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VAN DE REDACTIE
Dit aprilnummer kwam met moeite tot stand. Eerst
dook er een computerprobleem op bij de redactie. Dat
werd gelukkig deels opgelost, waardoor kopij toch kon
worden ontvangen. Toen kwamen er echter nauwelijks
stukjes binnen en werd het spannend of het blad wel
rondkwam. Al heel gauw bleek echter waarom bijdragen
verlaat binnen kwamen: in een week tijd is het leven ook
voor iedereen in Nederland onzeker geworden en was
onduidelijk of bijvoorbeeld activiteiten die georganiseerd
waren wel doorgang konden vinden.
Nog nooit is het schrijven van een voorwoord zo moeilijk
geweest, want bij het verschijnen van dit nummer kan alles
al weer veranderd en achterhaald zijn. Het cononavirus
beïnvloedt alles en iedereen nu in het dagelijks leven, met
niet te bevatten verstrekkende gevolgen, banenverlies
en grote economische schade en onzekerheden. Alle
media staan er bol van. We ontkomen er niet aan het
allemaal te volgen en dat moet ook.
Wat in het verre China begon als epidemie, is nu
wereldwijd een gigantisch probleem geworden. Als een
soort sprinkhanenplaag woekert het virusspook door in
ons denken en doen, zelfs hier in Eenrum. Al dat gereis
van mensen en onderling contact is vaak leuk en fijn,
maar nu zie je wat de nadelen daarvan kunnen zijn !
We moeten maar afwachten hoe het verder verloopt en
wanneer het gewone leven weer opgepakt kan worden.
Er is een troostrijke gedachte: van alle nare dingen leer
je altijd het meest en áls dingen weer beter worden
waardeer je dat eens te meer! En.. niks – zo blijkt maar
weer eens - is vanzelfsprekend in het leven.

Alle geplande activiteiten die in dit aprilnummer vermeld
staan, kunnen dus afgelast worden; houdt daarom
contact met elkaar of een en ander wel doorgaat. Zo
gaat de jaarlijkse donateursavond op 28 maart van het
Shantykoor niet door en dat kan wellicht ook gelden
voor de voorjaarsbrunch van het Ontmoetingspunt.
Tijdens het opmaken van De Ainrommer kwamen nog
de prachtige initiatieven binnen van Dorpsbelangen
en Ontmoetingspunt. We hebben een plekje voor ze
vrij gemaakt. Natuurlijk zijn er ook positieve dingen
te melden. De opening van de COOP was een feest
en wat een prachtige winkel is het nu! Je komt er blij
binnen en het is een verademing dat we weer hier onze
boodschappen kunnen halen. Alleen al door de verkoop
van al het toiletpapier was de heropening een succes dat was namelijk in een mum van tijd uitverkocht. Dit was
alleen niet zo leuk voor mensen die misgrepen. Zo zie je
maar weer hoe de corona -ongerustheid toegeslagen
heeft.
Dirk Molenaar heeft een verhaal geschreven over de COOP,
zie verderop in dit nummer. Ook de Klompenmakerij,
Orpheus en de Historische Kring hebben weer een
bijdrage geleverd. Nieuws van Dorpsbelangen, met als
nieuwe voorzitter Willem Hiemstra geeft ons weer inzicht
in hun activiteiten. Triest dat het Hertenkamp met al
die dieren in de problemen dreigt te komen. Wie gaat
helpen? De zomertijd gaat weer in en het is nu écht
lente. De natuur bloeit op met bloesem, bermbloeiers,
zingende merels en er zijn al lammetjes en andere jonge
diertjes te zien, dus we moeten daar maar volop van
genieten. Laten we maar hopen dat alles ooit weer op
zijn pootjes terecht komt. Ondanks alles sores: in elk
geval veel lees- en puzzelplezier!
De redactie

AFGELASTINGEN APRIL I.V.M RICHTLIJNEN
CORONAVIRUS:

De volgende inleverdatum kopij is donderdag
16 april.

Donateursavond shantykoop 28 maart
SV Eenrum verkoop van paaseitjes 28 maart
SV Eenrum jaarvergadering 6 april
‘t Nut activiteiten op 2, 9 en 16 april
Spring Kids 11 april
Spring 12 en 13 april
Historische kring fotomiddag 26 april
Brandweerwedstrijden 18 april

Het coronavirus.
Volg de richtlijnen van de overheid.
Het is in ons aller belang, maar vooral voor de kwestbare
ouderen en zieken.
Laten we omkijken naar elkaar!!!!
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NIJS OET AINROM
Dag
April
Woe.
Don.
Zat.
Woe.
Vrij.
Zat.
Zo.
Ma.
Ma.
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Dat Organisatie

Activiteit

Locatie

Tijd

15-04
16-04
18-04
22-04
24-04
25-04
26-04
27-04
27-04

Verenigingen,samenwerking
Concert
Game avond
Activiteit voor basisschool
Open
Kinder/jeugd disco
foto/filmmiddag
Koningsdag Priegeltjesmarkt
Kofferbakverkoop

Kantine VV Eenrum
Oosterpoort Gr.
Jeugdsoos
Jeugdsoos
Jeugdsoos
Jeugdsoos
Dorpshuis
Sportpark
Sportpark

20.00
19.30
19.30-22.30
14.00-16.00
20.00-22.30
18.30-21.00
14.00 -16.00
10.00 -12.00
09.00 -12.00

Mei
Zat.
02-05 Orpheus
Don.
04-05 Orpheus
Don.
07-05 Viscl. De Goede Verwachting
Zat.
09-05 Viscl. De Goede Verwachting
Za/Zo 9 en10 Notoarestoen
Woe.
13-05 Nut Hogeland
Don.
14-05 Viscl. De Goede Verwachting
Vrij.
15-05 Dorpsvisie Eenrum
Za/zo 16 en17 Notoarestoen
Don.
28-05 Viscl. De Goede Verwachting
Zat.
30-05 Viscl. De Goede Verwachting

Papieraktie
Dodenherdenking
1e Avond Comp.
1e Zomer Comp.
Geuren- en kleurenfeest
Dagtocht Appingedam
2e Avond Comp.
Jeugd, wonen/woningbouw
Geuren- en kleurenfeest
3e Avond Comp.
2e Zomer Comp.

Dorp
Kerk
Cafe bar Eendrum
Dorpsplein
Notoarestoen
info deze Ainrommer
Cafe bar Eendrum
Jeugdsoos Aagsw.
Notoarestoen
Cafe bar Eendrum
Dorpsplein

09.00

18.30
20.00
13.30-15.30
18.30
07.00

Juni
Don.
Za.
Zon.
Woe.
Don.
Don.
Vrij.
Do.
Za.
Do.

4e Avond Comp.
3e Zomer Comp.
Voorjaarsconcert
Wandel3daagse
Wandel3daagse
5e Avond Comp.
Wandel3daagse
6e Avond Comp.
4e Zomer Comp.
7e Avond Comp.

Cafe bar Eendrum
Dorpsplein
Kas Baars
rondom Eenrum
rondom Eenrum
Cafe bar Eendrum
rondom Eenrum
Cafe bar Eendrum
Dorpsplein
Cafe bar Eendrum

18.30
07.00
???
18.00
18.00
18.30
18.00
18.30
07.00
18.30

04-06
06-06
07-06
10-06
11-06
11-06
12-06
18-06
20-06
25-06

Dorpsvisie Eenrum
Nut van Algemeen
Mainstreet
Mainstreet
Mainstreet
Mainstreet
Historische Kring
Ver. v.Volksvermaken
Kofferbakteam

Viscl. De Goede Verwachting
Viscl. De Goede Verwachting
Orpheus
Wandel3daagsecomm.
Wandel3daagsecomm.
Viscl. De Goede Verwachting
Wandel3daagsecomm.
Viscl. De Goede Verwachting
Viscl. De Goede Verwachting
Viscl. De Goede Verwachting

18.30
07.00
13.30-15.30

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger
Wo.
08-04 Torenkerk
Wo.
08-04 Winkheem
Ds. R. Renooij
Do.

09-04 Torenkerk

Ds. H. Jansen

Vrij.

10-04 Centrumkerk

Ds. R. Renooij

Za.

11-04 Torenkerk

Ds. R. Renooij

Zo.
Zo.

12-04 Centrumkerk
12-04 Kerk Westernieland

Ds. H. Jansen
Pastor J. Tuma

Zo.
Zo.
Zo.

19-04 Centrumkerk
26-04 Centrumkerk
26-04 Winkheem

Mevr. M. Adriaanse
Ds. R. Renooij
Mevr. M. Adriaanse

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis
Turnhal

14.45 - 15.30
13.45 - 14.45
10.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00
18.05 – 18.55

Bijzonderheden
Aanvang
Vesper 40 dagentijd 19.00
Lijdensmeditatie en 19.00
Viering Avondmaal
Witte Donderdag
19.00
m.m.v Cantorij
Goede Vrijdag
19.30
m.m.v Cantorij
Paaswake
21.30
m.m.v Cantorij
Pasen
10.00
Pasen m.m.v kerkkoor10.00
Winsum-Obergum
Pasen
09.00
Doopdienst
09.00
Zangdienst
19.00

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

Wilt u De Ainrommer in kleur zien,
kijk op www.de-ainrommer.nl
voor het laatste nieuws: www.eenrumonline.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Een nieuwe lente, een nieuw geluid, een nieuwe
COOP, een nieuw dorpsplein, een nieuw bestuur
van Dorpsbelangen en zo kunnen we nog wel even
doorgaan. In ons prachtige dorp Eenrum is altijd wat te
doen. Een mooi moment om via De Ainrommer iedereen
bij te praten. Als nieuw bestuur gaan we flink door met
het thema Leefbaarheid, jawel, met een hoofdletter,
want zo belangrijk is dat. We wonen met veel plezier in
Eenrum en dat willen we zeker zo houden of liever met
nog meer plezier. De mogelijkheden zijn legio en daar
gaan we met zijn allen gebruik van maken. Even een
paar onderwerpen.
Algemene ledenvergadering
Op 27 februari vond de algemene ledenvergadering
van Dorpsbelangen plaats. Voor de pauze waren de
gebruikelijke agendapunten aan de beurt. Er werd
met mooie woorden van dank afscheid genomen van
voorzitter Jolanda Staal en secretaris Herald Jansen.
Er werden drie nieuwe bestuursleden geïnstalleerd;
Berend ter Horst, Lieneke Nienhuis en Willem Hiemstra.
Daarmee bestaat het bestuur vanaf nu uit:
Voorzitter: Willem Hiemstra
Penningmeester: Harry van der Laan
Secretaris: Franz van der Zee:
Algemeen bestuurslid: Berend ter Horst en Lieneke
Nienhuis.
Wij waren zeer verheugd met aanwezigheid gedurende
de hele vergadering van de burgemeester van onze
gemeente het Hogeland, Henk Jan Bolding, samen met
Froukje Stiekema, een van de dorpencoördinatoren van
de gemeente. Zij heeft Eenrum onder haar hoede en is
ons directe aanspreekpunt.
In een geanimeerde gedachtewisseling tussen de
aanwezigen onder de inspirerende leiding van Franz,
kwamen diverse onderwerpen (o.a. woningbouw,
voorzieningen, communicatie met de gemeente, enz.)
aan de orde. Het werd duidelijk dat de gemeente
weliswaar groot is (qua oppervlakte de een na grootste
in Nederland), maar dat van een grote afstand geen
sprake hoeft te zijn als je de contacten maar warm
houdt. De burgemeester toonde zich erg enthousiast,
open, benaderbaar en zakelijk. De gemeente gaat
Eenrum niet bij de hand nemen. Initiatieven zullen uit
het dorp zelf komen en worden welwillend door de
gemeente ontvangen. Deze uitdaging nemen we graag
aan, uiteraard samen met de inwoners van Eenrum. Een
goed begin is het halve werk.
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Dorpsvisie
Na een mooie aftrapbijeenkomst op 15 januari, was
er op 17 februari in het Mosterdmuseum een tweede
bijeenkomst geweest met als thema’s recreatie,
toerisme, vervoer en cultuur. Op deze goedbezochte
avond stond de vraag centraal wat voor dorp we
willen zijn, uitgaande van de fantastische historie en
de prachtige omgeving. Na een prima presentatie over
de recreatiemogelijkheden van een dorp, gingen we
in gesprek over het groen, zoals bos, hertenkamp en
arboretum Notoarestoen, dorpspromotie voor de toerist,
wandel- en fietsmogelijkheden, Pieterpad en ga zo maar
door. Het leverde veel input op voor de commissie
Dorpsvisie. Er zijn nog drie bijeenkomsten gepland met
als thema’s zorg, ouderen, energie, duurzaamheid,
verenigingen, jeugd en wonen/woningbouw. Iedereen
die mee wil denken is van harte welkom en bij deze
uitgenodigd. Houdt de publicaties in de gaten.
Opfrissing Dorpsplein
Van een toch wel saaie vlakte stenen naar een sfeervol
middelpunt van Eenrum. Op moment van schrijven
zijn de werkzaamheden in volle gang en worden ze ijs,
Corona en weder dienende binnenkort afgerond. Dan
hebben we een prachtig plein, waar het ook de moeite
waard is om eens even te gaan zitten, wellicht eens
samen met een Pieterpadwandelaar. In het kader van
de herindeling van de gemeente De Marne is bij wijze
van afscheidscadeau geld beschikbaar gesteld voor
het opknappen van het plein. De omwonenden en
gebruikers van het plein zijn door Dorpsbelangen bij de
planvorming betrokken geweest.
Hertenkamp
Helaas is het nieuws hierover niet positief. Tijdens
de ALV werd de noodklok geluid en daarbij werd de
tijd bij wijze van spreken aangegeven niet als vijf voor
twaalf, maar vijf over twaalf. De nood is erg hoog. De
vrijwilligers die het Hertenkamp gaande houden, kunnen
het eigenlijk niet meer aan. Ze zijn allen van zeer hoge
leeftijd en met veel kunst- en vliegwerk kunnen de dieren
nog verzorgd worden. Er moet op heel korte termijn
wat gebeuren, anders valt het doek. Uiteraard zijn we
binnen Dorpsbelangen bezig om uit te zoeken wat er
moet gebeuren. Het is nu al duidelijk dat er ook steun
vanuit het dorp zal moeten komen. Hoe die steun er
precies uit moet zien, zal later duidelijk worden. Ben je
van mening dat het hertenkamp voor Eenrum behouden
moet blijven, dan kun je dat laten weten door een mailtje
naar Dorpsbelangen te sturen. Het verplicht je tot niets,
maar dan kunnen we in ieder geval iets zeggen over
het draagvlak binnen het dorp voor het behoud van het
Hertenkamp.

lees verder op pagina 6

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

Administratiekantoor

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

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

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

Raymond Bijlholt
Wenakker 2
9967 SP Eenrum
06-12947801

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

WWW.FINLINQ.NET

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

AINROMMER SHANTYKOOR
INGELAST NIEUWS
Shantykoor

VAN

HET

Ainrommer

In verband met het Corona virus heeft het Ainrommer
Shantykoor besloten om de donateursavond/feestavond,
die gepland stond voor de 28e maart,
NIET DOOR TE LATEN GAAN.
Het bestuur van het Shantykoor zal zich beraden
wanneer er wel een avond kan worden gehouden.
Helaas is van regeringswege besloten om feesten of
iets dergelijks, waarbij 100 man of meer bijeen komen,
te verbieden. Ook het koor vindt de verantwoording te
groot voor een feestavond. Voor ons geldt: veiligheid
voorop. 100 of 50 personen dat maakt geen verschil. In
de zaal zullen veel ouderen aanwezig zijn: in het publiek,
maar ook de koorleden worden wat ouder. Daarom wil
men geen risico nemen.
Jammer voor u en voor het koor zelf, maar er komt wel
een andere datum!
Dus houdt u De Ainrommer maar goed in de gaten!
Met vriendelijke groet,
Henk Staal,
voorzitter Ainrommer Shantykoor

AINROMMER SHANTYKOOR
Ede Staal zong ooit: “Elkenain het veujoar ien de kop! En
dat is ook bij het Ainrommer shantykoor het geval. Onze
jaarlijkse donateursavond was gepland op 28 maart
in het Dorpshuis maar kan helaas niet doorgaan i.v.m.
het coronavirus. Zie de extra informatie hierover in dit
nummer.
Ook dit jaar, in 2020”, doen we dat en wel in samenwerking
met een heel leuk koor uit Winschoten, shantykoor
Maritiem. We hebben hen gevraagd voor een tweetal
8

optredens op die avond, omdat wij daar al twee keer
zijn geweest en zij ook een wederdienst hadden beloofd.
Het aantal optredens is sinds dit jaar teruggebracht
naar maximaal 2 optredens per maand, anders is het
op den duur niet meer te doen. Er zijn veel tehuizen
waar wij worden gevraagd, waar we langs gaan of ze
een optreden van ons koor willen. Twee van onze leden
hebben in Friesland al diverse optredens binnengehaald.
We hebben daar al enkele van gedaan en na afloop was
het steeds: ,,Jem kommen toch wel weer?” En dat is
voor het koor een leuk compliment.
Maar ook in de provincie Groningen hebben wij diverse
optredens staan. En dat is zo geweldig leuk om te doen.
Het maakt niet uit of er 20 of 200 of 2000 mensen zitten
te luisteren. Wij doen het voor het plezier en dat willen we
ook de mensen bezorgen. Voor deze optredens hebben
wij ook twee mensen, die bij de tehuizen of instellingen
langsgaan en ons koor aanprijzen en dan vaak met een
nieuw optreden weer huiswaarts keren. De agenda is nu
al vol tot na de zomervakantie en de eerste uitnodiging
voor 2021 ligt er zelfs al.
En als u nou overdag in de tuin aan het werken bent
geweest, is het misschien een goed idee om dan ’s
avonds te genieten van het Ainrommer shantykoor.
Mocht u niet kunnen die avond, dan kunnen wij alleen
maar zeggen: tot de Hemelvaartsmarkt in Eenrum! Daar
zijn wij ook weer aanwezig en wel ’s morgens op de
bekende plek, bij Jan Willemsen op de hoek.
Een shanty groet van
Het Ainrommer shantykoor

SV EENRUM
Uitstel
verkoop
ledenvergadering

paaseitjes

en

algemene

In verband met de maatregelen die de afgelopen
weken zijn genomen rond het coronavirus, heeft de
Sportvereniging Eenrum moeten besluiten om de
verkoopactie Paaseitjes niet op 28 maart te houden,
maar op een nieuwe, later te bepalen datum. We houden
u op de hoogte!
Ook wordt de jaarvergadering van de SV, die gepland
stond op maandag 6 april, verschoven. Hiervoor was
nog geen uitnodiging uitgegaan; deze volgt zo gauw er
een nieuwe datum is gevonden.
Bestuur SV Eenrum
nagekomen:
De SV Eenrum wenst jullie redactie veel sterkte en een
goede gezondheid in de komende weken

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 aan tafel bij Eva Saccachetto. Eva zit sinds kort
in het Pand Hoofdstraat 16, waar voorheen Stien haar
winkel had en in een verder verleden Opa en Oma Dekker
woonden. Dekker was de helft van aannemersbedrijf
Dekker en Wieringa. De werkplaats zat in de huidige
kaarsenmakerij Wilhelmus.
Nu dus “Yoga bie Eva”. Eva is, zoals haar naam al doet
vermoeden, half Italiaans. Ze heeft een Italiaanse vader
en een Nederlandse moeder. Geboren in Den Haag,
maar opgegroeid in Leiden.
Daar ging ze ook naar school en studeerde daar
psychologie. Daarna verhuisde ze naar het noorden
en kwam via omwegen in Den Andel terecht. In die tijd
raakte ze ook geïnteresseerd in yoga. Door persoonlijke
omstandigheden ging ze zelf de lessen volgen. Dat
deed haar zoveel goed dat ze besloot zelf een yogaopleiding te gaan volgen. Zoals Eva zelf zegt. “Yoga is
mijn redding en sinds 15 jaar niet meer uit mijn leven
weg te denken. Gestart met yoga omdat mijn leven
werd overheerst door angsten en vluchtgedrag. Mijn
kwetsbaarheid is mijn kracht geworden, mijn manier
van leven en mijn beroep“.

oktober kon ze in Eenrum beginnen. Na wat schilderwerk,
begon ze ook in Eenrum met de Yogalessen.
Dat bleek een schot in de roos, want vanuit de verre
omtrek stroomden de cursisten toe. Was het vroeger
vooral een zweverig gedoe, met veel gymnastische
oefeningen, is het nu veel praktischer geworden. Waren
het vroeger veelal vrouwen die yoga gingen beoefenen
nu zijn er ook mannen, maar ook veel jongere meisjes
en jongens geïnteresseerd in yoga en die hebben daar
veel baat bij. De wereld om ons heen is vaak gehaast en
gestrest. Yoga kan goed helpen daarmee om te gaan.
Yoga past ook heel goed bij de gezonde levensstijl die
we tegenwoordig graag willen.
Of, zoals Eva zelf op haar site www.souljoyyoga.nl zegt:
“Het in balans brengen van lichaam en geest zorgt voor
een positief zelfbeeld, een zelfvertrouwen voortkomend
van binnenuit! Dit maakt je onafhankelijk, sterk, vrij en
vreugdevol! Dit werkt door op alle vlakken in je leven.
Van relaties tot werk, van ‘gaan voor je dromen’ tot je
verbinden met wat er nu in je leven speelt. Ga je het
avontuur met jezelf aan?”
Buiten de yogalessen die Eva geeft, organiseert ze ook
regelmatig yogareizen, naar onder andere Italie, Portugal,
Spanje, Marokko en natuurlijk ook India. Ze begon deze
reizen in Italie, uiteraard omdat ze daar bekend was, de
taal sprak en daar kennissen had die haar konden helpen
met overnachtingen en konden optreden als gids. Ook
in India had ze een kennis zitten die daar de weg kent.
Samen hebben ze een interessante reis uitgestippeld en
de kennis blijkt een uitstekende gids. Tijdens deze reizen
begint en eindigt de dag met een yogales. Daarnaast is
het natuurlijk ook echt vakantie en wordt het land op
een prettige manier verkend. Dat de reizen populair zijn
blijkt wel uit het feit dat de mensen vaker dan een keer
mee gaan.

lees verder op pagina 8

Daarom heeft ze de yoga-opleiding HARA in
Groningen gevolgd bij Janna Wingelaar. Daar is
ze ook de medeoprichter van de Yogi School.
De opleiding was een vierjarige universitaire,
pittige, opleiding. Daarna ging ze nog een jaar door
voor de zwangerschapsapplicatie. Naast haar lessen in
Groningen ging ze ook thuis yoga lessen geven. Toen
ze vorig jaar september op Facebook las dat het pand
Hoofdstraat 16 in Eenrum te huur kwam zijn ze ging ze
kijken en bedacht ze direct “Als ik dit niet ga doen ga ik
er spijt van krijgen”. Ze kreeg direct de sleutel en per 1
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Bij de vraag wat Eva van Eenrum vindt, begint ze te
stralen. Eenrum is een prachtig en levendig dorp. Ik
kende Eenrum al langer. Een vriendin van mij heeft een
tijdje de kaarsenmakerij gedaan. Ik heb daar toen boven
de winkel al yogalessen gegeven. Daarom vond ik het
nieuwe pand in Eenrum ook een prachtige uitdaging.
Eva geeft lessen in Groningen op maandag,
woensdag en zaterdag. In Eenrum op maandagavond
en woensdagmorgen. Daarnaast geeft ze op
donderdagavond twee lessen. Op vrijdag zijn er ook nog
speciale zwangerschapsyogalessen. Zie voor de tijden
haar website. Voor € 5 mag je eerst een proefles volgen.
Daarnaast kan je je ook aanmelden voor online
yogalessen. Door de huidige coronaviris crisis worden
er overigens alleen maar onlinelessen gegeven. Andere
lessen zijn voorlopig geannuleerd. Eva is te bereiken via
email: souljoy@live.nl, en per telefoon 06-46 29 06 96
Tekst: Tom Baars
foto’s: Eva Saccachetto

BESTE DORPSGENOTEN
In meer of mindere mate worden we geconfronteerd
met maatregelen die verband houden met het bestrijden van het coronavirus.
Soms kunnen dorpsgenoten in een situatie komen dat
externe hulp noodzakelijk is.
Mocht u hulp nodig hebben, kunt u contact opnemen
met Mensenwerk Hogeland (sociaal maatschappelijk
werk) van de gemeente. Tel: 0595-745090.
Kunt u de deur niet uit voor boodschappen? Dan kunt
u contact opnemen met Raymond Bijlholt van supermarkt Coop. Bestellen kan tot 36 uur voordat de
boodschappen bezorgd moeten zijn via telefoon: 0595491822 Ze worden tussen 14:00 en 17:00 uur bezorgd
(geen bezorgkosten).
Hebt u snel boodschapen nodig, hulp nodig bij het
uitlaten van de hond of behoefte aan een praatje en 		
of sociaal contact?

BESTE AINROMMERS

Dan kunt u contact opnemen met Willem Hiemstra tel:
06-12963712

Onderstaand artikel zou worden geplaatst in De
Ainrommer van januari. Het is toen echter zoek geraakt,
waarvoor onze excuses.

of met Barbara van den Burg: 06-55087006

Ons huis in de Hoogstraat 14 is inmiddels van eigenaar
verwisseld, want zoals velen van jullie wel weten zijn we
inmiddels verhuisd naar Veendam.
Graag willen we jullie bedanken voor alle bezoeken, voor
de gesprekken, voor de workshops en schildercursussen
die jullie volgden, voor de belangstelling voor mijn werk en
voor de leuke contacten die we in de afgelopen jaren in
ons Kunsthuis Noordwaarts met velen van jullie deelden.
Tijdens de atelierroutes, bij exposities, maar ook toen we
de winkel nog hadden wisten vele Eenrumers de weg
naar ons pand te vinden.
Bedankt daarvoor en wie weet tot ziens!
En…..via Facebook kun je op de hoogte blijven van
allerlei nieuws over mijn werk en over de komende
exposities.
Hartelijke groet ook namens mijn man Sjoerd Keulen,
Margreet Doornbos
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Of contact opnemen via mail: 				
coronahulpeenrum@gmail.com
Wij kunnen dit natuurlijk niet allemaal zelf!
Wilt u uw dorpsgenoten helpen met een klusje,
boodschappen doen, een online spelletje of even
(video-)bellen?
Meld je aan bij Willem of Barbara of via de mail.
Laten we naar elkaar omkijken!

Franz van der Zee, Willem Hiemstra en Barbara van den
Burg

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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GEUREN- EN KLEURENFEEST IN 		
NOTOARESTOEN

AFZEGGING MAART-BIJEENKOMST
RUILKRING HOGELAND

Ook dit jaar vieren we de bloei van honderden
rododendrons in het arboretum. De open dagen vallen
in de weekenden van 9/10 en 16/17 mei. Het tuinhuis
met verandaterras aan de vijver is geopend van 10.00
tot 17.00 uur. Koffie, (rhododendron)thee en taart staan
klaar. Voor de huisgemaakte taart tekent dorpsgenote
Yvonne Hoeksema.
Zoals gewoonlijk zijn er gratis rondleidingen en er is live
muziek:

De geplande bijeenkomst op 28 maart in Eenrum gaat
niet door, omdat we besmetting met het Coronavirus
willen voorkomen.
De eerstvolgende inloopbijeenkomst staat gepland op
woensdagavond 29 april van 19:30-21:30 uur in een
prachtige boerderij tussen Wehe en Eenrum.
We hopen dat tegen die tijd het gevaar geweken is en
dat je in de tussentijd gezond blijft.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons
op via het contactformulier op de website www.
ruilkringhogeland.nl

9 mei: Blues- en Jazzmuziek door de band “De Taborak
Brothers”
10 mei: Muziek wordt nog bekend gemaakt
16 mei: Sfeervolle muziek door Emma van Dijk, zang en
Gera v.d. Meulen op harp
17 mei: Ton & Peter Jansse, Harry & Hilda Olinga
brengen “Music for a lazy sunday afternoon”
De optredens zijn van 13.30-15.30 u.

ORPHEUS NIEUWS
Herdenkingsconcert op 4 mei in de kerk. Het is inmiddels
een mooie traditie dat we na de dodenherdenking, deze
speciale dag afsluiten met een concert. Dit jaar met
medewerking van de sopraan Christy Luth. Zij zal o.a.
delen uit het requiem van Fauré ten gehore brengen, en
het bekende Schindlers List.
Ons voorjaarsconcert is dit jaar een “bijna zomer’’
concert. Schrijf alvast de datum op de kalender:
zondagavond 7 juni in de kas van de familie Baars. In
dit jaar dat Nederland herdenkt dat ze 75 jaar geleden
bevrijd werd, staat ons concert dan ook geheel in het
teken van oorlog en bevrijding.
In de volgende editie kunt u er meer over lezen.
Corien Marinus

Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/
ruilkringhogeland.

KLOMPENMAKERIJ (& SCHOENMODE) VAN
DER MEULEN
Wie de laatste tijd langs onze winkel aan de Zuiderstraat
kwam, de advertenties of onze facebookpagina zag,
kan het haast niet ontgaan zijn. Namelijk dat wij de
schoenencollectie voor dames en heren aanbieden met
stevige kortingen. De reden daarvoor is dat wij na 50 jaar
stoppen met de verkoop van dames- en herenschoenen.
In 1970 werd een gedeelte van de klompenmakerij
bestemd voor een winkelruimte waarin Douwe en
Hanna van der Meulen schoenen en pantoffels gingen
verkopen. En uiteraard ook het eigen product, de
bekende Eenrumer klompen. De verkoop liep heel goed
en regelmatig bleek de winkel veel te klein. In 1974 werd
achter het pand een nieuwe klompenmakerij gebouwd,
waardoor de winkel kon worden vergroot. De collectie
werd in de loop der jaren steeds uitgebreider, met
onder meer leren tassen, portemonnees en bijvoorbeeld
klompsouvenirs.
Nu, anno 2020, zijn er in de detailhandel grote
veranderingen gaande, die ook voor ons merkbaar zijn,
zoals de opkomst van webwinkels en de gewijzigde
inkoopvoorwaarden. Daarom hebben we het besluit
genomen verder te gaan met onze klompen, muilen/
pantoffels, (lederen) tassen, lederwaren en heel veel
meer.
We hebben al die jaren met veel plezier schoenen
verkocht. Met hetzelfde enthousiasme, maar met een
gewijzigd assortiment, helpen we u de komende tijd
graag als klant in onze winkel.
Hartelijke groet,
familie Van der Meulen
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Wadlopen vanuit

WADDENMARKT
PIETERBUREN
2020

Pieterburen

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL

Paasmarkt met eieren zoeken

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

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

MEI

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

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

Zondag 12 april

11.00 - 17.00 uur

Zondag 26 april

11.00 - 17.00 uur

Zondag 3 mei

11.00 - 17.00 uur

Zondag 17 mei

11.00 - 17.00 uur

Zondag 31 mei

11.00 - 17.00 uur

Zondag 7 juni

11.00 - 17.00 uur

Midzomerfair met BBQ

Wadlooptocht 2,5 uur, onze meest
gelopen tocht vanaf 6 jaar.

Avond wadlooptocht
2,5 uur, unieke tocht op laarzen
op zoek naar de zeevonk bij
zonsondergang. Vanaf 6 jaar

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

l-

Al

Zondag 13 september

ijs
.
pr p.p
in

0

,5

7
€1

11.00 - 17.00 uur

Herfstfair
Zondag 18 oktober

11.00 - 17.00 uur

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558
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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COOP EN COLLEN
Hij zal wel blij zijn geweest, die Adam van Collen, dat
zijn ontwerp sinds 10 maart jl. de hele dag óók bij de
vernieuwde COOP is te zien! En dat ook nog eens op
een zeer belangrijke plaats in deze zo mooie en op
alle zaken herschikte winkel! Van Collens ontwerp, dat
destijds door minstens twintig hardwerkende mannen
werd uitgevoerd, staat prominent afgebeeld op een
zogeheten snelloopdeur tussen winkel en magazijn.
Toen onze nieuwe COOP-eigenaar, Raymond Bijlholt,
bij de winkelombouw tegen de aannemer zei dat hij de
bestaande lelijke magazijndeur heel graag weg wilde
hebben voor iets mooiers, stelde de aannemer zo’n
snelloopdeur voor. Je kunt ze zónder, maar ook met
afbeelding krijgen, zei de man. Bijlholt koos voor mét.
Wat moet dat dan worden?
Na even nadenken zei Raymond: “De Eenrumer toren!”
Kijk, zo’n briljant idee getuigt van een uitmuntende
nieuwe winkelbaas voor ons Eenrum en omstreken!
De fraaie foto werd gemaakt en aangeleverd door Marik
Gnodde, eveneens uit Eenrum.
Maar wie is dan die Adam van Collen?
Nou, dat is de man die onze Eenrumer toren destijds
heeft ontworpen en de leiding had over de bouw. In de
jaren dat de toren tot stand kwam, van
1646-1652, was hij tevens betrokken bij werkzaamheden
aan de Hanckemaborg in Zuidhorn. In de jaren ervoor
was hij de ‘bouwmeester’ bij de toren van Warffum
(bouw begonnen in 1638) en het bovendeel van de toren
van Zuidwolde (in 1639). In de plaatselijke kerkarchieven
ontbreken archivalia uit die tijd, maar op grond van
uiterlijke kenmerken van de torens, in vergelijking met
onze Eenrumer trots, moet het wel Van Collen zijn
geweest. In het Eenrumer kerkarchief komt zijn naam
meerdere malen voor. Van Collen heeft de voltooiing
van zijn Eenrumer toren echter niet meer mee kunnen
maken, want hij overleed in juni of juli 1651.
De foto van de toren is op een zonnige dag om 15.44
uur gemaakt vanuit de Raadhuisstraat, dezelfde straat
dus als van onze luxe COOP Eenrum. De torenhaan is
in de winkel ietwat verscholen achter paneelwerk.
Als het winkelpersoneel op de zwarte knop rechts van
de deur drukt, lijkt het of de toren als een raket omhoog
gaat.
Met techniek kan tegenwoordig alles, dus als de
vernieuwde winkel lekker loopt, zie ik het wel gebeuren
dat Raymond bij het naar boven gaan van de toren er
een bandje laat draaien met het geluid van ons aller
Zoepenbrijklokje. En als de toren weer zakt, houdt het
klokje op met luiden. Klinkt vast mooi in de winkel en
het is bovendien veiliger voor het met volle en lege
rolcontainers in- en uitlopend personeel! 			
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Bij spoorwegovergangen gaat het toch immers óók zo
ongeveer!?
Misschien stimuleert het klokgelui wel de verkoop van
zoepenbrij, oftewel gortepap. Laat ik, op de zaken
vooruitlopend, maar vast zeggen waar die pap staat.
Dat is in de zuivelkoeling achterin, helemaal links,
achter de rechter deur, bovenste rij, rechts. Daar staat
de Gortepap, met links de andere pappen – die dus
helemaal niks met onze toren te maken hebben.
Gortepap Is alleen maar te krijgen in bekers van 500 ml.
Stroop moet u zelf maar opzoeken …
Dirk Molenaar

KONINGSDAG
Priegelmarkt en kofferbakverkoop op het Sportpark
Eenrum.
Het voorjaar komt eraan! Tijd om op te ruimen of juist
tijd voor wat anders. Kom daarom naar de priegelmarkt
en kofferbakverkoop op 27 april 2020 in Eenrum om
je spulletjes te verkopen of om juist wat anders aan te
schaffen.
Priegelmarkt georganiseerd door de VvV speciaal voor
de kinderen en de kofferbakverkoop voor verkoop van
curiosa, (kinder)kleding, boeken en of andere spullen.
We organiseren de priegelmarkt en kofferbakverkoop
dit jaar op het Sportpark. Vanaf 9.00 uur kunnen de
spullen klaargezet worden. Van 10.00 uur tot 12.00 is
de verkoop.
De kinderen kunnen geschminkt worden, er is een
springkussen en gezellige muziek.
Kom gerust even neuzen tussen de aangeboden spullen.
Er is vast iets leuks voor u bij!!
Graag tot ziens de 27ste op het Sportpark!
Ver.voor Volksvermaken,
kofferbakteam

VV

Eenrum

en

het

LIDMAATSCHAP VVV EN DORPSBELANGEN
Vanaf april kunt u weer iemand aan de deur verwachten
voor het lidmaatschapsgeld van de
Ver.voor Volksvermaken en Dorpsbelangen.

VRIENDJES IN DE SPOTLIGHTS

3.

4.
5.
6.
7.

8.
Iedere maand mag iemand die in de spotlights heeft
gestaan, 10 vragen doorgeven aan zijn of haar vriendje
of vriendinnetje.
Zo kunt u op een leuke manier kennis maken met de
kinderen van het dorp.
1.
2.

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Ik ben Evy Boot en ben 10 jaar
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
Ik heb 1 zus, zij heet Lynn en is 12 jaar

9.
10.

Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Britt Dekker, omdat ze goed kan paardrijden en
erg grappig is.
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“ Lovely”,van Billie Eilish
Wat wil je later worden?
Bij de bereden politie.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Tortelini.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Britt Dekker.
Wat vind je het mooiste aan jezelf:
Mijn ogen
Aan wie geef jij deze vragen door?
Kaya Vermeer.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ze een van mijn BFFever is.
(best friend for ever).

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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DE AINROMMER
DRINGENDE OPROEP VOOR VERSPREIDING VAN
ONS DORPSBLAD
Om gezondheidsredenen is Jan Kloosterman helaas
gestopt met de verspreiding onder alle bezorgers van
De Ainrommer. Natuurlijk wensen we hem sterkte
en zoveel mogelijk gezond goeds toe en we zijn hem
dankbaar voor alle jarenlange maandelijkse verspreiding!
Grote vraag is dus nu: wie van jullie zou deze taak op
zich willen nemen?
Het werk kost ongeveer 2-3 uur per maand. Bedoeling is
om de stapeltjes van De Ainrommer rond te brengen bij
de plm. 20 bezorgers, die dan voor verdere verspreiding
zorgen..
Graag even mailen naar Greetje Baars:
advertentie@de-ainrommer.nl of bellen met 0595491768.
We hopen dat iemand bereid is!

Na het spelen van de wedstrijd zal, voor het douchen en
omkleden, door de ploegen gebruik worden gemaakt
van de Turnhal in Eenrum.
Op zaterdag 18 april zult u dus meerdere
brandweervoertuigen door het dorp zien rijden.
De wedstrijden nemen, naast de deelnemers, ook veel
publiek mee. Wij hopen dat we de inwoners van Eenrum
die dag ook mogen begroeten. Er is voldoende te zien
en te beleven rondom de wedstrijdbanen. De eerste
ploegen spelen om 08.00 uur en de laatste rond 16.00
uur.
Vanuit de ontvangst locatie ( brandweerkazerne Weheden Hoorn) wordt u door verwezen naar de
wedstrijdbanen.
Voor meer informatie en/of vragen over de wedstrijden
kunt u contact opnemen met de ploegchef van de
blusploeg: Klaas de Vries op mobiel: 06 10 17 80 41
Wij hopen op een mooie
stralende wedstrijddag met
veel publiek.

BRANDWEERWEDSTRIJDEN
Beste inwoners van het dorp Eenrum.
Het is alweer 5 jaar geleden dat we de
brandweerwedstrijden mochten organiseren.
Wij, van de blusploeg Wehe-den Hoorn, vonden het de
hoogste tijd deze sportieve, collegiale strijd weer naar
ons toe te trekken en zijn dan ook zeer verheugd dat
we op zaterdag 18 april 2020 de provinciale brandweer
wedstrijden mogen organiseren.
De voorbereidingen zijn al in volle gang. Deze keer is
er voor gekozen om in het dorp Wehe-den Hoorn de
locaties te gaan zoeken. De exacte locaties van de
wedstrijdbanen kunnen we op voorhand niet bekend
maken. Het scenario, zeg maar “de klus die geklaard
moet worden”, mag niet openbaar gemaakt worden om
voorkennis bij de deelnemende ploegen te voorkomen.
We organiseren twee wedstrijdbanen: een Hogedrukbaan
en een 112 baan. Per baan hopen we 10 ploegen te
mogen ontvangen. Een wedstrijd op de hogedrukbaan
kun je je het beste voorstellen als een gebouw of
woningbrand met een slachtoffer: met 1 of 2 slangen
naar binnen, slachtoffer redden en de brand bestrijden.
De 112 baan is gebaseerd op hulpverlening en kan zeer
veelzijdig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bevrijden van
een slachtoffer uit een voertuig.
De ontvangst van de ploegen is in de brandweerkazerne
aan de W.H Timersmastraat in Wehe-den Hoorn.
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Zojuist doorgekregen dat ook dit is afgelast!!!!!

SPRING AFGELAST
EENRUM - Met pijn in ons hart hebben wij deze week
moeten besluiten dat Spring Eenrum dit jaar niet door
zal gaan. Ondanks dat wij als bestuur, samen met onze
vrijwilligers, bezoekers en sponsoren hadden willen
genieten van twee feestavonden, hebben we moeten
besluiten om de editie van dit paasweekend af te
gelasten.
Achter de schermen is het bestuur momenteel ontzettend
druk bezig om alles rondom de afgelasting in goede
banen te leiden. ‘Waar we normaal rond deze tijd de
puntjes op de i zetten, moeten we nu iedereen die ook
maar iets betekent voor Spring Eenrum afzeggen. Iets
waar we nou net géén draaiboek voor hebben’, aldus
voorzitter Thomas Benes.
Mochten er vragen zijn over gekochte kaarten, stuur dan
een mail naar info@springeenrum.nl

Gediplomeerd lid van Provoet

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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KERK IN HET DORP
Vrijdag 3 april Open Poort – Kruiswegstaties
Vrijdagmorgen 3 april is De Poort te Eenrum open van
10 tot 12 uur voor koffie, thee, appeltaart en een thema,
ofwel voor Open Poort.
Anjet van Linge, kunstenaar in Den Andel en
initiatiefneemster van Monnikenwerk, geeft een inleiding
over kruiswegstaties. Kruiswegstaties zijn afbeeldingen
die horen bij het lijdensverhaal van Jezus dat op Goede
Vrijdag wordt gelezen in de kerk. Met name in katholieke
kerken zijn deze kruiswegstaties vaak afgebeeld en soms
zijn de afbeeldingen in steen gebeiteld langs routes die
worden gelopen op Goede Vrijdag. Anjet is in haar werk
als kunstenaar bezig met deze kruiswegstaties en komt
hier graag iets over vertellen. Hebt u zelf voorbeelden
van kruiswegstaties, neem ze gerust mee.
De Open Poort is in De Poort aan het Kerkpad 1 te
Eenrum.
Zaterdag 4 april Galmen in de kerk – Eenrum
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van
Eenrum beschikbaar voor iedereen die eens gebruik wil
maken van de bijzondere akoestiek van de kerk. Wil je
eens horen hoe jouw stem of instrument klinkt in deze
ruimte? Geef je dan op via info@kerkinhetdorp.nl, dan
maken we een afspraak.
Zondag 5 april Startbijeenkomst Open Kerk
Eenrum
De kerk van Eenrum zal vanaf Pasen weer geopend zijn
van donderdag t/m zondag. Dit wordt mogelijk gemaakt
door een groep Eenrumers die bij toerbeurt de kerk
opent en sluiten. Deze groep ‘kerkbewaarders’ wordt
uitgenodigd voor een startmoment op zondag 5 april om
16.30 uur in de kerk van Eenrum.
Deze bijeenkomst is ook voor iedereen die geïnteresseerd
is in wat er zoal in de kerk van Eenrum gebeurt, er zal
een korte presentatie worden gegeven over het project
Kerk in het Dorp en alle activiteiten die daar bij horen.
Van harte welkom!
Zondag 12 april Paasmorgendienst in Westernieland
Op Paasmorgen is er een kerkdienst in de kerk van
Westernieland. De dienst begint om 10 uur, Pastor
Jolanda Tuma gaat voor, Dirk Molenaar bespeelt het
orgel.
Na afloop is er koffie en thee en zijn er paaseitjes.
Zondag 19 april Panta Rhei in kerk Den Andel
Op zondag 19 april komt Panta Rhei naar Den Andel.
Panta Rhei betekent: ‘alles stroomt’. Zo ook de muziek
van Panta Rhei.
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Een programma met melodie, bourdon en percussie,
uitgevoerd op diverse instrumenten in verschillende
samenstellingen met centraal hierin de Hang uit
Zwitserland, de Sitar uit Noord India en de dwarsfluit uit
de Europese muziekcultuur. De muziek bestaat zowel
uit eigen composities als uit improvisaties, geïnspireerd
door de bijzondere klank en mogelijkheden van de Hang
in combinatie met melodische en ritmische elementen
uit de klassieke muziek van Noord India. Panta Rhei
gebruikt geen westerse harmonieën, maar wel op de
fantasie werkende melodieën tegen een achtergrond
van een bourdon. Dit creëert een sfeer van tijdloosheid
en subtiele melodische en ritmische schoonheid.
Panta Rhei is Rob Verheul (Hang, Gong, Ocean drum,
Darbuka, Koshi Chimes, Shrutibox) en Jacques
Platenkamp (Sitars, Tabla, C- en Alt-dwarsfluit). Het
concert in de kerk van Den Andel begint om 15.30 uur,
de entree is 10 euro.
Open Kerk
Vanaf Pasen zijn de kerken van Eenrum, Den Andel en
Westernieland geopend. Eenrum en Westernieland:
donderdag tm zondag, Den Andel: dagelijks.
Elke zaterdagmiddag worden de klokken geluid van de
kerken van Westernieland (18 uur) en Eenrum (17 uur).
Alvast een vooruitblik:
Op 20 juni wordt in de kerk van Eenrum het jaarlijkse
midzomerconcert gehouden.
Op 21 juni speelt Moondance in de kerktuin van Den
Andel
Op 24 juni wordt Sint Jan en Zonnewende gevierd in
Westernieland
Jolanda Tuma

.

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

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl
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HISTORISCHE KRING
							
September 1944 tot 29 April 1945.
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Na drie maand in t’huis van bewaring gezeten te hebben,
zei een mof Roetcisoender je bent vrij. Toen ik mijn
spullen dan bijelkaar, stond een overvalauto buiten, daar
mocht ik wel instappen. Nou t’was net of ik een slag
voor mijn hoofd kreeg, maar er was niet veel te denken,
vlug en lopen snel, daar had je t’al dat moffengebroed
dacht ik. Maar efin moesten er door. Nou we werden
dan naar de trein gebracht met 12 man, toen waren
er al een 60 a70 personen, ze hebben net zo lang
gereden dat er 96 personen waren. En nu waren er 2
beestenwagens, daar werden we dan ingepropt, nu was
het 6 uur geworden en de deuren gesloten met 4 moffen
als bewakers, dat ontsnappen was onmogelijk. Nu werd
ons gezegt dat we naar Leer gingen, dat was dan nog
niet zo ver weg vsn onze grens. Om 9 uur zijn we dan
vertrokken over Nieuwe Schans, over Leer naar Bremen.
Dat van Leer was geen sprake meer van. En van Bremen
zagen we dan eerst, dat de Tommies meer als koeien en
schapen bombardeerden. Daar lagen al vele huizen tot
puin. Daar hebben we toen een paar uur gestaan, dat
onze bewakers even goed eten en drinken konden. Toen
kwamen er ook nog meer bewakers, zeker bang dat we
nu bang werden en de bewakers zouden aanvliegen.
Maar onze honger werd al zo groot dat we daar niet
meer over dachten. Zoo hebben we 36 uur in de trein
gezeten en gelegen. En eindelijk kwamen we dan en
Serthe aan even boven Hanover, daar werden we met
vieren naar een kamp gebracht en kregen 2 uur later
soep, wat soep of het was weet ik niet, het was groen
met lange bellen, nu vroegen we om een lepel maar die
waren er niet, toen maar slurpen als varkens bij een bak.
Het was toen zondag drie uur en vrijdag om vijf uur was ik
uit huis van bewaring gehaalt, dat die soep smaakte fijn,
sávonds om 5 uur kregen we 4 plakken kug met jam, 2
voor s’avonds 2 voor den volgende morgen, dan zouden
we om 5 uur gewekt worden voor een ontluizing, maar
wekken hoefde niet. We kwamen op houten planken te
liggen zonder stroozak. Om 5 uur kwam er dan een Pool
en riep ontluizen gauw je brood eten die nog wat had.
Toen het eten dan gebeurd was, moesten we weer met
vieren aantreden en ging het naar een ontluizingslokaal.
Uitkleden en op haken hangen en met 30 man en een
cel met stromend water, dat was fijn na zo’n reis, toen
moesten we weer verder, daar stonden 2 rusche meiden
die moesten ons verder ontsmetten, en onze kleren
kwamen weer verder, die werden verhit, daar konden we
ons dan weer aankleden. Toen dan allen weer gereed
waren konden we weer terug gaan naar het kamp, maar
het was inmiddels 2 uur geworden en smaakte de soep
weer lekker want we hadden al wel gehoord alle dagen
soep, de volgende dag moesten we weer aantreden, nu

waren er andere bewakers, net als de politie hier geheel
in blauw. We kwamen weer in de trein, maar nu weer
terug naar Hanover. Daar weer met vieren de stad in en
zo kwamen we midden in Hanover in een oude fabriek
of weverij, maar alles was kapot zei de mof met tranen in
de ogen, wij hebben de krieg niet gewilt. Daar kregen we
kribben met een stroozak, dat was al veel beter, maar
midden in de stad met al die Tommies. Want toen lag
half Hanover al plat, efin het was niet anders. Die nacht
ging alles goed.
Den volgende dag konden we ons kleren in een kast
pakken, ik had niets te pakken, zoo ik was opgehaald
ben ik ook weer vertrokken uit Groningen. Die nog in
het Politiebureau zat kon nog een brief naar huis sturen
om het een en ander, die hadden nog een beetje. Om
9 uur moesten we weer naar bed, dan ging het licht uit.
Toen kwamen wel Tommies, we lagen er nog maar pas,
vooralarm 5 minuten later volalarm. Nu in pikdonker
naar de schuilkelder, want meer was het niet, het was
maar voor auslanders, hand aan hand met een lange
sliert kwamen we dan op de plaats van bestemming.
Zoo ging het dan later haast nacht op nacht. Maar in de
buurt kwamen niet veel bommen meer terecht, later ging
ik ook niet meer in de schuilkelder, ik was in Rome en nu
wou ik de Paus ook zien.Dat vond ik prachtig s’nachts,
eerst een vliegtuig en die gooide vier lichtkogels uit en
dan volgden ze bij 7 een en dan was het boem boem
boem, zoo ben ik wel eens tegen een muur geslingert.
Dan zieden mijn kameraden Roetsie heeft wel weer wat
gezien, want de muuren hadden weer getrilt. Zoo zijn
we daar 7 week geweest, overdag ant werk in Egesdorf,
daar gingen we iedere dag heen met 8 man als bewakers
goed gewapend s’morgens om 5 uur opstaan, dan eten
2 plakken kug met boter en worst, wie doet je wat, om 6
uur aantreden in het kamp en nu tellen, dat moest soms
wel vier of 5 keer gebeuren, dan waren ze in de war, als
het dan eindelijk klaar was, naar buiten in de tram zoo
naar Egesdorf.

lees verder pagina 20

Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

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

Eenrum
Hunse 26
9967 PS Eenrum

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918

E: info@voetzorgjm.nl

W: www.voetzorgjm.nl

COOP

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

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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Na 7 week kwamen we thuis, s’morgens gaan we
naar Egesdorf, daar zijn nieuwe barakken gebouwd
en kunnen we ons intrede doen, maar weer achter
prikkeldraad. Nu waren we daar al een week geweest,
het was 7 februari zei onze Lagerfürer, we hadden zoo
flink gearbeit dat we mochten een pot bier koopen in de
weerschaft, dan moesten we weer terug komen. Nou
ik kreeg oogen zoo groot als thee…..,mijn kameraad
had ook al eens gezegd om hier weg te komen, viel niet
mee, nou kregen we de kans. Ik prate er met hem over
en hij vond het goed, maar zijn zwager wou ook graag
snel, wat ik al niet graag had, want die was koopman
en mocht graag praten. Maar we gingen met zijn drieën
op stap s’morgens, de volgende morgen moesten we
om 5 uur over de Wezer zijn in Nienderstat dat was 70
km en het lukte om 5 uur hadden we Minden achter
de rug. Maar we kregen honger, dat we gingen bij een
aardappelkuil en aten een paar aardappels op, toen het
bos in en maar slapen, s’middags zijn we toen weer
verder gegaan. En zoo hebben we 2 dagen gelopen,
toen hadden we de weg naar Lingen, s’nachts vroeg
de aardappelkoopman dan een paar moffen of dit de
richtige weg was naar Lingen, ik zei mis en later was er
onraad, halt 2 zaklantaarns werden op ons gericht en we
moesten onze papieren laten zien. Nou we zeiden dat we
van Berlijn kwamen en voor die vervloekte rus vluchten
en nu hier arbeit zochten. Nou ze zouden ons wel aan
arbeit helpen, er werd een auto opgebelt en we werden
weer terug gevoerd naar Osnabrück. Daar kwamen we
eerst in een kelder, maar daar kregen we eten genoeg
er was een Hollander als bewaker, dat scheelde al weer,
met onze pech, want om de aardappel koopman uit te
schelden hielp toch niet meer. Den volgende dag werden
we naar Orbéck gebracht, daar zagen we levendige
lijken, dat leek niet te best.
Nu we kwamen bovenkleren uit en een ander pakje aan
en snel snel er stond een Pool met een lange leren stok en
dat was al pats snel mensch, toen mijn kameraad pats,
nu wisten we al wel hoe laat het was, elk een nummer
en naar beneden 1917 ik 1918 mijn kameraad 1919 de
aardappel koopman beneden aan de trap een Hollander
pats snel, we zullen je hier wel leren snel te arbeiten en
nu naar je kamer met 2 dekens over den arm naar je
krip, dat moest het tenminste heten, daar weer een pats
ven een Pool, die was kamerfürer, den volgende morgen
om 5 uur aantreden eten halen snel mensch dan stond
er boven bij de trap weer een met gummistok 2 plak
kug met jam tot vanavond 6uur dan driekwart liter soep,
om 6 uur weer aantreden voor het appel, dan kon je 2
uur in de kou staan. We kwamendan elk bij een ander
comandoen zoo ging het weer onder strenge bewaking
naar t’werk, met Polen, Italianen en Fransen en Russen
van alles. En iedere morgen moesten de dooden weer
naar beneden in de kelder gegooid worden, s’morgens
lagen we dood op bed of nestwant het waren luizen
en nog eens luizen. En zoo ging het 7 week, toen

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

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

1914 - 2020
6
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PUZZEL

Horizontaal
1.eilandengroep in de Atlantische Oceaan, 6.balsport,
12.europese vrouw,19.stemmingmaker, 20.omhulsel,
21.besmettelijke
ziekte,
22.gezelsschapsspel,
24.hoofdbedekking, 26.vaartuig uit de oudheid,
28.politievrouw,
30.zeevogel,
31.kapgebint,
33
strafwerktuig, 35.vervelend kereltje, 36.kleine factuur,
38.schouwspel,
40.herkauwer,
42.Amerikaanse
basketbalcompetitie,
43.Egyptische
zonnegod,
44.betermaakmethode, 46.voorteken(lat),47.filmband,
49.groep voor alcoholisten(afk), 50.bloedbaan,51.
beroepssporter, 54.pas gekocht, 56.muzieknoot,
57.tocht, 59.tekenaar van spotprenten, 61.slappe,
laffe kerel,63.loofboom, 65.Amerikaanse politieke
familie, 67.springstof, 68.weg, verloren, 69.bundeltje
druiven, 71.plant uit de heidefamilie, 72.geslepen vlak
van een edelsteen,74.babybroccoli ,75.tijd van de
grote economische opgroei(eng), 76.kleverige vloeistof,
79.snijdokter, 81.gewicht(afk), 83.immer, 85.reis naar
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het vertrekpunt, 88.boek van Emile Zola, 89.symbool
voor gallium, 90.spion uit het oude Japan, 92.wagen,
93.Chinese dynastie, 95.aansporing, 96.bijzonder
aantrekkelijk, 98.deel van een kaars, 100.boek van het
O.T., 102.en dergelijke(afk), 104.klap, 105.vermelding
op douaneverzegelde vrachtwagens(afk), 107.betaling
met gelijke munt, 109.stevig, 110.frisdrank, 112.land in
Azië, 113.knoflooksaus, 114.karaat(afk), 115.flambouw,
118.voorstelling, 120.tekenaar van de smurfen, 121.
rivier in Duitsland, 122.herkauwer, 125.einde van
het binnenland, 126.O3, 128.deuropener, 129.wit
tafellinnen, 130.sterke drank,

Verticaal
2.inzinking, 3.ijzerhoudende grond, 4.muzieknoot,
5.zeer, 6.vleesgerecht 7.ten vijfde(lat),8.bolgewas, 9.de
oudere(lat.afk),10.gebouw met kamers,11.boekenkoper,
12.opperwezen,
13.symbool
voor
radon,
14.gebergte op, 15.Grieks eiland, 16.man met pieten
17.chemische verbinding, 18.afpersing, 20.album,
plaat,
23.pottenbakkerskunst,
25.Hawaïaanse
groet, 27.hoofdpijnbestrijder, 29.onroerend goed,
32.stad in de VS, 33.intens plezier, 34.munt van
Bulgarije, 37.papegaai, 38.tepel van zoogdieren,
39.Iers graafschap, 41.natuurkundige (1879-1955)
42.verassende
huwelijksuitroep,
45.woonplaats,
48.het ding hier, 52.soort terriër, 53.ongeschonden,
55.onscherp, 56.arabische stamleider, 58.militair,
59.tijdkring,
60.afstandsmaat(eng),
62.vijand
van 95 verticaal, 64.schoudersjaal, 65.specerij,
66.beest, 70.ervaren iemand, 73.spoorstaaf,
74.fik, 75.stokbrood, 77.baskische onafhankelijkheids
beweging, 78.handeling, daad, 80.enig, 82.parfum,
84.rechtstreeks, 85.uiting van berusting, 86.eetpapier,
87.uitroep van vreugde, 91.teugje, 94.dodelijke stof,
95.vijand van 62 verticaal, 97.metaal, 99.zot, dwaas,
100.schildersplankje, 101.zeer heet, 103.somber, 104.
geschenk van een van de drie koningen, 106.billijkheid,
107.kroegbaas, 108.ijzeraantasting 111.kerstlied, 116.
tennisterm, 117.deel van een bijenraat, 119.schraal,
120.nachtkledingstuk,
123.internetextensie
van
Duitsland, 124.symbool voor tantalium, 125.bazige
vrouw, 127.deel van de week(afk),

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat
moet ik doen?
Voor iedereen geldt:
- Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of 		
hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten.
- Mijd sociaal contact.
- Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
- Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren
koorts > 38 graden Celsius en moeite met 			
ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
- Als je je beter voelt en 24 uur lang geen 		
gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen.
Dan kun je anderen niet meer besmetten.
Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe
coronavirus te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel
simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die
griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus
altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
-

Was je handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen

Ik ben huisgenoot van iemand die ziek is. Wat moet
ik doen?

*******************************************
Stuur de oplossing voor 16 april 2020 naar Marga
Diephuis, De Vennen 18 Eenrum of mail naar puzzel@
de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer.
Oplossing van de vorige keer “Maartse stormen”. De
winnaar vorige maand: Joyce Huizenga, gefeliciteerd,
het prijsje aangeboden door COOP, zal binnenkort bij u
worden thuisbezorgd.

- Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten,
keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten.
- Mijd sociaal contact.
- Beperk bezoek aan kwetsbare personen.
- Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren.
- Bijvoorbeeld koorts hoger dan 38 graden Celsius of
moeite met ademhalen. Of als je medische hulp nodig
hebt.

*********************************************

ONTMOETINGSPUNT
VEELGESTELDE VRAGEN OVER HET 		
CORONAVIRUS EN GEZONDHEID
Wat zijn de symptomen van het coronavirus
COVID-19?
Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten,
kortademigheid en longontsteking.

Beste mensen,
De afgelopen periode hebben wij de geplande activiteiten
moeten afzeggen en het zal zeker nog even duren. Toch
willen we waar mogelijk iets voor u kunnen betekenen.
Boodschappen, medicijnen halen of iets anders voor u
of iemand anders die het nodig heeft.Geef het door via
dit mailadres: opeenrum@gmail.com.
Met vriendelijke groeten
Het bestuur
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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

Abrahams Mosterdmakerij Restaurant
Molenstraat 5 | Eenrum | 0595-491600 | restaurant@abrahamsmosterdmakerij.nl

Dinsdag t/m zondag vanaf 12:00 uur geopend voor lunch en diner

KOFFIE & BORREL

LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN

GROEPSUITJES
Gesloten tot 6 april

Beperkte mogelijkheden om
gerechten af te halen
Info onder kopje nieuws op onze site

www.abrahamsmosterdmakerij.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 )

Doprshuis, Oude Schoolgang
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

OVERLEDENENZORG

Onder Ons Uitvaart, Marielle Mijnlieff , Stedum,
06-19985015

Uitvaartzorg van Stad tot Wad, Martha Davids
Uithuizen, 0595 - 433363
www.uitvaartverenigingeenrum.nl :
Uitvaartleider Ria Harkema-Groen 06-51421477
POLITIE

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

WIJKVERPLEEGKUNDIGE BUURTZORG DE MARNE 2
Hoofdstraat 23, Eenrum
tel: 06 - 10599936
KINDEROPVANG KIDS2B

Plantsoenstraat 4
9967 RE Eenrum
Telefoon 0595-577067
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

AFVALWIJZER (LEES DE FOLDER)

Grof huishoudelijk afval: Ophalen tegen betaling:
alle woensdagen van de oneven weken.
Vooraf bellen met 0595 - 575596.
Grof huishoudelijk afval:
Brengen tegen betaling bij Gemeentewerken
aan de Ritzemastraat 9 te LEENS
op vrijdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur.
Zelf afleveren van uw grof huishoudelijk afval
kan bij het Vuilverwerkingsbedrijf te USQUERT.
Telefoon 0595 - 423190
Openingstijden van maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 16.30 uur
Klein Gevaarlijk Afval:
Voor chemokar zie kaart Gemeente

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
DIETISTE MARTJE KOK-DATEMA

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

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

Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

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

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)
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Eenrum 2020
Open Kerk

Kerkdiensten

Van Pasen tot eind oktober
Elke donderdag t/m zondag

8 maart, 14 juni
11 oktober en 24 december

Klokluiden

Midzomeravondconcert

Elke zaterdag om 17.00 uur,
daarna kerkbezichtiging

Zaterdag 20 juni

Galmen in de Kerk
Elke eerste zaterdag
van de maand is de kerk
beschikbaar voor
iedereen die wil zingen
of musiceren in de kerk.
Opgeven:
info@kerkinhetdorp.nl

Monnikenwerk
15, 22 en 29 juli
5, 12 en 19 augustus

Orgelconcerten
18 juli en 8 augustus

Open Poort
Elke eerste vrijdag
van de maand
van 10.00 tot 12.00 uur
(behalve juli en augustus)
Koffie, thee, appeltaart
en een thema
in De Poort, Eenrum

En meer... Voor tijden en actuele informatie zie: www.kerkinhetdorp.nl
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