De Ainrommer
dorpsblad voor eenrum DECEMBER 2020 | www.de-ainrommer.nl

in deze editie...
• dorpsbelangen
• shantykoor
• historische kring
• abelstok
• pepernoten pop-up restaurant
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VOORWOORD
(in ABCB-vorm)
De redactie zat te denken
Neen, piekeren was het meer…
Hoe de Eenrumers te plezieren
Met een Sinterklaas-editie in sfeer
Want het zal u niet ontgaan zijn
Door de krant en persconferenties
Corona maakt het verdraaide lastig
Voor een feest met Sint-pretenties
Slechts een stille intocht van de Sint dit jaar
En ook het schoenzetten ligt aan banden
De daken liggen er wat verlaten bij
Evenmin zitten pepernootjes in achterbanden
Gelukkig zijn daar de Eenrumers
Met initiatieven om de Sint te helpen
Extra cadeautjes, nootjes en een speurtocht
Alles om het kinderverdriet te stelpen

PS
Franz Witt schreef ons naar aanleiding van het vorige
voorwoord – of het nu Eenrumer is of Eenrummer – het
volgende: “het juiste antwoord is te vinden op www.
woordenlijst.org Onder het kopje ‘2.2 Verdubbeling
van medeklinkers’ staat in de uitzonderingen op de
regel ondubbelzinnig: (b) enkele m in afleidingen van
plaatsnamen met twee lettergrepen die eindigen op -um.
Bussumer, Dokkumer en dus ook Eenrumer, Bedumer,
Warfumer en ga zo maar door. Hil-ver-sum heeft drie
lettergrepen en wordt dus Hilversummer. Ainrom eindigt
niet op -um dus dat wordt wel Ainrommer. Uw meer
intuïtieve keus voor Eenrumer is dus de enige juiste!
Mooie taal, dat Nederlands... maar niet altijd heel
eenvoudig”.

LET OP:
Kopij voor de volgende De Ainrommer inleveren
voor 12 december!!!!
Deze komt namelijk nog voor de kerstdagen uit.

In deze Ainrommer een overzicht
Van activiteiten voor jong en oud
Bovendien een mooi verhaal over Abelstok
Door blogger Sanne aan ons toevertrouwd
Uiteraard krijgt u de gebruikelijke puzzel
Verder een recept en wat persberichten
Sinterklaas in coronatijd is misschien wat vreemd
Maar ook nu zullen de Eenrumers niet zwichten
De redactie

Nieuwjaarwens
In de volgende, en laatste De Ainrommer, van dit jaar
is het weer mogelijk Uw Kerst-en Nieuwjaarwensen te
plaatsen.
Zie hieronder voor een voorbeeld.
Doet u de tekst voor uw wens samen met € 2,50 in een
envelop en gooi deze bij een van de redactieleden door
de deur.
Greetje Baars, Hoofdstraat 27
Sandra de Vries, Marenhof 7
Monique Blauw, Mattenesserlaan 77
----------------------------------------------------------------

De redactie van
De Ainrommer wenst
iedereen fijne Kerstdagen
en een gezond en
gelukkig 2020
---------------------------------------------------3

nijs oet ainrom
Dag
Dat
December
28-11 t/m 19-12
19-12 t/m 25-12
Januari
Zaterdag
09-01

Organisatie

Activiteit

Locatie

Ainrommer Shantykoor
Ver. voor Volksvermaken

Verkoop Kerstbomen
Lichtweek

COOP
Dorp

Orpheus

Papieractie

Dorp

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger
Zondag
06-12 Centrumkerk
Mevr. A. Matz
Zondag
13-12 Centrumkerk
Ds. H. Jansen
Zondag
13-12 Kerk Eenrum
Ds. R. Renooij
Zondag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

20-12
24-12
25-12
25-12

Centrumkerk
Kerk Eenrum
Torenkerk Winsum
Centrumkerk

Pastor J. Tuma
Pastor J. Tuma
Ds. R. Renooij
Ds. H. Jansen

Tijd
10.00 – 17.00
09.00

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

19.30 – 20.30
19.15 – 20.45
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Voetbalkantine
Voetbalkantine
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

Bijzonderheden
2e Advent
3e Advent
3e Advent en
doopviering
4e Advent
Kerstnachtdienst
Kerst
Kerst met online
kindermusical

Aanvang
10.00
09.30
09.30

Zondag
27-12 Centrumkerk
Mevr. M. Adriaanse
Donderdag 31-12 Centrumkerk
Ds. H. Jansen
Oudejaarsdienst
De diensten zijn bij te wonen na aanmelding bij Els Prins (06 57834051 / info@pgwh.nl)
De diensten worden ook uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)

09.30
22.30
09.30
11.00
09.30
19.30

Iedere woensdag om 19.30 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt,
of op andere wijze met geluid bezig is.
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Word donateur van De Ainrommer
Wij staan weer voor een nieuw seizoen van De Ainrommer. Iedereen in Eenrum krijgt De Ainrommer gratis
thuisbezorgd. Uiteraard is De Ainrommer niet gratis. De kosten worden voor een gedeelte opgebracht
door onze adverteerders, waarvoor nog maar even ten overvloede, hartelijk dank.
Maar we hebben ook de hulp nodig van u als lezer. Voor € 7,00 per jaar wordt u donateur van de Ainrommer,
Daarvoor krijgt u jaarlijks 10 edities thuisbezorgd. U wordt donateur door € 7,00 over te maken op de
rekening van dorpsbelangen NL15RABO 0316 0040 57 onder vermelding “nieuwe donateur” en adres.
Wilt u de Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op: www.de-ainrommer.nl
Voor de meest recente informatie zie www.eenrumonline.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Corona blijft het nieuws en de werkzaamheden van
Dorpsbelangen beheersen. Is er een vaccin in zicht?
Gloort er licht aan het einde van de tunnel? Kunnen we
eindelijk weer in de normale modus terechtkomen? Wie
zal het zeggen?
Het is al vaker genoemd, we varen op halve kracht. Er
gebeurt zeker het een en ander achter de schermen,
maar zo lang er niet echt iets concreets valt te melden,
kun je beter maar stil zijn. Toch nog twee punten.
Peiling woonbehoefte Eenrum
In deze Ainrommer is apart in het midden een formulier
gevoegd waarmee woonwensen in Eenrum kenbaar
gemaakt kunnen worden. Er zit een uitgebreide
toelichting bij. Bij deze de oproep aan iedere lezer
het formulier in te vullen en in te leveren. Er is voor
gekozen om de peiling op papier te doen. Mogelijk zijn
er mensen die er de voorkeur aan geven, dan wel niet
anders kunnen (ze hebben geen formulier), de peiling op
digitale wijze te doen. Wie dit wil kan een mailtje sturen
aan dorpsbelangeneenrum@gmail.com met daarin het
verzoek om toezending van een digitaal formulier.
Contributie
Coronagedwongen is de inning van de contributies/
donaties voor Dorpsbelangen/De Ainrommer/het
Hertenkamp niet meer persoonlijk geweest, maar zijn
de leden/donateurs via een briefje in de brievenbus
uitgenodigd de financiële bijdrage(n) per bank over te
maken. Inmiddels is de tweede ronde van inning achter
de rug en zijn er gelukkig nog maar een paar openstaande
betalingen. Er zal nog een derde ronde komen en dan is
de inning van de gelden ook weer achter de rug.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.

gaat. Want zo hóóg als onze Eenrumer toren is, zo láág
was het aantal inzendingen van de kleine quiz – in het
vorige nummer – om de verschillen te zien tussen een
negentiende-eeuwse tekening van ons aller toren en de
huidige werkelijkheid. Maar die ene inzender heeft als
het ware wél voor het hele dorp gekeken: hij signaleerde
niet minder dan 23 verschillen! Eigenlijk zou hij hiermee
alle drie de door Coop Eenrum ter beschikking gestelde
worsten hebben verdiend…
De gelukkige winnaar is Pierre Jansen uit de Molenstraat.
Hier komen de meest in het oog springende verschillen
tussen de tekening (ca. 1885) van C.H. Peters en de
werkelijkheid.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

Van boven naar beneden:
De spil heeft bollen en geen ijzeren ring.
De kroon is open en niet met leien gedekt.
In de zo geheten lantaarn hangt het 			
Zoepenbrijklokje.
Onder de rand van het koepeldak zijn ge-		
dichte steigerbalkgaten, met natuurstenen 		
hoekblokken omgeven.
Boven de blauwe deuren (luiken) is maar één
raam, met ruitjes.
De blauwe deuren zijn altijd gesloten en er 		
hangt daar uiteraard geen klok.
Onder de schuine muurvlakken zijn net zulke
gedichte steigerbalkgaten als bovenin. In Peters
tijd waren ze echter aan het oog onttrokken 		
door een witgeschilderde houtbekleding.
De huidige plaats van de wijzerplaten is niet 		
getekend.
De galmgaten zijn minder lang.
Elk galmgat heeft drie galmborden.
Het vlak tussen de kleine ramen voor de 		
(oorspronkelijke) plaats van de wijzerplaten is
vierkant.
Het raam van de tweede verdieping is minder
lang.

Dirk Molenaar

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

UITSLAG VAN DE ‘KEN UW TOREN-QUIZ’
Blijkbaar zijn de Eenrumers niet erg happig op een lekkere
worst. Zelfs niet als het om een Eenrumer torenworst
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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
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Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl

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 vandaag om tafel met Marten van Esch. Niet
meteen de eigenaar van een nieuw initiatief of bedrijf,
want Café Eenrum bestaat dit jaar twintig jaar (het
feestjaar met veel festiviteiten liep alleen even anders).
Maar we vonden dat juist een uitstekende reden om met
Marten ‘eem om toavel…’ te gaan.

Maandag schoonmaken en de boekhouding doen.
In het weekend was het altijd heel gezellig. Marten
had voldoende aanloop en omdat hij bijzonder goede
kwaliteit eten leverde, liep ook de cafetaria uitstekend.
Maar het bleef een dorpscafé. Dat betekende dat er door
de week maar weinig te doen was. Dan zat hij de hele
avond met één of twee klanten waar hij de verhalen wel
van dromen kon. Marten was het cafetaria in Groningen
gewend, waar het de hele dag en avond druk bleef. Dit
was misschien toch niet echt wat hij zocht. Het ging
vervelen en motiveerde niet echt. En dus besloot hij in
1999 zijn café te verkopen aan de familie Jager. Hoe dat
gegaan is, weten de meeste Eenrumers wel. Binnen een
jaar bleef de klandizie weg. Het café was smerig en eten
waardeloos. Dat waren we van Marten niet gewend.

Marten is in 1961 geboren in Noordhorn. Hij wist al heel
jong dat hij de horeca in wilde. In de schoolvakanties
hielp hij altijd zijn oom die een strandpaviljoen had in
Hellevoetsluis. Na zijn opleiding was hij tien jaar eigenaar
van een cafetaria in Kostverloren Groningen. Dat was tien
jaar heel hard werken: zes dagen in de week open van
’s morgens 10 tot ‘s avonds 12 uur. Om half 11 stonden
de eerste scholieren voor de deur en dat ging door tot
’s avonds laat. Die lange dagen had hij op een gegeven
moment wel gezien, dus verkocht hij de cafetaria. Daarna
is hij aan het werk gegaan bij de kruisweg in Marum en
deed hier en daar wat caterings.
Toch was hij op zoek naar iets voor hemzelf. Marten
heeft altijd in het Westerkwartier gewoond; in de regio
het Hogeland kwam hij nooit. Soms Zoutkamp, met
vlaggetjesdag, maar verder kwam hij niet. Totdat hij een
keer met zijn vader een rondritje maakte en in Eenrum
terecht kwam. Daar zagen ze de cafetaria van Vitters
leeg staan. Ze bekeken het pand en reden even rond
in Eenrum om te kijken wat voor een dorp het was. De
drie zondagen daarna reed hij weer naar Eenrum toe
om beter rond te kijken. Toen zei zijn vader: ‘Koop het
toch gewoon! Als het niet bevalt dan verkoop je het toch
weer.’ En dus nam hij contact op met Sjoerd Vitters en
ze werden het snel eens.

Zo begon Marten in 1996 met café Eenrum. Hij had al
snel het idee hoe hij een en ander wilde veranderen:
het café moest worden vernieuwd en de keuken moest
worden opgeknapt. Dat is stapje voor stapje gebeurd.
Marten was open van dinsdag tot en met zondag.

Marten ging inmiddels bij de rechtbank en ook bij de
KPN aan het werk. Toen ontdekte hij dat Eenrum écht
wel een heel leuk dorp was en dat hij in de paar jaar
dat hij hier was veel vrienden had gemaakt en veel
sociale contacten had opgedaan. Dus toen hij er achter
kwam dat ‘zijn’ café na een jaar weer te koop kwam,
ging hij naar de veiling bij Bulthuis waar het café door de
Rabobank werd verkocht. De zaal zat vol met mensen
die strijkgeld wilden verdienen en een paar handelaren
die wel mogelijkheden zagen. Maar ook met heel veel
Eenrumers die natuurlijk nieuwsgierig waren in welke
handen het café zou komen. Toen Marten dan ook
‘MIJN’ riep, zodat hij weer eigenaar werd, ging een luid
gejuich op in de zaal. Dat deed Marten heel veel en hij
wist dat hij een goede keus had gemaakt.
Na een opknapbeurt, kon het café na een paar weken
weer open en was het weer als vanouds. De naam werd
wél veranderd, want de naam ‘café Eenrum’ mocht
niet meer gebruikt worden. Marten kwam erachter dat
Eenrum vroeger Eendrum werd genoemd.

lees verder op pagina 6
7

Toen was de keuze snel gemaakt.
De klanten voor het café en cafetaria waren snel weer
terug. Toch had Marten wel wat geleerd van de eerste
keer. Hij ging niet meer de hele week open, maar van
vrijdag tot en met zondag – later van donderdag tot
en met zondag. In het begin bleef hij ook nog bij de
rechtbank aan het werk, maar omdat dat financieel niet
echt nodig was, stopte hij daar mee. Hij ging verder met
het opknappen van het café. Zo werden de toiletten en
het riool vernieuwd. Dat het niet allemaal vanzelf gaat,
bleek in 2008: een brand verwoeste zijn keuken. Maar
Marten investeerde, zoals het een goede ondernemen
betaamt, en binnen een paar weken kon de keuken weer
open. In 2010 werd de keuken helemaal vernieuwd.
Het café kreeg in 2014 een nieuwe vloer en kwam de
prachtige muurschildering op de achterwand van Jelmer
Dijkstra. Eendrum kan weer jaren mee.

Laten we hopen dat we ergens volgend jaar weer een
beetje terug kunnen naar het oude normaal, dan gaat
Marten verschillende van deze activiteiten ongetwijfeld
alsnog organiseren. Ook het nieuwe meubilair wat Marten
heeft gekocht staat nog boven in opslag te wachten tot
hij weer open kan. Hij is al wél begonnen met de online
pubquiz. De eerste avond was een groot succes. Binnen
zeer korte tijd hadden 25 teams (het maximale aantal)
zich ingeschreven. De deelnemers waren enthousiast.
Naar verluidt hebben er zich voor de tweede avond al 45
teams ingeschreven.

Marten zet zich in voor verschillende activiteiten in het
dorp. Als je hulp nodig hebt, dan kun je altijd bij hem
terecht. Ook met de kermis is hij heel actief en heeft
daar onder andere de kelnerrace geïntroduceerd. Ook
was Marten de initiator van het BeachVolleybal toernooi.
Marten sponsort al jaren De Ainrommer met een bon
voor de deelnemers van ‘Vriendjes in de spotlights’, wat
erg op prijs wordt gesteld door de jeugd.

Tekst: Tom Baars
Foto’s: Tom Baars

Kortom: Marten van Esch kan niet wachten tot de
café’s weer open kunnen en hij een gedeelte van de
jubileumfestiviteiten in 2021 kan organiseren. En wij
kunnen niet wachten tot we weer een drankje kunnen
halen bij Marten

Zo kwam het dus dat Marten in 2020 twintig jaar het café
had (met de eerste keer erbij eigenlijk al 24 jaar, maar dat
telt Marten niet mee). Een jaar waarin hij heel veel leuke
activiteiten wilde organiseren, zoals bierproeverijen,
muziekavonden, de BBQ, buitenevenementen en ook
karaoke-avonden. Marten had speciaal voor het jubileum
een karaoke-installatie aangeschaft. Die avonden
houden we dus nog tegoed, want COVID-19 gooide
roet in het eten. Gelukkig mag Marten wel open blijven
voor het ophalen van etenswaren.

detail van de muurschildering in het café
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De Historische Kring Eenrum

De Historische Kring Eenrum is op zoek naar de
ontbrekende namen bij onderstaande foto. Namen
kunnen gestuurd worden naar: Jan H. van der Muil. Tel.
0595-491579 of email j.v.d.muil@ziggo.nl
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www.postmamotoreneenrum.nl

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

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

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600

PEPERNOTEN POP-UP RESTAURANT!

SINTERKLAAS SPEELGOEDACTIE

Pepernoten en kruidnoten zijn mijn favoriete Sinterklaassnoepgoed. Kruidnoten zijn knapperiger en meer
speculaasachtig; pepernoten zijn bonkjes en lijken qua
structuur wat meer op taai taai. Je kunt ze in de supermarkt
kopen, maar kruidnoten worden nóg specialer wanneer
je ze zelf bakt! Wat ik zo ga opschrijven, daar kunnen de
meningen over verschillen, maar ik vind dat álles wat je
zelf maakt of bakt het lekkerste smaakt. Tenzij er voor
je gekookt of gebakken wordt in een restaurant, dat
is natuurlijk het allerlekkerste! Jammergenoeg bestaat
er nog geen kruidnoten-restaurant, maar daar kan jij
verandering in brengen. Hoe? Nou, door zelf kruidnootjes
te gaan bakken en deze te serveren in jouw eigen popup restaurantje! Dit recept vond ik op rutgerbakt.nl

Bij de Kaarsenmakerij kunt u terecht met speelgoed voor
kinderen die anders geen Sinterklaas kunnen vieren. U
kunt uw tweedehands of nieuw speelgoed achterlaten
in de kraam achter de Kaarsenmakerij, aan de kant van
de molen. De ouders die voor hun kinderen iets willen
komen ophalen, zijn daar ook van harte welkom. Dit
kan de hele dag door, want de kraam is gewoon open.
Inmiddels is er al behoorlijk wat speelgoed gebracht,
dus ouders: kom graag wat moois uitzoeken voor uw
kind. De kraam zal tot 3 december blijven staan.
Voor vragen kunt u terecht bij de Kaarsenmakerij.

Ingrediëntenlijst voor de kruidnoten
•
250 gr bloem
•
2 tl bakpoeder
•
125 gr bruine basterdsuiker
•
1½ el speculaaskruiden
•
125 gr boter of plantaardige margarine, op 		
kamertemperatuur
•
¼ tl zout
•
2 – 3 el (soja)melk
Doe alle ingrediënten, behalve de melk, in een kom
en kneed deze door elkaar. Voeg zoveel melk toe om
er een mooi deeg van te maken. Meestal zal je aan 2
eetlepels voldoende hebben. Kneed het deeg vooral niet
te lang, als je er een bal van kunt maken dan is het klaar.
Verpak het deeg in plasticfolie en leg het minimaal een
half uur in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180 °C
en bekleed een bakplaat met bakpapier. Maak van het
deeg kleine bolletje ter grootte van een knikker. Leg deze
op de bakplaat en druk ze iets plat. Bak de kruidnoten
15 tot 20 minuten en laat ze vervolgens afkoelen op een
rooster.
Wanneer de nootjes in de oven liggen, kun jij jouw popup tentje gaan inrichten. Wat wordt er bij de kruidnootjes
gedronken; chocomelk, thee of appelsap? Eten de
gasten jouw kruidnootjes met een lepel of mogen ze
gewoon hun handen gebruiken? Om het helemaal af te
maken, knutsel je je eigen pop-up menukaart in elkaar
en draai je een leuk Sinterklaas-deuntje in je restaurant.
Happy times, veel plezier!
Sacha Kraan
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WINTER WADLOPEN VANUIT
PIETERBUREN 2020/2021
DECEMBER

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

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

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

JANUARI 2021

vrijdag 1
zaterdag 2
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
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
zondag 31

FEBRUARI 2021

dinsdag 2
woensdag 3
donderdag 4
vrijdag 5
zaterdag 6
zondag 7
maandag 8
dinsdag 9
woensdag 10
donderdag 11
vrijdag 12
zaterdag 13
zondag 14
dinsdag 16
woensdag 17
donderdag 18
vrijdag 19
zaterdag 20
zondag 21
maandag 22
dinsdag 23
woensdag 24
donderdag 25
vrijdag 26
zaterdag 27
zondag 28

7:00
7:45
8:30
9:00
10:00
11:00
11:30
12:30
14:00
14:45
15:30
16:00
16:45
6:30
7:00
7:30
8:00
8:45
9:15
10:15
11:00
12:30
14:00
14:30
15:15
16:00

aan Zee
Lauwersoog

MEDIO 2021

ijs
.
pr p.p
in

l-

Al

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

addengenot

50

,
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€

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558 | INFO@WADLOPEN-PIETERBUREN.NL

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

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

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

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
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www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363

NIEUWE RAGE, DE GLUURPIETJES (EN
GLUURSINTJES)
In het voorjaar van dit jaar kwam er een rage in Nederland
vanuit Australië en België: de Berenjacht. Door de corona
was er weinig te doen voor kinderen. Menig huishouden
zette een beer of knuffel voor het raam. Kinderen uit de
omgeving konden op zoek naar beren.

er al een bedrag van € 130,- opgehaald en dat is nog
niet alles, want er moeten nog genoeg GluurPietjes en
GluurSintjes naar hun nieuwe huis!
Simone Krol

Begin november kwam Els uit Uden met het idee om
GluurPietjes te maken – kinderen moeten immers ook
nu best wat missen. Er is geen Sinterklaasintocht en
Sinterklaas op school zal waarschijnlijk anders dan
anders zijn. Hoe leuk is het dan dat kinderen op zoek
kunnen naar GluurPietjes.
Ik zag dit idee voorbij komen op Facebook en dacht,
hier kan ik ook wel wat mee doen. Ik stelde de vraag
op Facebook onder mijn vrienden of er mensen
geïnteresseerd waren in een GluurPietjes-sticker en
binnen no time waren er velen uit Eenrum enthousiast.
Op de Facebook-pagina ‘GluurPietjes Speurtocht’ zag
ik dat er een bedrag gevraagd werd voor een GluurPietje
en dat daar €1,- van naar een goed doel ging. Ik zag
verschillende goede doelen voorbij komen, maar ik
wilde het dichter bij huis zoeken. En zo kwam ik op
SpeelgoedActie Minima – SAM het Hogeland. Het doel
van deze stichting is om alle kinderen van de minimagezinnen ook een fijn Sinterklaasfeest te bezorgen. Ik
besloot om mijn bericht openbaar te zetten en toen ging
het heel snel. De ene naar de andere bestelling kwam
binnen voor een GluurPietje. Dat werd voor mij even flink
hard werken; mijn cameo draaide overuren om al die
GluurPietjes te maken.
Ik werd toen benaderd door de Sinterklaascommissie
of we ook konden samenwerken, aangezien er geen
intocht georganiseerd mocht worden, waren ze op zoek
naar een alternatief. Natuurlijk, hoe meer zielen, hoe
meer vreugd!
Het werd een speurtocht door het dorp. Er is een kaart
gemaakt door de Sinterklaascommissie met een route en
aan de andere kant een kleurplaat met allemaal vakjes.
Bij bepaalde adressen moeten ze goed kijken, want
welke kleur heeft het GluurPietje? Die kleur moet dan een
bepaald vakje krijgen. Ben je klaar, dan kan de kleurplaat
ingeleverd worden bij de Sinterklaascommissie! Zo
wordt Sinterklaas 2020 toch een feestelijk gebeuren in
Eenrum!
Op moment van schrijven zijn er al 96 GluurPietjes/
GluurSintjes verkocht. Door de vele extra donaties is

shantykoor
Koop joen boom ook dit joar mor weer bie
Het Ainrommer Shantykoor, net as veurig joar!
Inderdaad, u leest het goed! Het Ainrommer Shantykoor
staat ook dit jaar bij de Coop met kerstbomen. We
mogen van de nieuwe eigenaar ook weer bij de Coop
staan om de bomen aan de man te brengen. Het koor
is Raymond ook zeer erkentelijk voor deze toezegging.
De verkoop van de kerstbomen begint al op 28 november.
Wij proberen er tot ongeveer 19 december te blijven
staan. De verkooptijden zijn van 10 uur ’s morgens tot
ongeveer 17 uur. We zien wel hoe donker het dan is. U
wilt de boom natuurlijk wel even goed kunnen bekijken,
toch?
Wij krijgen de bomen van dezelfde man als elk jaar en
die staat garant voor mooie exemplaren. Zolang wij dit
doen, zijn er eigenlijk nooit klachten geweest. Bovendien
geven wij garantie op onze bomen! Mocht het zijn dat
alle naalden er voor de kerst al vanaf zijn gevallen, krijgt
u van ons een nieuwe boom, mits u naast de kale boom
ook alle naalden inlevert bij ons!
Wel moeten wij u vragen om ook de coronaregels bij
ons in acht te nemen. Wij zullen een korte lijst met
voorschriften ophangen aan de keet van waaruit wij de
verkoop regelen. Ook gaan we proberen te regelen dat
u kunt betalen met de pin. Veel mensen hebben geen
contant geld meer in de portemonnee en wij hoeven dan
niet met zoveel geld over straat.
U zult ook dit jaar weer dezelfde gezichten zien die de
bomen verkopen. Bovendien kunnen wij u ook weer
garanderen dat de bomen, indien u ze niet zelf mee kunt
nemen, bij u thuis worden bezorgd.
lees verder op pagina 12
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De bezorging wordt zoals altijd gedaan door Henk
Rozema en die wordt altijd geassisteerd door een ander
lid.
Wij hopen dat er ook een boom voor u bij staat. Zoals
u weet hebben wij bomen van verschillende grootte
en prijs. Als ik het goed heb, is de ene soort die wij al
een paar jaar verkopen, de Omorica. Bovendien zijn de
bomen met kluit, zodat u ze na de kerst in de grond kunt
zetten.
En als Ainrommer Shantykoor wensen wij u en de uwen
hele fijne kerstdagen ondanks de corona en alvast een
heel fijne jaarwisseling. En na de jaarwisseling hopen
wij weer te mogen beginnen met repeteren en daarna
weer wat optredens te mogen verzorgen. Wij staan al
sinds begin maart stil en dat duurt wel heel erg lang.
Maar zolang er corona (COVID-19) heerst, is het voor
ons onmogelijk om te zingen. Het is nog gewoon rustig
afwachten dus.
Henk Staal

ONLINE WERELDLICHTJESDAG IN EENRUM
Door de kans op besmetting met het coronavirus, is het
dit jaar niet mogelijk om in Eenrum een samenkomst
te organiseren zoals iedereen dat de afgelopen
jaren gewend was. Toch willen de organisatoren van
Wereldlichtjesdag Noord-Groningen de ouders, broers,
zussen, opa’s en oma’s, andere familieleden of vrienden
de mogelijkheid geven om ook nu, in coronatijd, een
kaarsje aan te laten steken en de naam te laten noemen
van hun kind(je), broer, zus of kleinkind.
Herdenking via livestream
Al een aantal jaren wordt in Eenrum op de tweede
zondag in december Wereldlichtjesdag georganiseerd.
Al die keren bleek de behoefte groot te zijn om samen
met anderen die hetzelfde hebben doorstaan, stil te
staan bij het verlies van hun kind, omringd door lichtjes
en elkaars steun. Vanwege de coronamaatregelen is een
samenkomst nu niet mogelijk, maar is de herdenking op
13 december wel online te volgen.
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Hilda
Oostenbrink,
medeorganisator
van
Wereldlichtjesdag in Eenrum: ‘We waren het allemaal
eens dat de Lichtjesdag door moest gaan, het noemen
van de namen mocht niet overgaan vanwege corona.
Daarom hebben we gekozen voor een livestream
herdenking. Het ontsteken van de kaarsen en het
noemen van de namen blijft ook tijdens deze online
herdenking het belangrijkste moment. Ondanks dat het
een livestream herdenking is hopen we op deze manier

toch ook steun en troost te mogen bieden.’
Nooit vergeten
Of het nu gaat om een kindje dat tijdens de zwangerschap
is overleden of om een volwassen kind, of het heel kort
geleden is of dat het al jaren wordt gemist: ieder jaar
worden er meer namen doorgegeven om hardop te
noemen tijdens de Wereldlichtjesdag in Eenrum. Vorig
jaar waren dat er ruim dertig. Sommige ouders noemen
de naam van hun kind overigens liever in gedachten,
maar zijn wel aanwezig om een kaarsje aan te steken.
Hartenboom
De afgelopen twee jaar heeft de organisatie van de
Wereldlichtjesdag in Eenrum naast het noemen van
namen en het aansteken van kaarsjes, ook de mogelijkheid
gegeven om een hartje – al dan niet met eigen woorden
beschreven – op te hangen in de hartenboom. Vorig jaar
is vanwege het slechte weer op het allerlaatste moment
uitgeweken naar de Laurentiuskerk in Eenrum en kon
er daardoor geen gebruik worden gemaakt van de
‘hartenboom’ in de Notoarestoen. Daarom is in de kerk
gebruik gemaakt van een dennenboom. Vrijwel iedereen
hing een hartje in de hartenboom. Omdat de aanwezigen
ook deze vorm van herdenken belangrijk vinden, wil de
organisatie ook nu die mogelijkheid bieden.
Iris Kremer-Uilenberg, medeorganisator: ‘Vaak worden
er na de herdenking door ouders, broers, zussen of
grootouders foto’s gemaakt van de kaarsjes die ze
aangestoken hebben of van het hartje in de hartenboom.
Omdat dit tijdens de herdenking in december niet
mogelijk is, willen we voor iedereen die dat wil een foto
van het hartje in de hartenboom maken en hen mailen.
Zo hebben ze toch een herinnering aan deze Lichtjesdag.
Wie dat wil kan bij ons een formuliertje opvragen en hun
gegevens invullen.’
Programma
Net als voorgaande jaren steken we om 19.00 uur de
kaarsjes aan, zoals dat op de hele wereld op dat tijdstip
gebeurt. Omdat we in verschillende tijdzones leven,
gaat er daardoor een golf van licht over de wereld. Het
programma zal om ongeveer 18.40 uur beginnen en is
te volgen via de Facebook-pagina van Wereldlichtjesdag
Noord-Groningen en de Facebook-pagina en website
van Uitvaartzorg van Stad tot Wad.
Als u de naam van uw overleden kind(je) wilt laten horen,
een kaarsje aan wilt laten steken of een hartje in de
hartenboom wilt laten hangen, kunt u dit doorgeven via
onderstaande e-mailadressen:
michielenhilda@hotmail.com
catjahavinga@live.nl
info@uitvaartzorgvanstadtotwad

2.

vriendjes in de spotlights
3.

4.
5.
6.
7.
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 Amerens Syswerda,11 jaar en ik zit in
groep 8.

8.
9.
10.

Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
Pleegbroer 25 jaar, Pleegzus 15 jaar, en 2
broertjes Kylian 4 jaar , Dyon 6 jaar.
En 1 zusje Elynn 3 jaar.
Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
V , van de Bangtan Boys (band uit Korea).
Omdat ik die heel leuk vind.
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“Dynamite”, van de Bangtan Boys.
Wat wil je later worden?
1ste stuurvrouw op een schip.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Pake (Opa) zijn Lasagne.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
“V”, van Bangtan Boys.
Wat vind je het mooiste aan jezelf?
Mijn ogen en haar.
Aan wie geef jij deze vragen door?
Iris Smits
Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn allerbeste vriendin is.

De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord
door “Cafe Eendrum”. Ze krijgen een waardebon.
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ENQUETE PEILING WOONBEHOEFTE EENRUM
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Eenrum

PEILING WONINGBEHOEFTE EENRUM
Beste dorpsgenoten,
Bij de eerste bijeenkomst, die georganiseerd is door de werkgroep Dorpsvisie Eenrum, is een duidelijk signaal
door de aanwezigen gegeven dat woningbouw in ons dorp één van de belangrijkste onderwerpen is.
Vereniging Dorpsbelangen Eenrum en de werkgroep Dorpsvisie Eenrum zijn daarom met de gemeente Het
Hogeland in gesprek om de mogelijkheid van woningbouw in Eenrum te verkennen. Omdat er al jaren geen
nieuwe woningen in Eenrum zijn gebouwd zien wij daarin een grote behoefte. Daarom willen zij graag van
de inwoners van Eenrum weten waaraan, op het gebied van woonwensen, behoefte is door middel van het
organiseren van een behoeftepeiling in ons dorp. Wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning,
een levensloopbestendige (o.a. gelijkvloers) woning? Wilt u van een huurwoning naar een koopwoning of
andersom? Heeft u kinderen in huis die op zoek zijn naar een woning tussen nu en 10 jaar? Vul dan deze
peiling in en lever deze bij één van onderstaande adressen in.
Kent u mensen die nu niet in Eenrum wonen, maar daar graag weer naar terug willen? Kent u mensen die
graag in Eenrum willen gaan wonen? In dat geval vragen we u deze behoeftepeiling te kopiëren en aan
belangstellenden te geven, zodat zij de peiling ook in kunnen vullen. Een formulier aanvragen via het mailadres
dorpsbelangeneenrum@gmail.com is ook mogelijk. Hoe meer reacties hoe beter!
U kunt de peiling anoniem invullen, maar wilt u persoonlijk op de hoogte worden gehouden van de uitkomst,
dan kunt u onderaan het formulier uw naam en email-adres invullen. De persoonlijke gegevens van de
behoeftepeiling worden niet gedeeld met anderen, alleen de uitkomst wordt gedeeld met de gemeente Het
Hogeland en wordt vermeld in ons dorpsblad de Ainrommer
Als blijkt dat er een duidelijke behoefte aan woningbouw is, dan gaan wij daar uiteraard verder mee aan de
slag.
De formulieren kunnen worden ingeleverd bij onderstaande adressen:
Graag inleveren uiterlijk 13 december
Tom Baars, Hoofdstraat 27
Wim Toonder, Mensingeweersterweg 1
Franz van der Zee, De Greeden 9
Willem Hiemstra, Molenstraat 2
Coöp, Raadhuisstraat 10, in de daarvoor bestemde doos
Doormailen naar: dorpsbelangeneenrum@gmail.com
Wilt u dat we het formulier bij u ophalen, mail dan naar: dorpsbelangeneenrum@gmail.com
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Lichtweek

Lieve kinderen,

Zoals we in De Ainrommer van oktober al aangaven
lijkt het ons leuk om toch de lichtweek als een echte
lichtweek te laten dienen. In deze toch wel donkere
dagen en tijden kunnen we wel een extra lichtpuntje
gebruiken.
We willen iedereen vragen, die dat leuk vindt, om zijn
of haar huis in de week van 19 t/m 25 december te
verlichten. Degene die dat het creatiefste/origineelste
doet, krijgt een leuke prijs!

In plaats van de Sinterklaasintocht, hebben onze Pieten
dit jaar een speurtocht bedacht. In navolging van de
Berentocht, gaan we nu opzoek naar Gluurpietjes. In
deze Ainrommer vinden jullie een kleine plattegrond
en kleurplaat die bij de speurtocht horen. Via school
kunnen de kinderen de kleurplaat en speurtocht krijgen.
Indien u toch graag een kleurplaat en speurtocht wilt
ontvangen buiten school om, dan kunt u mailen naar:
vvveenruminfo@gmail.com.

Ver. voor Volksvermaken

Na inleveren van de kleurplaat (adressen zijn te vinden
op de kleurplaat) krijgen de kinderen een kleinigheidje
door de brievenbus thuisbezorgd.
Iedereen veel plezier!
Vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie.

De kleurplaat en plattegrond zijn via school verkrijgbaar
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Gediplomeerd lid van Provoet
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PUZZEL

20

HORIZONTAAL
1.chemische stof
7.spaarzaam
13.zeer brandbare stof
14.ondersteboven
16.ronde
18.kledingstuk
19.in vroegere tijden
21.dandy
22.grote plaats
23.zonnegod
24.dalbedekking
26.startstreep
28.bijdehand
29.broodsoort
30.vakbond
32.kier
34.loopvogel
35.afgelegen plaats
37.altijd groene
naaldboom
38.altijd groen struik
40.droog
42.goudland
44.projectiel
46.eerste hulp bij
ongelukken
47.afscheidsgroet
50.soort gibbon
51.harde buitenkant
53.symbool voor
plutonium
55.godin v.d. vrede
56.ontkleed
57.symbool mangaan
58.pl. in Flevoland
60.overweg met
automatische knipperlichtinstallatie
61.Rijksdienst voor het
wegverkeer
63.mits
64.munteenheid van
Peru
65.smalle strook
66.ketjap
68.Europese taal
70.niet ver
72.naaktloperij
75.kledingstuk
79.Oostenrijkse
componist
82.kleine lama
83.gedrag
84.dalen
87.redevoering

90.schuimende
zeepoplossing
94.heldendicht
96.honderdste deel
van de euro
97.briefkoord
99.deel v.e. toilet
101.aanmoediging
102.sportterm
103.Bijbelse figuur
105.komiek
107.godin
108.operatiekamer(afk)
109.lekkernij
110.tandenvulling van
goud
112.civiel
ingenieur(afk)
113.kweek
114.afscheiding
116.jongensnaam
118.electrische
haardroger
119.plant
121.houterig persoon
122.roofvogel
123.inwoners
125.vreemde titel
126.graanjenever
127.gemalen schelpen
128.meisjesnaam
130.uitroep
132.muziekterm
133.landbouw-product
135.vergrootglas
137.armzalig bedrijf
139.verlammingsziekte
140.proefopname
141.blaas
143.kist van latwerk
145.rechterlijke
organisatie(afk)
146.gehalte
147.bijtend gezegde
149.dagvaarding
150.vroegrijpe appel
151.miniatuurbo-men
kweken
VERTICAAL
1.fiasco
2.atmosferische
overdruk
3.slap
4.scharnier

5.soort onderwijs (afk)
6.Internationaal
Monetair Fonds
7.schaakterm
8.Bijbelse plaats
9.besef
10.Arabische titel
11.gemeenschappelijke Geneeskundige
Dienst (afk)
12.toegang naar een
garage
13.ablatief(afk)
15.branche
17.dierengeluid
20.zeurkous
22.teug
25.land in Azië
27.soort hout
28.nauw
29.mogendheid
31.Italiaanse
componist
33.fabelwezen
34.tafelgast
35.spookachtig wezen
36.Ned. schrijver
39.ontzag
41.salarislijst
43.opeenvolging
45.vreemde taal
48.Ierse
vrijheidsbeweging
49.fietsmerk
51.drank
52.viervoeter
54.Frans lidwoord
57.met onbekende
bestemming (afk)
59.half
61.aandrijving
62.zeker
64.Bijbelse figuur
67.jubelen
69.werk
71.zwarte delfstof
73.individualiteit
74.niet stads
76.wetenschappe-lijke
opleiding
77.ouderwets
kledingstuk
78.telecommunicatie
bedrijf
79.vogel
80.groot water

81.voetbalclub
84.zeepier
85.opeengepakte
bladeren
86.vicepresident (afk)
88.schepsel
89.plaats in Friesland
90.vis
91.Baskische
afscheidsbeweging
92.groente
93.autopech
95.mopshond
96. Strijk-instrument
98.verschil tussen
debet en credit
100.Internationaal
Olympisch Comité (afk)
102.ongeopend
104sprookjesfiguur
106.weefsel van
spinnen
109.Russisch
staatsman
111.zoekmachine
113.in huis
114.zoogdier
115.vocht dat uit mest
sijpelt
117.Amerikaanse
veehoeve
119.woongelegen-heid
120.spiraal
123.levendigheid
124.stuk hout
136.getreiter
127.eetketel
129.dapper persoon
131.pachten
132.automerk
133.drank
134.riv. in Engeland
136.familielid
138.bergspits
140.droog
141.vorm van belasting
142.koeienmaag
144.vlekkenwater
147.schoolonder-zoek
148.boksterm (afk)

Stuur de oplossing voor 1 december 2020 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“de kat de bel aanbinden ”. De winnaar van de vorige maand: David v.d. Mark, gefeliciteerd, het
prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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Laatst zat ik in de bus van Groningen naar Lauwersoog.
Ergens tussen Mensingeweer en Wehe-Den Hoorn
viel mijn blik op een groot bos dat aan mijn linkerhand
opdoemde. Het verbaasde me een bos te zien in dit deel
van de wereld; de rest van het landschap bestaat uit
uitgestrekte akkers en weilanden. Het bleek te gaan om
het ‘Abelstok’: een bos met een roerig verleden.

de Morgenzon. Daar hoorde ook een boerderij bij.
Nadat Bos was overleden, ging de kwekerij naar zijn
neef. Die verkocht Abelstok uiteindelijk aan een Haagse
adviseur op het gebied van landbouwbeleid. Deze liet
het dagelijks toezicht over aan een bedrijfsleider, wat niet
helemaal goed ging. Al snel kwam de Hagenees in de
problemen omdat justitie in 1969 beslag legde op de
goederen van zijn hypotheeknemer. Pas in 1978 kreeg
hij weer toegang tot de kwekerij. De boerderij in Abelstok
was inmiddels onbewoonbaar verklaard.

Abelstok is een dorpsbos dat beheerd wordt door
Staatsbosbeheer. Dat lijkt allemaal niet zo spannend,
maar ergens in mijn achterhoofd kwam de naam
‘Abelstok’ me bekend voor. Na wat zoekwerk wist ik het
weer: ik heb eens een oude Groningse sage gelezen die
over dit gebied gaat.

De Hagenees vond het tijd voor biologisch verantwoord
fruit en besloot te stoppen met het gebruik van
insecticiden. Biologische productie was helemaal in –
het waren immers de sixties en de seventies. Abelstok
trok jongeren uit het westen aan die in de boomgaard
wilden werken.

DE HIPPIES EN HILLBILLIES VAN ABELSTOK

De Sage van Abelstok
Het bos is pas in 1923 aangelegd, maar de streek
‘Abelstok’ komt al veel langer voor. De sage die ik net
noemde heb ik bijvoorbeeld eens gelezen in de vorm van
een rijmpje dat in de Groninger Volksalmanak van 1839
stond. De sage gaat over de herkomst van de naam
Abelstok en de herkomst van de dorpsnamen rondom
het gebied. Ene Abel zou gewed hebben dat hij met
een polsstok over het water kon springen (Abelstok). Hij
sprong zó ver dat hij uit het zicht verdween en iedereen
hem kwijt was. De mensen riepen: ‘Wee, o, wee!’
(Wehe). Met Abel was echter niets aan de hand en om
iedereen duidelijk te maken dat hij nog leefde, blies hij
op zijn hoorn (Den Hoorn). De mensen begrepen het
er zeiden opgelucht tegen elkaar: ‘d’ Mens is er weer!’
(Mensingeweer).
Één ding van deze sage is in ieder geval waar, en dat is dat
de streek Abelstok aan het water ligt. Dat water heet de
Kromme Raken en speelt ook een rol bij andere verhalen
over de herkomst van de naam ‘Abelstok’. Sommige
mensen zeggen dat ‘stok’ zou kunnen verwijzen naar
een smalle loopbrug met één leuning over de Kromme
Raken. Anderen beweren dat het is genoemd naar een
paal (stok) die om praktische redenen bij het water was
geplaatst namens de abt van een nabijgelegen klooster
– en dat ‘Abelstok’ dus eigenlijk van ‘abtenstok’ komt.
De Hippies van Abelstok
In de twintigste eeuw wordt het echt interessant: dan
wordt Abelstok het decor van hippie- en hillbillypraktijken.
De veelbewogen twintigste eeuw van Abelstok begint
in 1923, wanneer Johannes Petrus Bos uit Wehe-Den
Hoorn zijn oog laat vallen op dit streekje. Bos had al
een boerderij en akkerbouwbedrijf in Wehe-Den Hoorn,
maar wilde in Abelstok een appel- en perenboomgaard
aanleggen die onderdeel uit ging maken van zijn kwekerij
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Dat vonden Groningers maar raar en er werd druk
gepraat over die ‘langharige jongens uit de Randstad’
die op Abelstok werkten. Blijkbaar was het hebben
van lang haar not done in Groningen. ‘Het zijn de
hippies’, fluisterden de omwonenden naar elkaar. In het
Nieuwsblad van het Noorden van 22 juli 1971 wordt
een inwoonster uit Wehe-Den Hoorn geïnterviewd over
deze ‘vreemde nieuwe mensen’. Zij vond de jongeren,
ondanks dat zij ‘abnormaal leven’, wel aardig. Ze had
alleen te doen met de kinderen die op Abelstok geboren
werden en wel een heel vrije opvoeding kregen. De
jongeren van Abelstok leefden namelijk in een commune.
Het Nieuwsblad vermeldt dat dit spannende gebeuren
een geliefd onderwerp was voor buurpraatjes. De groep
jonge werkers werd door het Nieuwsblad omschreven
als ‘een macro-biotische commune bestaande uit steeds
wisselende mensen van verschillende nationaliteiten’.
Dat artikel is trouwens fantastisch om te lezen.

lees verder op pagina 22
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Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

TUINA ANLEG
TUINONDERHOUD
BOOMVER ZORGING
(HER)BESTR ATING
GRONDWERK Z A AMHEDEN
WWW.MARNELAND.NL

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl
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De commune had, bij het afwezig zijn van de Hagenees,
de boerderij en de boomgaard een beetje overgenomen.
Een foto laat een jonge vrouw zien die, met wijde kleren
en een sjaal om haar hoofd, de was doet. De Hagenees
is niet blij met de commune, vertelde hij aan de krant. Hij
wond er geen doekjes om: ‘Het is daar een invasie van
Amsterdamse viezigheid geworden op mijn boerderij. Ik
zal ze er zo snel mogelijk uit proberen te gooien.’
Inderdaad, het was al snel bijna gedaan met commune.
Bij het artikel werd ook een foto van Atje geplaatst: de
knappe en langharige 24-jarige ‘leider’ van de commune.
Onder de foto staat aandoenlijk: ‘Communeleider Atje
zit op zijn gemak in de opkamer en begrijpt niet wat
er aan de hand is.’ Verder maakt de schrijver van het
artikel nog melding dat het leventje op Abelstok rustig
is, dat er veel beesten om de boerderij lopen en dat
er Indiase sitarmuziek uit de ramen klonk. Een artikel
in het Nieuwsblad van twee weken later meldt dat de
burgemeester zich uiteindelijk ook met de kwestie
moest bemoeien. Er wordt veel gedebatteerd over
de ‘Commune-van-Atje’. Uiteindelijk moesten Atje en
zijn vrienden weg omdat het huis, jaren daarvoor al,
onbewoonbaar en dus onveilig was verklaard.
Jammer genoeg wierp de biologische productie letterlijk
maar weinig vruchten af en werd er besloten Abelstok
geheel te laten verwilderen – wat niet moeilijk was, gezien
dit ondertussen allang aan de gang was. De Hagenees
vond een verwilderde boomgaard een ‘rustpunt’ in een
omgeving vol akkers voor de landbouw. Maar de hippies
waren nog niet klaar met Abelstok. In 1975 kraakte een
groepje Amsterdammers de onbewoonbare boerderij en
brachten het fruit naar de hoofdstad.
De Hillbillies van Abelstok
Toen de Amsterdammers succesvol verwijderd waren,
veranderde Abelstok van Woodstock in Hillbilly-land.
De Hagenees regelde dat er een man ‘van middelbare
leeftijd’ op Abelstok kwam te wonen. Die man van
middelbare leeftijd bivakkeerde in een caravan in de
boomgaard. Hij had een jachtvergunning en een geweer.
Het was zijn taak stropers en ongenode fruitplukkers op
afstand te houden. Het was geen peace, love and sex
meer wat de klok sloeg – zo gezellig het een aantal jaar
terug was geweest op Abelstok, zo grimmig was de
situatie nu.
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In 1977 brandde de oude boerderij af. Drie jaar later gaf de
Hagenees op en gaf Abelstok aan Stichting het Groninger
Landschap. Abelstok was nu een natuurgebied. In
1984 werd er een stuk bos bij geplant en zodoende
kreeg het de vorm van een dorpsbos. Het hele gebied
is momenteel onder beheer van Staatsbosbeheer en
heet nu ‘Abelstokstertil’, naar de brug die over het water
loopt.
Het is warm als ik over een zandpaadje vanaf KleinMaarslag naar Abelstok wandel. Via een prachtig
paadje met hoge bomen kom ik uit bij het bos. Er is één
‘hoofdweg’, maar daar wijk ik van af via een smal en
platgetrapt paadje. Het paadje voert me langs prachtige
kromgegroeide fruitbomen, en ik zie appeltjes hangen.
Het geurt er heerlijk en de zon valt door de bladeren in
bundels uiteen op de bemoste grond. Het paadje wordt
steeds smaller tot die helemaal dichtgegroeid is en ik
om moet keren. Ik loop het hoofdpad af tot ik bij een
betonpad komen dat onder de brug door leidt, langs de
Kromme Raken. Dan sta ik bij het gemaal Abelstokstertil.
Er varen mensen langs en het ziet er allemaal prachtig
uit. De honderdduizend muggensteken die ik in het bos
ben opgelopen probeer ik maar even te negeren. Ik pluk
wat bloemen die langs de kant van de weg groeien en
steek ze in mijn haar.
Sanne Meijer
Dit stuk is eerder gepubliceerd op de website van Sanne:
www.sannemeijeronderweg.nl
De redactie vond dit zo’n mooi verhaal dat ze Sanne
Meijer om toestemming heeft gevraagd om dit stuk in
De Ainrommer te plaatsen. Dat mocht.
Bedankt Sanne

n.

1914 - 2020
6
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Massagepraktijk Titia Smit
Ontspanningsmassage
Energetische massage
Hotstone massage
Massage bij kanker, chronische
zieken,
palliatieve en terminale zorg.
Sportmassage
Medical taping

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag
en donderdag open van
9.00 uur tot 16.00 uur.
Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.
Kom gerust binnen
om te kijken!

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

•
•

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

YOGA-4-KIDS
Waarom nu yoga voor kinderen, zullen velen zich
afvragen. Ik hoor met regelmaat… mijn kind zit nooit
stil en is zo druk, mijn kind houdt niet van stilzitten of
stilliggen, of mijn kind is niet zo spiritueel, die wil echt
geen yoga hoor. Vaak is kinderyoga nog zo onbekend.
Niemand hoeft bij mij een uur stil te zitten of te liggen. We
doen het zo spelenderwijs, dat het kind niet eens in de
gaten heeft dat het met yoga bezig is. En ik garandeer
wel dat ik echt ieder kind, peuter, kleuter of tiener
aan het eind van de les stil op een yogamatje krijg, in
volledige rust. Een proefles, komen kijken of meedoen is
de enige manier om het te ervaren, want kinderyoga is
zo ontzettend bijzonder.

PS. Door de coronamaatregelen liggen de
volwassenenlessen op het moment van inleveren van
deze kopij even stil, maar ik hoop snel weer te mogen
beginnen.

Marja Koops
Tel. 0653586885
J.J. Willingestraat 15
Eenrum
www.yoga-4-kids.nl
info@yoga-4-kids.nl
marjakoops59@gmail.com

Dit zeggen Ylva en Xela ervan:
Ylva: ‘Rustig, vrolijk, grappig, blij, aardig, gezellig.’
Xela: ‘Ik word er rustig van, en blij en grappig. De juf is
lief. We doen leuke oefeningen.’
Met de kinderyogalessen bied ik kinderen de ruimte om
zelfvertrouwen en ontspanning te ervaren. De kinderen
worden aan de hand van een thema meegenomen om
in contact te komen met zichzelf en elkaar. De (kinder)
yogatechnieken zijn verrassend, simpel maar zeer
doeltreffend. En vooral…erg leuk!
De lessen kenmerken zich door een afwisseling van
dynamische bewegingen en ontspanning. Kindgerichte
yogahoudingen worden thematisch aangevuld met o.a..
liedjes, dans, (meditatie)verhalen en ademhalingsspelletjes
die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind.
Spelenderwijs worden kinderen zich bewust van hun
ademhaling, ontwikkelen ze hun zintuigen en leren ze
makkelijker en sneller te ontspannen. Verder worden
de fantasie en creativiteit bevorderd, en leren kinderen
sociale vaardigheden. Wat ook heel belangrijk is, is dat
de kinderen zichzelf en anderen accepteren zoals ze zijn.
Ook het omgaan met verschillende emoties komt voorbij
en het bewustzijn wat deze emoties met je doen, wat je
erbij voelt.
Daarnaast heeft yoga een positieve uitwerking op de
klieren, organen en het zenuwstelsel en het gehele
immuunsysteem, Zeer doeltreffend dus! Kom eens
proberen. Zelfs een yogakinderfeestje is mogelijk!

KERSTMARKT BAFLO
De jaarlijkse Kerstmarkt in Baflo bij de Dageraad gaat
dit jaar helaas niet door. De Kerstmarkt commissie heeft
hiertoe moeten besluiten vanwege alle maatregelen met
betrekking tot corona. Wij realiseren ons terdege dat wij
in de betreffende ruimte niet kunnen voldoen aan onder
andere de 1,5 meter en hygiëneregels en hopen op uw
begrip. Wij willen in ieder geval geen enkel risico nemen
en lopen. Wij wensen u allen alvast wel een hele fijne
decembermaand en hele fijne dagen toe! En hopen
iedereen in 2021 weer te kunnen begroeten.
Blijf gezond & denk goed om elkaar!

Wist u dat het volwassen zusje nu ook al in het gebouw
van yoga-4-kids is komen wonen? Er zijn twee avonden
(dinsdag en donderdagavond van 19.30-21.00 uur)
waarop er meditatielessen gegeven worden en op
vrijdagochtend (10.00 tot 11.30 uur) is er yogales voor
volwassenen. Mail me voor extra informatie.
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kleurplaat
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Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

Behandeling volgens telefonische afspraak.
Praktijk: J.J. Willingestraat 12,
9967 PB EENRUM.
Telefoon 0595 - 492059
b.g.g.
0595 - 424586
Afspraken liefst tussen 9.00 - 12.00 uur

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

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

Praktijk: Hereweg 9,
9967 PP EENRUM
Telefoon 0595 - 491967
Afspraken bij voorkeur tussen
10.00 - 12.00 uur, of 14.00 - 16.00 uur

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

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

DIETISTE Martje Kok-Datema

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

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

Wijkverpleegkundige Buurtzorg De Marne 2
Hoofdstraat 23, Eenrum
tel: 06 - 10599936
Kinderopvang Kids2b

De Hunse 2
9967 PS Eenrum
Telefoon 0595-577067
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

OVERLEDENENZORG

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