meulen

\

KerK in het dorp

Het is half juni, tijd om weer kopij aan te leveren voor De 
Ainrommer. Dit keer voor drie maanden, juli, augustus 
en september. maar wat te schrijven? Er is niet zoveel 
te melden omdat de meeste activiteiten in de oude 
kerken in elk geval tot september niet doorgaan, ook 
de kerkdiensten niet, om welbekende reden. En hoe de 
wereld er na 1 september uitziet is nog moeilijk te peilen. 
Toch is er wel het een en ander te melden. De deuren 
van de kerk van Eenrum zijn sinds 1 juni weer geopend 
van donderdag t/m zondag voor iedereen die even 
binnen wil lopen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt 
door toeristen en Pieterpadlopers, maar ook u als 
dorpsbewoners bent natuurlijk van harte welkom. Stel 
dat de zomer weer net zo warm verloopt als afgelopen 
twee jaar, dan is de kerk van Eenrum een heerlijke koele 
plek om even bij te komen. De kerk van Den Andel is ook 
vanaf 1 juni weer opengesteld, maar dan elke dag. De 
kerk van Westernieland opent hoogstwaarschijnlijk vanaf 
1 juli weer haar deuren voor individuele bezoekers.
De eerste zaterdag van de maand is nog steeds 
beschikbaar voor iedereen die eens wil galmen in de kerk 
van Eenrum. maximaal met drie personen ben jij /bent u 
welkom in de mooie akoestiek van de kerk. Wel even 
opgeven via info@kerkinhetdorp.nl. Ook de kerkklok 
van Eenrum wordt elke zaterdag geluid door een groep 
klokluiders, net als in Westernieland.
De Stichting oude Groninger Kerken heeft aangegeven 
dat alle overige activiteiten in de oude kerken niet zijn 
toegestaan. Er is echter een uitzondering gemaakt 
voor het Project Monnikenwerk. Hieronder vindt u meer 
informatie over dit kunstproject dat dit jaar voor de derde 
keer wordt gehouden. 

Monnikenwerk
11 kunstenaars, 10 kerken, 6 woensdagen: 
Monnikenwerk.

In de periode van 15 juli tot en met 19 augustus vindt 
de derde editie van Monnikenwerk plaats. Kunstenaars 
werken in stilte in de sobere ruimte van een middeleeuwse 
kerk in het weidse landschap van Noord-Groningen, 
ieder vanuit de eigen discipline, de kerk als werkplaats. 
Aan het einde van de dag zijn bezoekers welkom om 
kunst op zo’n plek te ervaren. Ook in deze derde editie 
hopen de deelnemers samen met de bezoekers te 
ontdekken waartoe de sacrale ruimte uitnodigt en of er 
kunst kan ontstaan die raakt aan iets dat groter is dan 
wij.
Tijdens de eerste twee edities werd duidelijk hoe veel 
mensen zich geraakt voelden door deze bijzondere 
combinatie van oude kerken en kunst van nu. 

De kunstenaars aan het werk zien, de stilte van de kerk 
ervaren, een rondje kunnen fietsen en een paar weken 
later nog eens om opnieuw te kijken en iets anders te 
zien, voortgang maar ook een andere blik wellicht. 
Monniken - zo zegt Wil Derkse, professor in Nijmegen 
en ook een Benedictijnse halve monnik - leven volgens 
de principes van obedientia, stabilitas loci en conversio 
morum. Die principes liggen ook onder monnikenwerk. 
Obedientia – luisteren naar wat zich aandient, werkend in 
een plek die al honderden jaren ruimte biedt aan vreugde 
en rouw, eer en verdoemenis. Stabilitas – bestendigheid 
door ons, voor zes weken dan toch, te verbinden aan 
één kerk in één dorp. En conversio morum – streven 
naar dagelijkse verbetering door elke monnikenwerkdag 
opnieuw er te zijn, op die ene plek, voor de kunstenaar 
zelf, zijn/haar werk en de bezoekers. 

Het project maakt een expliciete link tussen kunst en 
zingeving – zonder daarmee religieuze kunst te willen 
maken. In 2018 en 2019 merkten we dat gebruik van 
kerk als atelier daar een goede basis voor is. Met veel 
bezoekers ontstonden ontroerende gesprekken zo 
merkten de kunstenaars in onderlinge uitwisseling op.
 
“Hoe je van verstilde oude tekeningen nieuw landschap 
kunt maken, en dan zo klein dat ik echt goed moet 
kijken”
“Het enige wat je doet is een deur open zetten op een 
plek die er al eeuwen is, en met veel aandacht aan 
het werk gaan. Daardoor ontstaat er iets. En komen 
mensen kijken, voelen, ervaren.”

Monnikenwerk vindt plaats op zes woensdagen: 15, 22 
en 29 juli en 5, 12, 19 augustus. Van 17 tot 20 uur is het 
mogelijk om de kerken te bezoeken, de kunst te bekijken 
en de kunstenaars te ontmoeten.

De tien kerken die ruimte bieden aan Monnikenwerk 
zijn verdeeld over twee rondes, Noord en Oost. 
Ronde Noord wordt gevormd door de kerken van 
Baflo (laurentiuskerk), Den Andel, Westernieland, 
Saaxumhuizen en Eenrum. Ronde oost wordt gevormd 
door de kerken van Loppersum (Petrus en Pauluskerk), 
Eenum, leermens, ‘t zandt en Westeremden. 

De kunstenaars die gaan werken in Ronde Noord zijn 
Yvonne Struys (Balfo), Annemarie van Buuren en Arjan 
Verschuur (Den Andel), leen Kaldenberg (Westernieland), 
Wianda Keizer (Saaxumhuizen) en Marc de Groot 
(Eenrum). Voor meer informatie over Ronde oost en 
over het project, verwijs ik graag naar de website www.
monnikenwerk.nu. 

Monnikenwerk is een initiatief van de Stichting 
Monnikenwerk (Anjet van Linge, Marc de Groot en 
Wouter Wierenga), in samenwerking met Kerk in het 
Dorp, de lokale kerkcommissies en ondersteuning van 
de Stichting Oude Groninger Kerken.

Jolanda Tuma

de Kleine plantage

Karel en programma van activiteiten

Het is weer een tijd geleden dat ik jullie vertelde over het 
wel en wee van onze levende have, zoals kippen, honden 
en katten en zo. Wel, kippen hebben we al lang niet meer. 
Jammer natuurlijk, want de kippen vinden larven van 
taxuskevers heerlijk, en krielen eten bij voorkeur eitjes van 
slakken. En loopeenden eten naaktslakken hoewel die 
er enigszins gemodificeerd van achteren weer uitkomen. 
Dus van de regen in de drup of van de vraat in de shit. 
Aan loopeenden doen we dus niet. Onze honden zijn al 
lang dood. We hebben alleen nog katten die af en toe 
een muis of een mol vangen, maar die hoofdzakelijk in 
verwondering kijken naar mede erfbewoners. We wisten 
natuurlijk dat we een tuin hebben met veel vogels, met 
een Ziggo dome met duizenden kikkers, die allemaal 
gehoord willen worden. Ik verdenk de katten ervan dat 
ze soms een kikker proberen, vooral als we eens niet te 
lekkere brokken hebben. Maar goed over de kat wil ik het 
even hebben. We hebben een prachtige rode geholpen 
kater, Karel, nog van onze vriend Jan Steen. Een heerlijk 
beest. Maar gisteren en vanmorgen verscheen die niet 
aan de dis. Heel ongebruikelijk. We werden er al een 
beetje verdrietig van. Want stel je voor. Ik met de fiets 
de buurt verkennen, maar niks hoor .. geen Karel. En 
dan ineens alsof het de gewoonste zaak van de wereld 
is springt er luid schreeuwend een rode kater op de 
afrekentafel, in het doosje van een tuinvriend .. Karel. 
Hogelijk verbaasd dat wij hem zo uitbundig begroeten.  
Eerst weg en dan is ie er weer. Ik moet denken aan al 
onze themadagen die vanwege de Corona weg blijven. 
Dat doet toch wel wat zeer. Want ook wij genoten ervan 
en met ons heel wat tuinvrienden. We gaan niet zoals 
de rentree van Karel ineens weer de themadagen in 
volle glorie houden, maar we willen het toch een beetje 
doen. We halen de kunst in de tuin, we organiseren 
een boekpresentatie en we verwijzen naar muziek. We 
houden een uitverkoop, we zetten de kwekerij vol met 
nieuwe en jonge planten en we laten de tuin glimmen. 
Het is op het ogenblik heerlijk groeizaam weer, een zacht 
regentje, en perfecte temperaturen.
 
lees verder op pagina 16
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Dus de hoogste tijd voor allen om de herontdekking van 
de tuin extra luister bij te zetten met een keur aan onze 
planten. Jullie zijn van harte welkom op de kwekerij en in 
de tuin. Alleen kijken is ook prima. We delen al dit moois 
graag.

Programma voor de komende tijd:

BOEKEN:  Op zaterdag 27 juni (of als het weer slecht is 
op zaterdag 4 juli) komen drie schrijvers met hun jongste 
boeken:
Alma Huisken is er met ‘Het Groene Kippenboek’,
Heilien Tonckens met ‘Basisgids Stinzenplanten’ en 
‘Stinzenplanten in Fryslân’
Ria loohuizen met ‘De Wandelende Fijnproever’
KAARTEN EN SERVIES: zomerfleur gaat niet door, 
maar Marie Lang en Sophia Schrödter komen met hun 
fantastische kaarten, bekers van porselein, beeldschone 
verpakte zaden en andere zelf ontworpen parafernalia. 
Dit op zaterdag 1 en zondag 2 augustus.

En in de buurt in Pieterburen
muzIEK IN DomIESToEN :  midzomermuziek met duo 
Roma in Domies Toen. Van Balkan en Bostella via Tango 
en Tarantella. Muziek binnen spelen voor publiek is nog 
lastig, maar muziek buiten kan natuurlijk wel. Daarom 
organiseert Domies Toen muziek in de tuin. Het is nu echt 
midzomer in de tuin. Die staat er fantastisch bij. De wilde 
planten, de mergelvallei en de vlinder- en insectentuin zijn 
in volle bloei. Ook de rozen, de kruidentuin en de grote 
border bij de tuinmuur kleuren de tuin. Om bezoekers 
van al dit moois te laten genieten en wat extra’s te bieden 
zal er regelmatig, op zondagmiddag, met mooi weer 
muziek in de tuin klinken.  Op zondagmiddag 21 juni 
treedt Duo RoMa op in Domies Toen. Duo RoMa bestaat 
uit marjolijn mellema, viool en Rob Vlaar, accordeon. 

LIEFHEBBERSDAGEN op 5 en 6 september. Corona-
dienende zullen de Liefhebbersdagen het eerste 
evenement zijn dat dit jaar echt doorgaat. We hopen dat 
we dit dan weer kunnen organiseren met een keur aan 
liefhebbers van kwekers tot tuinfanaten. Bericht hierover 
later.

Jeu de boules baan

Hij lag er wat verloren en verlaten bij. En hij werd steeds 
smeriger, het mos en onkruid groeiden welig.
onze Jeu de Boules baan aan de Hereweg. De laatste 
Jeu de Boules toenooien konden helaas geen doorgang 
vinden door te weinig deelnames. En ook hier geldt 
“Rust Roest’.
Tot dat vorig jaar een groepje Jeu de Boulers het eerste 
stukje opknapte omdat ze wilden Jeu de Boulen. De 
stratenvereniging van de Hereweg e.o. een toernooitje 

wilden organiseren en een volgend stukje opknapte.   
Buurtbewoners een gedeelte voor hun rekening namen. 
En wat vrijwilligers van de Verening voor Voksvermaken 
het laatste stuk aanpakte. 
De baan ligt er weer goed bij. Er kan weer volop gespeeld 
worden. Alvast oefenen voor het Jeu de Boules toernooi 
van 20 september. Hopen dat het door kan gaan en dan 
niet alleen voor het Jeu de Boulen. Ballen lenen van de 
Vereniging voor Volksvermaken kan altijd. Even een mail 
naar: greetjebaarseenrum@gmail.com

gemeentenieuWs

Hoe denkt u over wonen, leefbaarheid en duurzaamheid 
in Het Hogeland?
Dit jaar willen we graag met u de koers van Het Hogeland 
concreter invullen. Deze vragenlijst is daarvoor de eerste 
stap.
We horen graag welke ideeën u heeft over het wonen en 
de leefbaarheid in uw dorp. Ook zijn we benieuwd naar 
uw ideeën over maatregelen rondom duurzaamheid, en 
over de dienstverlening van de gemeente.
De resultaten van het onderzoek delen we via onze 
website. Het is belangrijk dat u meedoet. Zonder uw 
hulp weten we niet hoe u over bepaalde onderwerpen 
denkt. Alvast bedankt!

Bovenstaand bericht lazen we in het gemeentenieuws.
Omdat Eenrum zit te springen om woningen is het 
belangrijk deze vragenlijst in te vullen.

www.hethogeland.nl/vragenlijst

Gediplomeerd lid van Provoet

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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puzzel
HORIZONTAAL        

1.uit een Europese hoofdstad 7.kort ogenblik 
10.hondenras 15.de mensen 16.technisch beroep 
17.reptiel 19.bedankt 21.Vlaamse tv-zender 22. 
Zoon van Zeus 25.associaal(afk) 27.nachthagedis 
28.soort broodje 29.open plaats in het bos 31.ruzie 
33.mannelijk dier 35.wezenlijk 37.jongensnaam 
8.doordring- end 40.dus 41.ontkennend antwoord 
42. Spaanse edelman 43.scherpe kant van een 
mes 44.Engelse graanjenever 46.september 
47.goedzak 50.verlaagde toon 52.jongens-naam 
53.sketch 55.kloostervader 57.merkt-teken in het 
vaarwater 59.bijwoord 60.spel-atttibuut 62.thans 
63.vleesvervanger 65. wielerbaan 68.plaats aan 
het IJsselmeer 70. land in Azië 72.komische act 
73.arrondisse-ment 74.Amerikaanse politiedienst 
75.na-schoolse opvang(afk) 77.liefkozing 78.dun 
en slap neerhangend voorwerp 80.muzieknoot 
82.sportmerk 84.clubgebouw 86.vruchtbare 
plaats in een woestijn 87.NederlandsenSpoor-
wegen(afk) 88.mekkeren 90.bronwater 93. Engelse 
titel 85.Mobiele Urgentiegroep 97. Ingenieur 
99.strijktoestel 102.ongebruikt 103.vreemde 
munt 105.enorme begaafdheid 107.Spaanse 
aanspreektitel 108.rivier in Italië 110.uitroep van 
verbazing 113.persoonlijk voornaamwoord 114.
binnenwatertje 116.niet verder dan 117.zijden stof 
118.besef 119.sanitair 122.witte wijn met crème 
de cassis 123.vertragingsmiddel 125.ogenblik 
127.schreeuw 129.vaatwerk 130.niet zonder 
132.zoon van Adam en Eva 134.bakvorm 135.
enigszins 136.Europese rivier 138.kikvors-achtig 
dier 139.echopeiling 140.wier 141.bij-zondere 
handigheid 143.rangtelwoord 145. Strijdbijl 146.
donker Engels bier 178.Griekse letter 150.deel 
van een dynamo 152.pausen-naam 153.keizer 
154.uitroep 156.netelig vraagstuk 157.horizon 
158.bewaarplaats

VERTICAAL         
                                       
2.voorzetsel 3.herinnering 4.onbepaald voor-
naamwoord 5.plaats in Frankrijk 6.schreien 7.eerder 
8.stek 9.Nederlandse provincie 10. het verkopen onder 
de kostprijs 11.deel van een opera 12.onderwijstype 
13.oriëntaals 14.niet vóór 18.christelijk feest 
20.rijksge-bouwendienst 23.gevangenis 24.gang 
van een paard 26.beijveraar 30.heerschappij voeren 
32.keurmerk 34.voeding 36.water in Friesland 
38.bundel planten met aarde 39.groot aantal 42.stel 
45.vogelbek 47.stroomstoot 48.milieu-vriendelijk 
49.kaderberoepsgerichte leerweg 51.proost 
52.gewrichtsaandoening 53.onhoud bare service 
bij tennis 54.onbetrouwbaar gezicht 55.anijslikeur 
56.bergpunt 58.verstan-dig 60.wiskundige opgave 
61.verhoogde toon 63.driesprong 64.plezier 
66.Jamaicaanse muziekvorm 67.Afrikaan 68.woonboot 
70.nijl-reiger 71.middellijn 74.tandzijde 
76.zijwaartse ombuiging 78.plaats in Noord-
Brabant 79.hui-vering 81.geladen atoom 
83.opgerolde haring 85.keerdam 88.brandstof 
89.gelukbrengend voorwerp 91.meisjesnaam 
92.boeddhistische richting 94.populair 
96.lichtbron 98.maat 100. gepieker 101.
meisjesnaam 103.sportartikel 104.aardappel 106.
europeaan 107.tegenvaller 109.rond baksel 111.
bijbelse figuur 112.vochtig 113.verpakking 115.
getemd 118. eenheid van computerinformatie 120.
stoot 121.kleur 122.sleepnet 123.navigatiemiddel 
124.mix 126.Indiase titel 127.het voortsurend de 
les lezen 128.gelaten 129.zeehond 130.ko-ning 
131.romp van een beeld 133.schuifbak 135.op 
die wijze 137.buitenaards verschijnsel 139.deel 
van een tenniswedstrijd 142.stem-ming 144.
aardappelsoort 147.dicht 149.vlek-kenwater 151.
lichaamsdeel 152.Chinese afstandsmaat 155.
hoger onderwijs(afk)

Stuur de oplossing voor 13 september 2020 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77  Eenrum of mail 
naar puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer 
“Bijna Zomer”. De winnaars van de vorige maand: Danny en Sabrina Raangs, gefeliciteerd, het prijsje 
aangeboden door COOP, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.



2322

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...
.

 

Hoofdstraat 21 

9967RJ Eenrum 

0595-491314 www.kapsalonkram.nl 

kapsalonkram@ziggo.nl 

Bel of maak uw afspraak  online 

TUINA ANLEG
TUINONDERHOUD 
BOOMVER ZORGING
(HER)BESTR ATING 
GRONDWERK Z A AMHEDEN

W W W . M A R N E L A N D . N L

info@aandachtvoorhetafscheid.nl www.aandachtvoorhetafscheid.nl

AANDACHT 
VOOR HET 
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77 
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Onderstaand verhaal schreef ik in 1994, waarmee het 
mijn allereerste niet kerk- of orgelverhaal was, en dat 
ik toen meteen in ons dorpsblad mocht publiceren. 
Nu met kleine tekstuele veranderingen en tevens de 
allereerste keer dat er een illustratie bij is van mijn 
vroegere schoolvriend Jan Huttinga.)    
  

een hoop, hoop, hoop ellende

Al maandenlang worden wij Eenrumers in De mare op 
de hoogte gehouden van het wel en wee van een stel 
Golden Retrievers – alsmede een paar poezen met fraai 
klinkende namen – door de enthousiaste eigenaars van 
dit beestenspul. Doch ondergetekende kan óók een 
boekje open doen over een diersoort. In dit geval betreft 
het geen huisdier, maar meer een tuindier. Onze tuin 
was namelijk eens het toneel – snel veranderend in een 
strijdtoneel – waar een harde confrontatie met een dier 
plaatsvond. En hoewel het ruim veertien jaar geleden is, 
herinner ik me alles nog als de dag van gister!

Zijn aanwezigheid werd voor het eerst opgemerkt op 
vrijdag l augustus 1980. De datum weet ik nog zo goed 
omdat ik twee dagen later voor de eerste keer een 
concert zou geven op het orgel in de Eenrumer kerk, 
dat ik sinds l december 1979 ‘het mijne’ mocht noemen.
Wij hadden vrienden te logeren en zaten op die warme 
vrijdagmiddag te eten aan een grote tafel in de tuin. 
Mijn gedachten dwaalden regelmatig af naar het 
‘presentatieconcert’ en mijn ogen waren dan ook niet 
meer gericht op mijn bord of mijn tafelgenoten. Tóen 
zag ik het … ongeveer een meter van de rand van het 
grote perk, in het gras: een molshoop. Dat is leuk, dacht 
ik meteen: naast een boomkruiper, een kramsvogel en 
een egel nog een extra tuinbewoner! Tja, na zes jaar 
zes hoog op een flat naast een drukke weg gewoond te 
hebben, vind je alle dierlijke activiteit in je eigen tuin, op 
bladluizen na, geweldig! En zo’n klein dier kan flink wat 
schadelijk ongedierte te lijf gaan. Ook mijn tafelgenoten 
vonden vervolgens dat het een nuttig beest was.
Een mol dus! Ja hartstikke leuk en heel educatief voor 
de kinderen. Gezellig ... en als hij de overtollige grond 
van zijn gangengraverij op de door mij toe te wijzen 
plaatsen omhoog zou willen brengen, dan mocht hij wat 
mij betreft rustig zijn gang gaan.
En het dier ging zijn gang, meer gangen zelfs. De eerste 
dagen ging het goed, maar toen kwamen er opeens 
twee nieuwe hopen midden in het grasveld. Nou ja, zo’n 
dier moet ook lucht hebben en zijn overtollig materiaal 
kwijt kunnen. Bovendien kent het ijverige beestje mijn 
bepaling nog niet. Maar na een week kwamen er steeds 
meer hopen buiten de door mij aangewezen percelen. 
Bij elke hoop die het beest echter deed rijzen, daalde 
bij mij de hoop dat het wel goed zou gaan. De eerste 

hopen werden mopperend platgetrapt of weggeschept. 
Ik begon me langzamerhand echter te storen aan dit 
gedrag, dit subversieve gedrag, in de letterlijke zin! Vooral 
toen het gangenstelsel naar de zijkant van het huis werd 
uitgebreid. Steeds vlak naast het tegelpad kwam nu op 
regelmatige afstand een hoop geel zand naar boven; dit 
tot grote vreugde van mijn oudste dochter, die toen ruim 
twee jaar oud was. Zij had binnen de kortste keren de 
inhoud van een kleine zandbak bij elkaar. 
Dat beest moest hier weg; ik moest hem de tuin uit 
kunnen jagen, al zou dat niet aardig zijn voor de buren.
“mollenpatronen”, zei iemand. “Van die dingen die je 
aansteekt, in een gang legt en de stank laat zo’n beest 
wel op de vlucht slaan.” 
Nou, mooi niet ... het beest bleef! 
“lege flessen in de grond zetten, de wind fluit langs de 
rand en je bent hem zó kwijt.”
 Dat leek me wel wat; orgelpijpen werken ongeveer ook 
zo. Bij elke hoop zette ik dus lege wijn- of bierflessen 
schuin in de grond. Weldra had de hele tuin het aanzien 
van een soort park waar een notoire alcoholist een 
puzzelrit had uitgezet. En nu maar wachten tot er een 
stevige wind zou komen zodat het beest horendol met 
kluitjes modder in de oren zich een ontsluitingsweg zou 
boren naar een stiltegebied! Helaas, het wilde maar niet 
echt waaien en om dan zelf maar een paar keer per dag 
steeds door de knieën te moeten zakken om een tijd al 
die flessen aan te blazen ...
Eind september heb ik – na overleg met mijn adviseurs – 
het beest de oorlog verklaard. Want Mol ging maar door 
met de uitbreiding van zijn gangennet, tot zelfs in (onder) 
de Kerkstraat toe! 
Verschillende keren kon ik de stugge doorgraver 
betrappen bij zijn tunnelwerk. De schep erbij en dan met 
een snelle stootbeweging de grond in. En dan moest net 
dáár een grote kiezelsteen of zelfs een halve baksteen 
onder de grond zitten waar alle kracht en agressie op 
afketste. En dat voelde je dan wel in je armen! En geen 
mol geraakt, bleek een hoop later. Grrr ...
Langzamerhand raakten kennissen en leerlingen op de 
hoogte van mijn strijd, want het kreng begon mij steeds 
meer op mijn zenuwen te werken. Van deze en gene 
kreeg ik te horen hoe een mol ‘werkt’. En hoe je zijn 
graafwerk moest dwarsbomen, c.q. moest beëindigen. 
Van een leerling mocht ik een zogenaamde molkat 
lenen: een vervaarlijk uitziend apparaat dat met een veer 
gespannen werd. In het begin stelde ik hem zó scherp af, 
dat hij al de grond in schoot als ik mij omdraaide. En op de 
Muziekschool zaten twee broers – stevige boerenzoons 
– die ook wel uit ervaring wisten hoe je een uitsloverige 
mol moest aanpakken. Regelmatig vroegen ze aan het 
begin van hun les: “Het Meneer mol al vongen?” Nou, 
daar kregen ze een uitgebreid antwoord op! “Had ik 
hem bijna .... en die molkat ... en die rotstenen ...”  Pas 
na een tijdje kreeg ik door dat de heren vooral naar het 
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beest vroegen als ze die week niet veel aan hun orgelles 
hadden gedaan: hoe meer ik praatte, hoe minder we 
aan de ‘bestudeerde’ les toekwamen!  “ ‘t Holdt meneer 
wel slim bezig nait?”  Nou zeker, meer dan me lief was!
Ook het gezin merkte dat het beest mij steeds meer 
bezighield dan gezond was. Het eerste wat ik ‘s morgens 
na het openschuiven van de slaapkamergordijnen deed, 
was het aanschouwen van het nachtwerk van “die 
rotmol.” En ja: er was steeds een hoop te zien!
Het beest was het huis inmiddels al om geweest met 
zijn gangenstelsel. Verschillende tegels begonnen te 
verzakken, zodat ik ze moest herleggen met nieuw 
zand. zoiets moet met vákbekwaamheid gebeuren, 
dus kwamen er steeds meer opstaande randen en 
opwippende tegels, met alle ergernissen van dien. Toen 
mijn oudste dochter, destijds tweeënhalf jaar oud, eens 
voor de toenmalige Centra-winkel struikelde over een 
iets uitstekende tegel, keek ze kwaad achterom en zei: 
“Klotenmol!” Ik moest dus beter op mijn woorden letten.
Langzamerhand leek het een kwelling te worden, want in 
mijn dagelijkse gedachten en nachtelijke dromen begon 
het beest steeds groter te worden. Het begon ons reeds 
ernstig verzakkende huis te ondergraven met een wirwar 
van gangen die elk een doorsnee hadden van wel 15 cm. 
Het monster zelf was wel een halve meter lang en werd 
steeds langer! zo’n waandenkbeeld is psychologisch 
volkomen verklaarbaar:  je ziet je vijand niet dus hij 
wordt steeds groter. Zo ook de mij ondermijnende 
tegenstander. Zou het er trouwens echt maar één zijn? 
“Volgens mie molenaar, hebben joe haile toen vol mit 
mollen”, zei gemeentewerker Koos Huizinga, die ik ook 
om raad had gevraagd. Dat wilde ik niet geloven, ik 
had steevast het gevoel met één creatuur van doen te 
hebben. maar dan wel met een genie, met alle papieren!
Inmiddels had ik op advies van de boerenzoons een 
paar zogenaamde Brabantse klemmen gekocht en die 
vervolgens haarfijn op- en afgesteld. Wat deed het beest!? 
Het groef gewoon een nieuwe gang om die klemmen 
heen! Waar ik ze ook aanbracht, hup, wegomlegging, ir. 
Mol hield niet van opstoppingen.

Vorstverlet
De winter was inmiddels gekomen en de grond bevroor. 
De angstaanjagende molkat met spiesen en gespannen 
veer zat nu ook vastgevroren. Toen kwam de sneeuw 
en in de ochtendzon leverde het apparaat een prachtig 
te schilderen stilleven op. Heer Mol had zich dieper in 
de grond teruggetrokken en boven zijn hoofd-, zij- en 
sluipwegen trok ik de sleetjes van de kinderen en maakte 
een sneeuwpopfamilie met ze. Oude appels die de ogen 
vormden van deze ijzige tijdelijke gezinsleden werden er 
door kramsvogels uit gegeten. Eén kramsvogel werd bij 
deze bezigheid door een kat gepakt en meteen moest 
ik weer aan mijn ondergrondse vijand denken. In die 
tijd kreeg ik van een kennis, die toen ook orgelleerling 
was – en dus regelmatig door mij op de hoogte werd 

gehouden van de strijd – het blad Grasduinen, met 
daarin een artikel over mijn ongenode tuingast. Het gaf 
me veel informatie over de mol (Talpa europea). Ik was 
danig onder de indruk van dit verhaal met fraaie foto’s. 
Bijna had ik de neiging om de jacht maar op te geven. 
Maar al die hopen dan om het huis? Nee, ik zou hem 
krijgen, hem mollen! En het minste wat ik dan zou doen, 
was hem levend begraven!

Voorjaar
Een nieuwe lente, een nieuw geluid en daarbij het geluid 
van de strijdkreet over het grasveld. Langzamerhand 
wist ik (meende te weten) hoe het grootste deel des mols 
infrastructuur in elkaar stak. Op een fraaie voorjaarsdag 
zette ik bij de kersappelboom met klemmen twee gangen 
op scherp en met de molkat de derde die naar het huis 
liep. Bij de vierde gang zou ik met de schop klaar gaan 
staan om op het juiste moment toe te slaan. Ongeveer om 
de drie uur gaat een mol zijn hele gangenstelsel door, op 
zoek naar voedsel. Dat artikel in Grasduinen had ik goed 
gelezen! Drie uur daarvoor was er nog een molshoop 
opgehoogd. De hoop bij de vierde gang had ik meteen 
daarna voorzichtig platgetrapt, dus als het beest door 
dié gang ging dan zou daar de grond weer openbreken. 
Ruim twee uur later sloop ik er op sokken naar toe en ja, 
na een kwartier begon de grond te bewegen. Zal ik nu 
... nee ... nog even .. nu!! Bulderend van de lach vloog 
het kreng een gang in die blijkbaar nog niet op mijn kaart 
stond. Woest verliet ik het strijdtoneel.
‘s Avonds besloot ik om die nacht op te blijven en dan 
steeds op de juiste tijden bij de te verwachten plaats 
van samenkomst proberen toe te slaan. Ik moest tóch 
nog uittreksels maken van twee boeken die nodig 
terug moesten. Om de tweeënhalf uur sloop ik door 
het stille huis naar buiten en bleef dan een half uur naar 
het bewuste stukje grond turen, bij het licht van een 
looplamp. Molly was zeker juist die nacht naar een of 
andere ondergrondse nachtclub, want er gebeurde niets. 
Na twee maal heen en weer geweest te zijn, besloot 
ik maar met de schop bij de hand bij de fuik te blijven 
staan. Het was toen kwart over vier. De looplamp hield ik 
half onder mijn trui: een hele late of vroege voorbijganger 
zou zich anders rot schrikken. Ik vond de hele vertoning 
al belachelijk genoeg. Door de duisternis en opkomende 
slaap en de fixatie op dat platte stukje grond, leek het 
na een poosje echter wel of juist dat stúkje stil stond 
en de rest van de tuingrond ging bewegen. Ik begon 
ongemerkt wat heen en weer te wiebelen en kreeg last 
van fijn gespikkelde ‘salmiakvlekken’ voor de ogen. En 
wat was het toch stil ... je kon zelfs het tikken van het 
uurwerk in de toren horen. Ik begon wat rond te kijken. 
Hoe vredig is dit alles ... vrouw en dochters daar boven 
achter die ramen met luiken te slapen, wat een mooie  
toren toch ... een sprookjesachtig huis zo in het donker 
en jij daar in de dauw – ik moest opeens aan Smetana 
denken met zijn Moldau. Maar wat doe jij daar eigenlijk 
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Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:

- diabetes patiënten
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Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
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9933 KJ Delfzijl
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Rustig wonen in Eenrum

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

Aan de Mattenesserlaan aan 
de rand van de dorpskern 
van Eenrum verhuurt  
Woonzorg Nederland 
woningen voor 55 plussers 
in de sociale verhuur.

Feiten op een rij

•	 30 grondgebonden woningen met een tuintje

•	 Twee- en driekamerwoningen

•	 Slaapkamer en badkamer op de begane grond

•	 Woonkamer en keuken in aparte ruimte

•	 Voldoende berg- en opslagruimte 

•	 Bushalte om de hoek (Lauwersoog / Groningen)

•	 Kale huur vanaf € 509, - voorschot servicekosten 
is € 16,- per maand (huurtoeslag is mogelijk)

•	 Korte wachttijd

•	 Inschrijven is mogelijk via de bewonersconsulent van  
Woonzorg Nederland.

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

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie. Wij zijn gespecialiseerd in woningen voor 
55-plussers en mensen met een beperking. Wij verhuren bij u in de omgeving naast Eenrum ook  
appartementen in De Blinkstede in Uithuizen en Viskenij in Baflo. Geïnteresseerd? Neemt u dan  
gerust contact op met de bewonersconsulent (werkdagen van 8.30 – 13.00 uur) bereikbaar.

in dat serene tafereel ... met een scherpe schop, op dat 
gras dat om je heen danst ... natuurbarbaar! Ik voelde mij 
kleiner worden. Om zes uur, het was al wat licht, werd 
er in de Hoofdstraat een auto met dieselmotor gestart 
die ronkend wegreed. De betovering van de nacht was 
doorbroken; voor mij het sein om het maar op te geven 
en naar binnen te gaan. Mijn zoveelste afgang.
De hele zomer en nazomer ging het man-en-molspelletje 
door. Mister Mol bleef zijn gang gaan, inmiddels tot 
helemaal achter in de tuin bij de afscheiding met de tuin 
van Willemsen. De kinderen hield het ook steeds bezig: 
toen mijn oudste dochter bij een weggetje eens een paar 
flinke bulten modder zag liggen, riep ze enthousiast: 
“Kijk pappa, mol.”

Zondagswerk maakt (niet) sterk
Het werd nu toch écht wel tijd om vóór de winter met 
mijn ondergrondse kwelgeest af te rekenen. Van Koos 
Huizinga mocht ik een paar klemmen van de gemeente 
lenen. Samen met de (nog steeds geleende) molkat 
en eigen klemmen zou ik nu dan toch de beslissende 
veldslag beginnen. Nu of nooit! op een zaterdagmiddag, 
na in onze tuin – zijn tuin?? – gewerkt te hebben, stelde 
ik het hele wapenarsenaal omzichtig op. Ik was te laat 
begonnen, maar kon vóórdat het helemaal donker was 
nog net de laatste klem zetten. Tevreden ging ik naar 
binnen. Als die mol hier niet in zou stinken, heette ik geen 
mol-enaar meer! De volgende dag ging ik vóór kerktijd 
niet eens kijken, waarom weet ik niet. Maar na kerktijd 
keek ik onder het koffiedrinken toch maar even door het 
raam naar de plek waar de hele batterij stond opgesteld. 
Alle klemmen stonden nog op scherp, maar één klem 
... die lag nog op het tegelpad! Die had ik dus de vorige 
dag niet meer zien liggen omdat het toen al donker was 
geworden. Op zondag wil ik echter geen bijzondere 
huis- en tuinwerkzaamheden doen, niet alleen vanuit 
christelijk standpunt. Als kerkorganist móet je echter 
wel op zondag werken en die morgen had ik tijdens 
de kerkdienst onder meer een improvisatie in F en een 
koraalbegeleiding in Bes gespeeld. ledere kenner weet 
dat die betreffende toonladders respectievelijk één en 
twee mollen hebben. Dus  had ik op die zondagmorgen 
toch al heel wat mollen onder mijn vingers gehad. Het 
gaat er ook om dat de zondag een ándere dag is, een 
rustdag zonder werkgeluiden als van motormaaiers en 
kettingzagen ... 
Maar die ene klem moest ik toch nog maar even zetten. 
Aldus geschiedde. 
De volgende morgen keek ik pas om elf uur naar buiten, 
want we hadden bezoek gekregen van een verre collega, 
die van het hele mollenverhaal natuurlijk niets wist. En wat 
zag ik: de ‘zondagsklem’ was dicht! Ik verwijderde me 
met een smoesje van het hoe-gaat-het-met-je-gesprek 
en vloog de tuin in, zakte door de knieën en trok de klem 
uit de grond. En ... het was hem!! Wat?!?! ... zo’n kleintje 
maar!? Heb ik snotverdorie daar nou dertien maanden 

op gejaagd? Was dát nu dat destructieve metro-monster 
dat hier nu bewegingloos aan de klem hing!? En wat had 
ik, grote kerel, nu gedaan: een klein overijverig beestje 
met een mooie vacht wreed gemold!? Kijk die mooie 
voorpootjes eens ... het lijken wel handjes! Ik voelde 
me een beetje week worden. Dat kleine diertje met zijn 
geoefende handjes om te overleven en ik ... met mijn 
kolenschoppen. Hij constant graven voor zijn voedsel ... 
ik altijd studeren voor kerkdiensten en concerten ... we 
waren eigenlijk aan elkaar verwant ... we waren collega’s! 
Ik voelde me even volkomen leeg en eenzaam. Maar 
opeens begon er iets van een overwinningsgevoel bij mij 
binnen te stromen en er kwam een enorme opluchting 
na zo’n lange jacht!
Het beest kreeg een laatste rustplaats in onze 
‘tuinbegraafplaats’ onder de notenboom, vlak naast 
zijn eigen gegraven gang naar de buitenwijken van zijn 
gebied. Ik had hem eigenlijk ooit een naam moeten 
geven, bedacht ik mij: ‘Gang-ster’, of, naar het Gronings: 
‘Ril-ling’, of ‘Rit-meester’...

De klem die ik ‘s zondags na kerktijd had gezet, was 
mijn grote vijand dus fataal geworden. En mijn gevoel 
was uitgekomen dat het maar één onderwereldfiguur 
was geweest. 
Bij het opruimen van de klemmen moest ik opeens 
denken aan de voorganger bij de kerkdienst van die 
vorige dag. Wat een toeval ... u raadt het nooit! Die 
voorganger was ene mevrouw Wieringa-mol! 
Daar lag het natuurlijk aan, dat kon niet anders! 
Maar ... hoe zou het er voor het beest hebben uitgezien 
als de predikant was voorgegaan die hier ook wel eens 
preekte? 
Die heette namelijk De Hoop!

Dirk Molenaar
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Kleurplaat nuttige adressen

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)

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  0800 - 9009
Energiewacht  0800 - 0388
Kabel   0800 - 0340
Water   0800 - 0202013
KPN telefoon  0800 - 0402

in niet-levensbedreigende situaties
Ambulance  088 - 0230804
Brandweer  088 - 0230804

tafeltJe-deK-Je
Bezorgen van maaltijden. : 
Cooperatie Klooster&Buren
Telefoon: 0595-487777

centraal meldpunt vriJWillige thuishulp
Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis  
Telefoon 0595 - 575500

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

fYsiotherapie aan ’t Wad
Behandeling volgens telefonische afspraak.
praktijk: J.J. Willingestraat 12, 
9967 pB EENRum.
Telefoon 0595 - 492059 
b.g.g.    0595 - 424586
Afspraken liefst tussen 9.00 - 12.00 uur

hansems: praKtiJK voor 
fYsio- manuele- en 
KinderfYsiotherapie
Praktijk: Hereweg 9, 
9967 pp EENRum
Telefoon  0595 - 491967
Afspraken bij voorkeur tussen
10.00 - 12.00 uur, of 14.00 - 16.00 uur

huisartsenpraKtiJK eenrum
Burg.Wiersumstraat 18, 
9967 RD Eenrum
Tel 0595-491432 (keuzemenu )
Voor het maken van een afspraak op het  spreekuur 
kunt u  bellen tussen 08.00-10.30 uur.
Medicijnen ophalen tussen 8-12 uur en tussen 
16-17 uur.
Herhaalmedicatie besteld voor 10 uur kan na 
2 werkdagen gehaald worden  vanaf 16.00 uur. 
Of tijdens de daaropvolgende dag tussen 8-12 uur en 
16-17 uur.

spoedeisende huisartsenZorg
• op werkdagen tussen 17.00 - 08.00 uur 
 de volgende ochtend
• In de weekeinden, 24 uur per dag
• Tijdens feestdagen, 24 uur per dag
• Centraal telefoonnummer  0900 - 9229

bloedafname certe ( voorheen lab noord )
Doprshuis, Oude Schoolgang 
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

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    
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