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in deze editie...
• dorpsbelangen
• oliebollenactie
• ornamenten
• ontmoetingspunt
• orpheus
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VOORWOORD
Een dag voor de deadline van de Ainrommer had de
redactie nog maar één ingezonden stukje ontvangen.
Heel even was er paniek: zouden onze dorpsgenoten
niets meer te melden hebben? Maar niets was minder
waar, want op de dag van de deadline kregen we het
ene fraaie bericht na het andere binnen. Voor u ligt dan
ook weer een goedgevulde Ainrommer. Alle mensen
die hebben bijgedragen aan ons dorpsblad: heel erg
bedankt voor uw inzet.
De toon van veel ingezonden stukken is echter anders
dan een paar Airommers geleden. Iets somberder, iets
meer met een vermoeide zucht. Door omstandigheden
– u allen wel bekend – hebben we weer te maken met
annuleringen, wijzigingen en onzekerheden. En dat is
terug te lezen.
Heeft u die tijdelijke verkeersborden gezien bij de rotonde
richting Mensingeweer? Maar liefst negen borden
stonden op een kluitje in schreeuwend geel. Allemaal
hadden ze ongetwijfeld iets te melden, maar omdat ze
vlak bij elkaar stonden en kris-kras door elkaar, was het
lastig te zien wie nou welke kant op moest. Zo lijkt het af
en toe ook hoe het met corona gaat – en dat met name
het beleid én hoe dat soms wordt nageleefd. We gaan
alle kanten op. Het leek zo goed te gaan, maar helaas
zijn er weer nieuwe maatregelen van kracht en moeten
we weer voorzichtig doen. Het is wat het is. Maar laten
we tóch maar goed op de borden letten.

Tot slot deze woorden van spoken word-artiest en
journalist Colin Mooijman:
We zitten samen in de shit
Maar met stront in de grond groeien de bloemen
Dus laten we bloeien
Met geduld, met aandacht, met liefde
En met zorg voor elkaar
(…)
Samen de schouders eronder
En kop d’r veur
De redactie

Let op: in verband met ons
kerstnummer, is de deadline voor de
volgende Ainrommer

8 december!
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nijs oet ainrom
Dag
December
Vrij.
Zo.
13 t/m18
Zo.
Zo.

d.d.

Organisatie

03-12 Open Poort
12-12 Uitvaartz. Van Stad tot Wad
Ver.voor Volksvermaken
19-12 Ontmoetingspunt
19-12 Orpheus

Januari 2022
Za.
08-01 Orpheus
Di.
25-01 Dorpsvisie

Activiteit

Locatie

J.Tuma over Titus Brandsma
Wereldlichtjesdag
Lichtweek
Kerstdiner
Kerstconcert

De Poort
online
Dorp
Abrahams restaurant
Kerk Eenrum

Papieraktie
Onderwerp: Wonen

Dorp
Dorpshuis

10.00 – 12.00
19.00
11.00
20.00

09.00
20.00

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 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
Ontmoetingspunt
Maandag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Zo.
05-12 Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen
Centrumkerk
Centrumkerk
Winkheem
Torenkerk

Ds. Ruth Renooij
Ds. Harmen Jansen
Winkheemgroep
Pastor Jolanda Tuma

Zo.
Zo.
Zo.
Vrij.

12-12
19-12
19-12
24-12

Vrij.
Za.
Zo.

24-12 Kerk Eenrum
25-12 Centrumkerk
26-12 Centrumkerk

Ds. Ruth Renooij
Ds. Harmen Jansen
Ds. Ruth Renooij

Vrij.

31-12 Centrumkerk

Ds. Ruth Renooij

Bijzonderheden
Dienst met Jong en Oud
2e Advent
3e Advent
4e Advent
Zangdienst
Kerstavonddienst
mmv Winsumer Cantorij
Kerstavonddienst
Kerst mmv Sound of Joy
Kleintje Kerst
mmv Kerkkoor Winsum O
Oudejaarsavonddienst

Bijwonen van de diensten kan alleen na opgave bij Els Prins, info@pgwh.nl / 06 578 34 051
De diensten in de Centrumkerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)
Iedere woensdag om 19.00 uur is er Stiltemeditatie in de Torenkerk.
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt,
of op andere wijze met geluid bezig is.
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Tijd

Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Tijd
10.00
09.30
09.30
19.00
21.30
22.30
10.00
09.30
19.30

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Het zijn wel weer dagkoersen wat de corona betreft.
Stond hier de vorige keer dat alles weer naar het oude
(of het nieuwe?) normaal gaat, nu gaan we weer twee
stappen achteruit. Zo goed en kwaad als het kan gaan
de activiteiten van Dorpsbelangen door. Om nu te
zeggen dat het bruist gaat te ver, maar het suddert wel.
En elke kok weet dat ook met sudderen er een lekker
gerecht te maken valt. Zeker in de herfsttijd. Er valt nog
wel wat te melden.
Verkeer/verkeersveiligheid
Op diverse plaatsen in Eenrum is de verkeerssituatie
voor (flinke) verbetering vatbaar. Het gaat om de
verkeersveiligheid rond het IKC de Linde, het intensieve
gebruik door zwaar (landbouw)verkeer van de
Zuiderstraat en de Oosterstraat, het fietspad langs de
Mensingeweersterweg en het groenonderhoud in relatie
met de verkeersveiligheid. Deze problematiek speelt al
veel langer, maar leek eind vorig jaar toch eens door
de gemeente flink aangepakt te zullen worden. Er was
sprake van zin- en hoopvol overleg met medewerkers
van de gemeente. Groot was de teleurstelling toen
bleek dat aan deze goede ontwikkelingen geen vervolg
werd gegeven. Als Dorpsbelangen wilden we ons niet
drammerig opstellen, maar op enig moment werd het
toch te gortig. Na een pittig gesprek met de direct
betrokkenen werd beterschap van de zijde van de
gemeente beloofd. Als vergoeilijkende omstandigheid
is duidelijk geworden dat bij deze qua oppervlakte zeer
grote gemeente (en dus heel veel wegen) heel weinig
op dit gebied toegeruste ambtenaren heel veel werk
moeten doen. Deze noodkreet is zowel intern als extern
gegeven. Bij Dorpsbelangen komen meer signalen over
het verkeer vanuit het dorp binnen. Al deze signalen
worden gedeeld met de gemeente. Natuurlijk geldt ook
hier weer ‘Eerst zien, dan geloven’, maar we zien de
ontwikkeling op dit punt nu weer wat zonniger in.
Faillissement Keroazie
Tussen Dorpsbelangen en de gemeente is afgesproken
om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen
rond het pand aan het Ernstheemsterpad dat in gebruik
was door Keroazie. Op dit moment staat het pand leeg
en er zijn nu geen ontwikkelingen aan te geven die in
deze Ainrommer gemeld kunnen worden. Dat het pand
nu leeg staat is een slechte zaak en daar zou het liefst
zo spoedig mogelijk verandering in moeten komen. We
houden de vinger aan de pols en zodra er iets zinnigs
te melden valt wordt dat o.a. via dit kanaal bekend
gemaakt.

Algemene Ledenvergadering
Normaal gesproken vindt in februari de ALV plaats. Of
dat in 2022 op de gangbare wijze zal plaatsvinden zal
sterk afhangen van de coronasituatie op dat moment.
Hier valt nog niets over te zeggen. Iemand zei het eens
op deze manier: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het
over de toekomst gaat.’ In 2021 ging de ALV al niet
door. Dat was niet zo erg, omdat er geen besluiten van
belang genomen hoefden te worden. Voor 2022 is dat
anders. Onze penningmeester, Harry van der Laan,
heeft te kennen gegeven dat zijn termijn erop zit en dat
hij niet herkiesbaar zal zijn. Harry heeft zelf aangegeven
dat het, gelet op zijn leeftijd, een mooi moment is
voor verjonging van het bestuur. Mocht iemand nu al
belangstelling hebben voor een leuke bestuursfunctie
(het hoeft niet per se een penningmeester te zijn) dan
kan dat via onderstaande kanalen worden doorgegeven.
Secretaris Franz van der Zee is reglementair aftredend
en stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van
drie jaar. Algemeen bestuursleden Berend ter Horst en
Lineke Nienhuis en voorzitter Willem Hiemstra zitten
halverwege hun termijn en blijven in functie. Op welke
manier de ALV 2022 vorm zal worden gegeven wordt
later bekendgemaakt.
Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een ‘dorpskwestie’ die je graag bij
de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan
Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen.
Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid.
Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden is zeer
eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid te
worden naar Harry van der Laan, onze penningmeester,
op dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)
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DORPSVISIE EENRUM
Op dinsdag 26 oktober heeft de werkgroep dorpsvisie
Eenrum een herstart gemaakt met de bijeenkomsten, om
input van dorpsgenoten op te halen, voor het opstellen
van de visie. Middels een huis-aan-huis verspreide flyer
probeert de werkgroep zoveel mogelijk dorpsgenoten te
bereiken en te enthousiasmeren voor de bijeenkomsten.
Op 26 oktober hebben we gesproken over energie en
duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Marloes
Otter, werkzaam voor GrEK (Groninger Energie Koepel)
gaf een presentatie over duurzaamheid, energie, het
opwekken van energie, het besparen op energieverbruik
en het opzetten van energie-initiatieven. Na de
presentatie van Marloes Otter werden de aanwezigen
in twee groepen gedeeld om te spreken over mogelijke
initiatieven voor het dorp en/of particuliere initiatieven
aangaande de onderwerpen duurzaamheid en energie.
Alhoewel de opkomst, in vergelijking met de eerder
georganiseerde bijeenkomsten, minder hoog was, heeft
de werkgroep meer dan voldoende input gekregen om
deze in de dorpsvisie te verwerken.
De werkgroep heeft de volgende bijeenkomst, over
verenigingen en samenwerkingsmogelijkheden tussen
verenigingen, voorbereid en de bijeenkomst waarvoor
dorpsgenoten worden uitgenodigd was – ja: was –
gepland op dinsdag 30 november. De huidige richtlijnen
voor het bestrijden van het COVID-19 virus geven ons
niet de mogelijkheid om een dergelijke bijeenkomst te
organiseren. Voor de werkgroep is het een tegenvaller
om voor de tweede keer te moeten besluiten om de
bijeenkomsten niet door te laten gaan. Maar… we gaan
door, de dorpsvisie gaat er komen en ook de ‘COVIDhindernis’ gaan we nemen!
In onze voorbereidende bijeenkomst hebben we
gesproken over wat een lidmaatschap van verenigingen
en stichtingen betekenen voor de leden persoonlijk en
het behouden en versterken van de leefbaarheid van
ons dorp. Deelnemen aan het verenigingsleven is veelal
gebaseerd op persoonlijke interesses, op sociaal-,
creatief-, sportief gebied, cultuur, natuur en milieu,
welzijn, persoonlijke belangen etc. Kijk eens op de site
van Eenrum Online, een portaal waar veel informatie
te vinden is over de verenigingen en stichtingen in ons
dorp.
Zonder vrijwilligers hebben verenigingen geen
bestaansrecht, zonder verenigingen bestaat er geen
sociaal maatschappelijk leven. Heeft de vereniging of
stichting waar u deel van uitmaakt voldoende vrijwilligers
voor bestuurlijke functies of voor werkzaamheden die
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moeten worden uitgevoerd? Meld u aan bij een vereniging
van uw interesse en denk, ook als lid, na of u voor de
vereniging of stichting vrijwilligerswerk kunt doen?
Zodra de werkgroep weer een bijeenkomst gaat
organiseren, wordt dit gepubliceerd in de Ainrommer en
wordt een huis-aan-huis flyer verspreid. De werkgroep
wil nog graag met dorpsgenoten spreken over de
onderwerpen verenigingen en samenwerking, jeugd,
wonen, zorg en cultuur.
Namens de werkgroep dorpsvisie Eenrum,
Franz van der Zee

’T AINROMMER SPEULTOENTJE	
Wat is er het afgelopen jaar weer veel gebruik gemaakt
van de mooie speeltuinen in ons levendige dorp. Dankzij
onze donateurs kunnen we straks weer het nodige
onderhoud plegen en kunnen de kinderen weer veilig
spelen. In verband met corona hebben we wederom
besloten om dit jaar niet bij de huizen langs te gaan om
donateurs te werven of het lidmaatschapsgeld te innen
van onze gewaardeerde donateurs.
Wilt u uw donateurschap voortzetten of wilt u graag
donateur worden, dan mag u euro 5,- overmaken
op rekeningnummer NL68 RABO 0318 2140 24
t.n.v. Stichting Speelvoorzieningen Eenrum o.v.v. uw
straatnaam en huisnummer. Wij zorgen er vervolgens
voor dat uw donateurskaart bij u in de brievenbus komt.
Vriendelijke groet,
’t Ainrommer Speultoentje		
Raymond Bijlholt
Steffen Klok
Mark Huizinga
Peter de Vries
Emiel van Kampen

www.postmamotoreneenrum.nl

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

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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100-JARIG BESTAAN SPORTVERENIGING
EENRUM
Herhaalde oproep!
Op 1 april 1922 is op initiatief van dierenarts Bruno
Bruins Pzn. de vereniging ‘Het sportterrein’ opgericht.
In eerste instantie hield de vereniging zich alleen bezig
met het beheer van het sportterrein, dat lag op het veldje
achter de Coop. Later kwam de nadruk op het geven
van gymnastieklessen, volleybal, badminton, jazzballet
en nu ook freerunning. Nu willen wij het honderdjarig
jubileum graag vieren met leden, oud-leden en andere
belangstellenden. Hierbij lijkt het ons leuk om in ieder
geval een tentoonstelling/presentatie te maken over
de sportvereniging door de jaren heen. Wij zoeken dan
ook materiaal in de vorm van foto’s, films, anekdotes,
kleding en andere zaken die te maken hebben met onze
sportvereniging.
Heeft u materiaal voor ons? Dan graag inleveren bij Aafke
Mensinga, dr. Posthumuslaan 24, 9967 PN Eenrum
of mailen naar sveenrum@gmail.com of bellen 0595491302. Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke sportgroeten,
De voorbereidingscommissie 100 jaar SV Eenrum

hebben we te maken met architecten die iets ‘mooier’
willen maken, óf zij hebben de opdracht gekregen iets
symbolisch aan het huis toe te voegen, een gedachte
op te wekken of gevoel weer te geven: esthetisch,
symbolisch of maatschappelijk. Daarnaast heeft elke
architect de kennis van al deze versierelementen die in
de bouwkunst bekend zijn.
Ornamenten komen niet alleen voor op gebouwen,
maar ook op schepen, meubels, lijsten, kunst- en
gebruiksvoorwerpen. De meeste ornamenten verwijzen
naar of komen voort uit de klassieke orden: uit de
Dorische stijl de cannelures (verticale groeven in zuilen en
pilasters), uit de Ionische stijl de krul of voluut, en uit de
Korinthische stijl het (organische) blad- en bloemmotief
van de acanthus. Ornamenten komen steeds minder
voor sinds de nieuwe zakelijkheid maar de ornamentist
is nooit verdwenen. Bij restauratiewerkzaamheden wordt
nog vaak een beroep gedaan op deze speciale vaklieden.
Denk hierbij bv. aan Tico Top uit Kruisweg die nogal eens
wordt ingeschakeld bij herstel van houtsnijwerk.
In Eenrum zie je eigenlijk ook dat in nieuwere huizen het
ornament verdwijnt, hoewel…..
De neiging of wil om te versieren zal altijd blijven; hoe
subtiel of klein het ook zal zijn. Let maar eens op de
verschillende typen ‘consooltjes’ als steuntje onder de
dakgoten: ze zijn heel verschillend, maar wel aanwezig!
Boven ramen en deuren, in lijstwerk, in metselwerk (ook
al vermeld in een eerdere editie van “De huizen van”)
zie je in Eenrum ornamenten. Vlak, in reliëf, geschilderd,
betegeld of gepleisterd. Op welke huisadressen zitten
deze? Mail naar: redactie@de-ainrommer.nl

A

ORNAMENTEN
‘Een ornament is een compositie of versieringselement
dat tot doel heeft een voorwerp of gebouwen of delen
daarvan te versieren of op te luisteren.’
Soms sta je voor een huis en dan valt je oog op een
bepaald onderdeel dat er prachtig uit ziet maar waarbij
je denkt: ‘Waar heb dat nou voor nodig?’ Ook hier
8

						B

Maar na de laatste persconferentie, waarin de regels
weer flink zijn aangescherpt, is niets meer zeker, omdat
we niet weten hoe lang deze voorlopige gedeeltelijke
lockdown gaat duren. En wat er misschien nog gaat
volgen.

						C

Daarom, onder voorbehoud, de datum van ons
kerstconcert: zondagavond 19 december, aanvang
20.00 uur in de kerk.

						

In de volgende editie hopen we hierover meer te kunnen
vertellen.

.						
						D

KERSTDINER ONTMOETINGSPUNT EENRUM
In samenwerking met het team van het Abrahams
Mosterdmakerij organiseert het Ontmoetingspunt een
driegangenmenu in het restaurant. We starten om 11:00
uur met een kerstborrel en dan het diner. Tussendoor
wordt u getrakteerd op een kerstverhaal. Heeft u zin en
tijd om gezellig met ons te eten, geef u dan op voor
15 december bij: Tiny Zuidema (tel.nr. 491204) of Aaltje
Schut (tel.nr. 491441)

			
						

E

Gezien het stijgende aantal deelnemers worden hier geen
namen meer vermeld. Deelnemers krijgen persoonlijk
bericht. Wel kan ik vermelden dat alle deelnemers, op
één na de inzending goed hadden. Niet alleen de straat
maar ook het huisnummer moet kloppen.
Oplossing ‘Huizen met een middenrisaliet’:
A: Hereweg 8		
B: Wenakker 14
C: Molenstraat 18
D: Hereweg 4
Pierre Janssen

MUZIEKVERENIGING ORPHEUS

Datum: 19 december
Aanvang: 11:00 uur
Locatie: Het Mosterdmuseum
Kosten: €12,50, inclusief twee consumpties.
Volgt u een speciaal dieet of heeft u problemen met
vervoer? Geef dit dan even door aan Tiny of Aaltje.
Het bestuur van het Ontmoetingspunt ontvangt u graag
in het gezellige, sfeervolle restaurant van het Abrahams
Mosterdmuseum.
Nieuws over de data BINGO en handwerken in het
dorpshuis
Het handwerken en BINGO onder leiding van Truus
Koeneman is in overleg met de deelnemers veranderd
naar de maandag. Hieronder volgen de data voor
de komende maandagen. Aanvang 14:00 uur.
Contactpersoon is Truus Koeneman (tel.nr. 402502).
BINGO op: Maandag 15, 29 november en 13 december
en 3 januari 2022. Handwerken
op: maandag 22
en 6, 20 december
en 10 januari
2022.

Wij zijn al weken druk bezig met kerstmuziek. Vorig jaar
kon het kerstconcert niet doorgaan. Toen we de eerste
kerstmuziek op de stander kregen waren we nog vol
goede hoop, dat het dit jaar gewoon kon doorgaan.
9

EEM OM TOAVEL MIT…
We zitten dit keer om de tafel met Hans, Elly en
Karel Biemond. Zij zijn de trotse eigenaren van
aardappelveredelingsbedrijf D. Biemond B.V aan de
Westerweg in Eenrum.
Sinds kort is het bedrijf gevestigd in een opvallend
pand wat al van verre opvalt. Het woonhuis en de
bedrijfsschuren voldeden niet meer aan de huidige
eisen en werd besloten het woonhuis en de schuren
te slopen en volledig nieuw te bouwen. Op aanraden
van De vereniging voor natuur- en landschapsbeheer
Wierde en Dijk werd besloten een architect in de armen
te nemen en werd er gebouwd in de kophalsromp stijl,
een boerderij stijl die veel voorkomt, onder ander in het
noorden van Groningen. Opvallend is de kas die boven
op de schuur is gebouwd.

om. Daarbij kwam dat Hans niet was behept met de
kennis van de mensen uit de sector en dingen deed die
iemand met verstand van zaken (?) niet zou doen en juist
dat leverde interessante resultaten op.
Het eerste succes was de aardappel Mondial. Een
ras waar broer Dirk al een tijdje mee bezig was. Hans
continueerde hem en het werd een geweldige aardappel
met als eigenschappen grove knollen, zeer mooie heldere
schil, hoge opbrengst en een goede bewaarbaarheid.
Deze aardappel wordt nog steeds veel geteeld. Dat is fijn
want als iemand dan deze aardappel wil telen moeten ze
licentie betalen. Dit duurt 30 jaar. Helaas is de Mondial al
meer dan 30 jaar op de rassenlijst, daarna mag iedereen
de aardappel vrij telen zonder licentie te betalen. Het is
dus wel fijn als een aardappel van je op de rassenlijst
staat.

De familie tussen een nieuwe oogst
Maar de historie van het bedrijf begint als de familie
Biemond in 1970 van Bleiswijk naar Eenrum verhuist.
Hans kwam drie jaar later omdat hij een baan had in
de staalconstructie in Bleiswijk. In 1973 besloot hij toch
naar het noorden te verhuizen omdat hij een bijzonder
aardig meisje (Elly) had ontdekt in Eenrum. Hij werkte
bij verschillende boerenbedrijven in de omgeving onder
andere bij R. J. Clevering en Glas
Broer Dirk had een hobby waar Hans eigenlijk niets van
wist. Aardappelen veredeling. “Dat doet hij al vanaf zijn
twaalfde” wist de zus van Hans te vertellen. In 1985
kwam Broer Dirk plotseling te overlijden op zijn 41ste
verjaardag.
Toen kwam de vraag op om wel of niet verder te gaan met
de aardappelenveredeling. Na overleg met Elly besloten
ze toch verder te gaan met de veredeling. Hoewel het
nog niet erg succesvol was, maar het was natuurlijk
geweldig mooi werk om te doen en een geweldige
uitdaging. Gelukkig hield de familie Biemond daar wel
van. Ze kijken met voldoening terug op de beginperiode.
Het was ontzettend veel werk buiten het gewone werk
10

Natuurlijk gaan ze verder met het veredelen. “Maar” zegt
Hans, “daar weet Karel veel meer van”. Dat is nu zijn
afdeling. Zoon Karel heeft een opleiding gehad in de
informatica. Maar ook hier gold ‘Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan’ Karel werd steeds meer gegrepen
door het boeiende werk wat zijn ouders deden en gaf op
een gegeven moment te kennen dat hij wel in het bedrijf
wilde. Tot grote blijdschap van Elly en Hans natuurlijk.
Dus Karel vertelt verder hoe nu de stand van zaken is in
de veredeling.
Er wordt vooral gekeken naar aardappelen voor de
export, dus voor Afrika en Zuid-Europa. En er wordt
natuurlijk ook veel gekeken naar resistentie tegen
ziektes. Want uiteraard wil iedere landbouwer zo weinig
mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dat is nog niet
zo eenvoudig want ook ziektes kunnen zich aanpassen,
net zoals de corona momenteel doet. Phythoptora, een
veelvoorkomende aardappelziekte is zo’n schimmel.
Deze past zich gemakkelijk aan en blijft het altijd zoeken
naar een aardappelras die daar tegen resistent is.
lees verder op pagina 10
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Ook wordt er gekeken naar een zouttolerante ras. Bij veel
landen is zoet water een probleem en komt er steeds
meer zout (zee)water het land binnen. Een gewone
aardappel kan niet goed tegen zout water en groeit dan
minder goed. Een zouttolerant gewas kan daar dus wel
geteeld worden. Ook in Nederland speelt dat een rol.
Ook hier trekt het zeewater steeds meer landinwaarts.
Maar er wordt ook veel geselecteerd op kwaliteiten voor
de friet- en chipsindustrie. Dit zijn hele speciale kwaliteiten
maar wel belangrijk voor een hele grote markt.
Zo zijn er steeds meer nieuwe rassen ontwikkeld die
op de rassenlijst staan. Bijvoorbeeld de Bimonda en
Fabula, die resistent zijn tegen aardappelmoeheid.
Maar een hele leuke is ook de ‘Smile’ ‘de lachende
aardappel’. Deze heeft z’n naam te danken aan de gele
ogen op de rode schil.

Opbrengst van aardappelen geteeld uit zaad.
Het klinkt allemaal heel eenvoudig maar het duurt zo’n
14 -15 jaar voordat een aardappel na kruising op de
rassenlijst komt. En dan te bedenken dat ze zo’n 40.000
zaailingen per jaar telen. Van die 40.000 blijft maar een
paar procent over waar weer een jaar mee verder wordt
gewerkt.
Tegenwoordig wordt er ook met kleuren gewerkt. Zo
vinden ze bijvoorbeeld in Italië en Spanje rode en paarse
chips heel leuk en lekker. Vandaar dat een nieuw ras
Blue star heet.
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Dat de familie Biemond niet alleen op het gebied van
aardappelveredeling vooruitstrevend is blijkt ook wel
bij de nieuwbouw. Ze willen hun bedrijf helemaal
klimaatneutraal maken. De warmte van de koeling wordt
dus gebruikt om de panden te verwarmen. Overal in het
woonhuis en schuren is vloerverwarming. Maar volledig
klimaatneutraal zijn is nog niet zo eenvoudig. Veel boeren
hebben hun daken vol liggen met zonnepanelen. Alleen
hebben ze hier vooral in de winter elektriciteit nodig en
dan werken de zonnepanelen juist weinig. Ze willen dus
graag een paar kleine windmolens hebben. Prima, dat wil
de overheid toch graag. Maar de vergunning rondkrijgen
is nog niet zo eenvoudig. Maar Hans, Elly en Karel blijven
enthousiast, ze zien de toekomst rooskleurig tegemoet.

Ze vinden het prachtig dat ze wat kunnen betekenen in
de wereldvoedselvoorziening. Want veel van hun rassen
worden wereldwijd geteeld. Ook dit jaar hopen ze nog
weer een nieuw ras op de lijst te krijgen.
We lopen het prachtige bedrijf rond en zien de resultaten
van deze aardappelzaadjes die in potten zijn geteeld.
En we genieten van het prachtige uitzicht van de kas
bovenop de schuur.
Ondertussen blijven ze enthousiast vertellen over
de mogelijkheden die er zijn. Een bedrijf met een
toekomstvisie en dus toekomst.

Tekst en foto’s
Tom Baars

AFSLUITING LICHTWEEK 18 DECEMBER
Zoals eerder vermeld in de Ainrommer, zou de VvV
het leuk vinden als ons dorp in de week van 13 t/m 18
december weer mooi verlicht is. Deze keer is ervoor
gekozen om er geen prijs tegenover te zetten, we hopen
echter wel dat jullie alsnog jullie best hiervoor willen doen.
Elke verlichting is welkom! Mocht je als straat nog mee
willen doen (en heb je niet eerder mee gedaan), laat het
ons dan weten via vvveenruminfo@gmail.com.
Deze week willen we graag afsluiten op 18 december
(vanaf 16 uur) met een klein evenement bij de kerk. Hierbij
kunt u denken aan muziek (kerstliederen), een kijkje in de
kerk, verkoop van (kerst)spullen en dit alles onder het
genot van verschillende versnaperingen. Kortom, een
kleine kerstmarkt. Of dit alles kan, is natuurlijk afhankelijk
van de coronamaatregelen die op dat moment zullen
gelden. Mocht het op het laatste moment niet door
kunnen gaan, dan zullen wij dat via social media laten
weten. We hopen u natuurlijk graag te zien op 18
december.
Vriendelijke groet,
Bestuur van de Ver. voor Volksvermaken.

ACTIEVE DORPEN AANPAK (ADA)
Normaal gesproken vestig ik graag de aandacht op de
diverse ondersteunende regelingen die gemeente Het
Hogeland heeft voor mensen die op welke wijze dan
ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit keer
heb ik ervoor gekozen om mijn aandacht te richten op
iets waar ik, als inwoner van een prachtig dorp in de
provincie Groningen erg blij van word. Op donderdag
28 oktober was ik getuige van de lancering van een
nieuwe omgeving waarin alle dorpen in de provincie
samen initiatieven kunnen delen om elkaar te inspireren,
versterken, van informatie te voorzien en zo nodig van
elkaar te kunnen leren of te helpen.
Verbeter, verfraai en versterk je dorp, in ons geval
het prachtige en gezellige Eenrum. Met de Actieve
Dorpen Aanpak (ADA), een initiatief van Groninger
Dorpen. Mede tot stand gekomen met steun van de
Provincie Groningen en de Groninger gemeenten en
het programma Democratie in Actie (een gezamenlijk
programma van VNG en BZK). Kijk voor meer informatie
en mogelijkheden op: https://actievedorpen.nl/
Van wie is ADA?
ADA werd ontwikkeld door de vereniging Groninger
Dorpen dat liet onderzoeken wat dorpsbewoners en hun
verenigingen, gemeenten en andere overheidsinstanties
kunnen leren van de vele succesvolle dorpsinitiatieven
die de afgelopen jaren in de provincie Groningen
werden uitgevoerd. Hoe hebben de bewoners en hun
verenigingen deze projecten aangepakt? Hoe verliep
de samenwerking met verenigingen en gemeentes?
Hoe vonden ze ondersteuning? Hoe kun je projecten
duurzaam maken?
Wat wil ADA?
De Actieve Dorpen Aanpak (ADA) wil dat dorpsbewoners,
hun verenigingen en de overheden en instanties
daaromheen actief aan de slag gaan om hun dorpen
te verbeteren, versterken en verfraaien. Dat doen ze al
op vele plekken – getuige de vele dorpsprojecten op
de site – maar niet overal. En ook niet altijd overal even
succesvol. Door naar elkaar te kijken en van elkaar te
leren verwijd je je blik en verhoog je de effectiviteit van je
dorpsprojecten.
Belangrijkste voorwaarden voor het slagen van
dorpsinitiatieven? Allereerst: de mate waarin bewoners
zich verantwoordelijk voelen voor hun dorpen. En ten
tweede de mogelijkheden die verenigingen en gemeentes
bieden om deze bewoners actief hun steentje te laten
bijdragen. Wat begint met meedenken en meehelpen
kan zo uitgroeien tot participeren en ondernemen.

Zelf doen – maar wel met z’n allen. En vanuit de eigen
toekomstwensen. Die wensen zijn vaak gebundeld in
gezamenlijke dorps-, toekomst- en gebiedsplannen
waar Groninger Dorpen een actieve rol in speelt,
bijvoorbeeld via de methode Typisch Gronings. Wie de
toekomst van zijn dorp mede wil bepalen, zal vanuit
de dorpsidentiteit en -geschiedenis naar de toekomst
moeten kijken om gezamenlijk problemen op te lossen
en nieuwe mogelijkheden voor het dorp te scheppen.
Waarom werd ADA bedacht?
Dorpsbewoners en hun verenigingen zullen in de
nabije toekomst een steeds grotere rol spelen bij het
verbeteren, versterken en verfraaien van hun dorp.
Bewoners, dorpsverenigingen en gemeentes zouden
zich daarbij volgens ADA het beste kunnen opstellen
als teamgenoten. Wie voelt zich geroepen om bij dit
initiatief de aanvoerdersband om te doen? Dat kan
per projectfase verschillen! De Actieve Dorpen Aanpak
levert hierbij de inzichten en de stappen die voor deze
samenwerking nodig zijn. Gelukkig hebben Groningse
burgers de afgelopen decennia al laten zien dat ze hun
schouders onder projecten kunnen en willen zetten,
samen met dorpsbelangenverenigingen en gemeentes.
Van eenvoudige dorpsinitiatieven tot complexe
zorgcoöperaties.
Andersom hebben gemeentes en verenigingen ook de
steun ondervonden van dorpsbewoners bij het realiseren
van diverse projecten. Samenwerken verbetert als de
kennis groeit van de rol en verantwoordelijkheden van
je teamgenoten. Nieuwsgierigheid daarnaar helpt een
open en gelijkwaardige samenwerking tot stand komen.
Waar komt ADA vandaan?
ADA komt voort uit de ideeën van vanOnderen – een
beweging die een aantal jaren geleden ontstond vanuit
een aantal Groningse dorpen die veel te maken hadden
met versterkingsproblemen en de aanpak van de
gaswinningsproblemen. Hun bedoeling was om de regie
zoveel mogelijk terug te halen en bij de dorpsbewoners
te leggen. Niet van bovenaf maar van onderen, was
hun devies. ADA borduurt hierop voort en verbreedt het
perspectief naar alle Groningse dorpen en alle soorten
dorpsprojecten. ADA gaat er daarbij vanuit dat projecten
vooral slagen als van bovenaf en van onderen elkaar
ergens in het midden weten te treffen.

lees verder op pagina 12
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Hoe kan ik meedoen met ADA?
Laat je inspireren door de dorpsverhalen en laat je
op weg helpen door het stappenplan! Heb je zelf een
Groningse dorpsproject ontwikkeld, of ken je er een die
nog niet op de site staat, geef het project dan aan ADA
door, via het aanmeldformulier ‘meld een project aan’.
ADA zorgt er dan voor dat er een dorpsverhaal op deze
site wordt gepubliceerd. Volg het ADA-stappenplan
om een dorpsproject op te zetten of te ondersteunen,
laat je inspireren door honderden dorpsprojecten,
verdeeld over vijf overzichtelijke thema’s of meld zelf je
dorpsproject aan. Wil je weten hoe ADA werkt en wat de
achtergronden ervan zijn?

Heb je vragen of zou je graag extra informatie willen
hebben over dit initiatief, neem dan contact op via: info@
actievedorpen.nl.
Mocht je graag een project willen aanmelden vanuit
een vereniging of als inwoner van Eenrum, deel
dit dan alsjeblieft met Dorpsbelangen Eenrum via
dorpsbelangeneenrum@gmail.com, dan kunnen we
waar nodig meedenken- of helpen.
En ook dit keer sluit ik graag weer af met, kijk vooral naar
elkaar om en help elkaar waar nodig. Men hoeft er niet
alleen voor te staan. Samen kunnen we meer.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,

Voor Wie in Eenrum?
Kern van de ADA is natuurlijk het ADA-stappenplan op
https://actievedorpen.nl/begin-met-ada, waarmee je
start door op Begin met ADA te klikken. Daarmee kom je
bij een eerste keuze: ben je een bewoner van een dorp,
ben je betrokken bij een dorpsvereniging of ben je een
ambtenaar, politicus of andersoortige professional die
in Groningen samenwerkt met dorpen? Contact: info@
actievedorpen.nl
Ik ben een bewoner van Eenrum een dorp in Groningen
en...
- Ik heb misschien een ideetje voor een dorpsinitiatief
- Ik heb al een heel plan klaar voor een dorpsinitiatief
- Ik sta op het punt een dorpsinitiatief uit te voeren
Ik ben bestuurder van een Eernrummer dorpsvereniging,
- coöperatie of stichting en...
- we willen een nieuw dorpsinitiatief beginnen
- we willen een initiatief van dorpsgenoten ondersteunen
- we willen een dorpsinitiatief van de gemeente
ondersteunen
Ik ben ambtenaar, bestuurder of politicus bij een
Groninger gemeente, bij een waterschap of de provincie
en...
- dorpsbewoners hebben een initiatief bedacht
- de vereniging van Dorpsbelangen wil een dorpsinitiatief
beginnen
- we willen zelf een dorpsproject beginnen
- er zijn problemen in het dorp
Thema's:
Dorpsverenigingen,
huizen en -visies
Zorg, onderwijs, dorpsondersteuning
Landschap, recreatie, cultuur
Bouwen, wonen, versterken
Energie, economie, vervoer
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Berend ter Horst (bestuurslid)

KERK IN HET DORP
In de maand december staan er weer een paar activiteiten
in en rond de kerk van Eenrum op het programma.
Open Poort – Titus Brandsma
Op vrijdag 3 december is De Poort in Eenrum open van
10 tot 12 voor koffie, thee, appeltaart en een thema.
Het thema is dit keer: Titus Brandsma, Karmeliet en
verzetsstrijder. Jolanda Tuma zal iets vertellen over zijn
leven. Ook wordt stilgestaan bij de Bonifatiuskerk in
Dokkum omdat Titus Brandsma een belangrijke rol heeft
gespeeld in het ontstaan van deze kapel. Aanmelden
voor de Open Poort is noodzakelijk en kan via info@
kerkinhetdorp.nl of tel nr 06 52498157. De corona
maatregelen vereisen dat een corona QR-code nodig is.
Galmen in de Kerk
Op zaterdag 4 december is de kerk van Eenrum, zoals
elke eerste zaterdag van de maand, opengesteld voor
iedereen die graag eens wil zingen of musiceren in de
bijzondere akoestiek van deze kerk. Even opgeven via
info@kerkinhetdorp.nl.
Open Kerk en kerstwensen
De kerk van Eenrum is in deze wintermaanden op
zaterdag geopend, van 10 tot 17 uur. In aanloop naar
kerst zullen er kerstwensborden in de kerk worden
geplaatst waarop iedereen een mooie kerstwens kan
achterlaten. U en jij kunt een kerstwens achterlaten op
de zaterdagen 11 en 18 december. Ook op kerstavond,
24 december, is de kerk opengesteld van 17 tot 20 uur.
Loop even binnen en geniet van de mooie kerstsfeer!

lees verder op pagina 14

COMPuter
REParatie

bedrijf

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

COOP

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

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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Kerstnachtdienst Eenrum
Op vrijdag 24 december wordt een traditionele
kerstnachtdienst gehouden in de kerk van Eenrum.
De dienst begint om 22.30 uur en Ds Ruth Renooij uit
Winsum zal voorgaan. Dirk Molenaar bespeelt het orgel.
En nog even terugblikken: op 11 november kwam
Sint Maarten op zijn paard naar de kerk in Eenrum
waar hij zijn mooie rode mantel deelde met een arme
bedelaar. Heel veel kinderen waren hiervan getuige en
hoorden vervolgens in de kerk een verhaal over deze
bijzondere man. Na een paar Sint Maarten liedjes in de
kerk, ging iedereen naar buiten en het dorp in om met
de lampionnen langs de deuren te gaan. Het was een
prachtig feest!

ZINGEVING EN SPIRITUALITEIT IN DE
SAMENLEVING
In november werd op verschillende momenten en op
verschillende manieren stilgestaan bij onze dierbaren die
zijn overleden. In de katholieke traditie staat 2 november
(Allerzielen) centraal, in de Protestantse traditie werden
de gestorvenen herdacht op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Dat is de laatste zondag voor Advent, en
viel dit jaar op 21 november.
Maar niet alleen in kerken wordt in deze donkere
dagen stilgestaan bij hen die zijn overleden. Ook
op begraafplaatsen, in uitvaartcentra, ziekenhuizen,
verpleeghuizen en concertzalen wordt steeds vaker
gelegenheid gegeven om een kaarsje aan te steken,
worden de namen van de gestorvenen genoemd of
gezongen, zijn er soms meerdere rituelen die troosten
en verbinden, of er wordt een Allerzielenconcert
georganiseerd.
Er is blijkbaar een grote behoefte om het verlies van
dierbaren te gedenken en dat samen op een bepaalde
manier (ritueel) vorm te geven. Maar ook op andere
momenten in het jaar ontstaan in de samenleving
soms spontaan rituelen waarbij gezamenlijk iets wordt

uitgedrukt van een bepaald gevoel van verdriet, onmacht
of verontwaardiging. Zo ontstond bijvoorbeeld een
enorme bloemenzee op de plek waar Peter R. de Vries
werd neergeschoten of gingen voetbalsupporters in het
stadion massaal bidden op het moment dat de Deense
voetballer Erikson werd getroffen door een hartstilstand.
Er wordt op allerlei manieren gezocht naar manieren om
het leven te duiden en te hanteren, en daarbij vormen veel
oeroude rituelen zoals het aansteken van een kaarsje,
bidden, samen zingen of samen stil zijn belangrijke
elementen.
Een paar maanden geleden stond in Dagblad Trouw
een mooi interview met priester André Zegveld over dit
thema. Hij zei onder andere: ‘Mensen die het geloof
in een God hebben verloren, zullen zeggen dat ze niet
meer bidden. Maar op momenten dat er hard wordt
gebonsd op de deuren van hun bestaan, grijpen ze wel
naar een ritueel uit de religieuze voorraadkast, zoals het
aansteken van een kaarsje. Wat ze niet hebben verloren,
getuige het kaarsje branden, is het besef dat het leven
een mysterie is, Een mysterie van leven en dood, en van
verbondenheid.’
De tijd en samenleving waarin we leven wordt wel postseculier genoemd. De oude structuren verdwijnen.
Zo hebben de traditionele kerken, zoals de Rooms
Katholieke en Protestantse kerken de afgelopen decennia
het ledenaantal in rap tempo zien kelderen. Maar dat
betekent niet dat religie, zingeving en spiritualiteit uit
de samenleving zijn verdwenen. Integendeel! Er wordt
in onze individualistische samenleving vooral gezocht
naar nieuwe vormen nu we steeds minder leunen
op bestaande structuren en steeds meer onze eigen
wegen moeten zoeken. De grote verhalen hebben
plaatsgemaakt voor de kleine individuele levensverhalen.
En dat geldt in feite voor iedereen, of je nu wel of niet bij
een kerkelijke gemeenschap betrokken bent.
Toen ik zo’n vijftien jaar geleden begon als werker in
de kerk en mij werd gevraagd jongeren catechese te
geven, gooide ik het over een andere boeg (en met mij
waarschijnlijk veel werkers in de kerk).
lees verder op pagina 16

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

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

DOOR!

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

WADLOPEN IN JANUARI 2022
zaterdag 1
12:45
zondag 2
13:45
maandag 3
14:30
zondag 9
08:15
maandag 10
08:30
dinsdag 11
09:00
woensdag 12
10:00
donderdag 13
11:00
vrijdag 14
12:00
zaterdag 15
13:00
zondag 16
13:45
maandag 17
14:15
dinsdag 18
14:45
woensdag 26
08:30
donderdag 27
09:00
vrijdag 28
10:30
zaterdag 29
11:30
zondag 30
12:30
zondag 31
10:30

VOORJAAR 2022

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

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

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

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

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

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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Ik vertelde de jongeren niet wat zij volgens de kerk
zouden moeten weten maar stelde hen juist vragen. Dit
leverde prachtige, intensieve en inspirerende gesprekken
op over het leven en welke rol religie daar in speelde of
juist niet. Zowel binnen als buiten de kerk zoeken we
naar manieren om het leven te duiden en te hanteren.
We leven in een wereld die gigantisch in beweging is. De
afgelopen anderhalf jaar hebben aangetoond dat niets
meer vanzelfsprekend is, dat de wereld er morgen totaal
anders uit kan zien dan we gisteren dachten. Dit geldt op
allerlei gebied, of het nu gaat om klimaat, corona of de
manier waarop we met elkaar omgaan, iedereen wandelt
door deze wereld in deze hectische tijd en heeft zich
te verhouden tot zichzelf, de mensen om zich heen, de
wereld en dat wat ons overstijgt, of je dat nu God noemt,
Eeuwige, mysterie of anders. Op deze wandeling door
het leven zoeken we houvast op manieren die niet meer
voorgeschreven zijn maar waar we niet zonder kunnen.
Hoe mooi zou het zijn als we in deze zoektocht deuren
open zouden kunnen zetten – kerkdeuren bijvoorbeeld
– waardoor er een beweging ontstaat van binnen
naar buiten en een beweging van buiten naar binnen.
Niet langer denken in termen van binnenkerkelijk en
buitenkerkelijk, maar uitgaan van dat wat ons als mensen
met elkaar verbindt: een verlangen om het leven in deze
onzekere tijden te duiden en te hanteren. En daarbij zou
de religieuze voorraadkast nog wel eens een cruciale rol
kunnen spelen, getuige het kaarsje branden, bidden,
samen zingen of samen stil zijn op momenten dat er
hard wordt gebonsd op de deuren van ons bestaan. Of
je nu in de kerk zit of daar ver van bent verwijderd.
Jolanda Tuma

VRIJJAZZIE HEEFT AL BIJNA 10 JAAR DEZE
NAAM!
Deze Ainrommer staat al heel vol met allerlei verhalen.
Met het oog op de naderende Kerst zijn daar ongetwijfeld
verhalen bij in kerstsfeer. Het verhaal over het ontstaan
van onze huidige bandnaam is geen kerstverhaal, maar
volgens ons wel leuk om te vertellen.
De band is ontstaan uit het gitaartrio Pjotrs
Nevenactiviteiten. Dit trio bestaande uit een neef van
Pjotr en daarvan weer een neef die speelde op allerlei
openingen. De neef viel af, er kwam een zusje van de neef
bij, Ingrid ging erbij zingen, het zusje vertrok weer (geen
causaal verband hoor), Anita kon haar wel vervangen op
djembé en hé daar kon je ook met brushes op spelen. Er
volgden een paar optredens en nog enkele jonge leden,
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die elders besloten te gaan studeren, dus ook weer
vertrokken…
Zo bleven Pjotr, Anita en Ingrid over in 2008. De naam
Pjotrs Nevenactiviteiten klopte niet meer helemaal dus
werd er een nieuwe naam bedacht. In 2011 was intussen
de band uitgebreid met bassist Hans. De bandnaam
bleef totdat duidelijk werd dat die steeds meer begon
te schuren: de naam bleek bij de zoekfunctie op Google
wel heel bijzondere suggesties te geven. Dus die naam
wilden we weer veranderen.
We schrijven nu 2012, het jaar waarin ook Robert
warmliep voor toetreding tot de band. Aangezien we
geen gekke, dubbelzinnige of andere associaties bij
onze nieuw te kiezen naam wilden, besloten we om eerst
maar eens te brainstormen (Dirk Molenaar zou zeggen:
breinstormen) Een onrustige nacht volgde. Alle namen
die ons te binnen schoten en ons eventueel geschikt
leken werden genoteerd en ja, dat deden we ’s nachts.
Al pratend, lachend om de gekke invallen, telkens het
bedlampje weer aan en uit doend, kwamen we tot een
imposante lijst. De volgende dag hebben we ze stuk
voor stuk in Google ingetypt. Kwam er een voorstel voor
bijvoorbeeld dekbedovertrekken of gekleurd servies, dan
was de naam ongeschikt. Ook bij een vermelding van een
andere band, werd de ingetypte naam afgekeurd. Eén
naam bleef over, toevallig ook een van onze favorieten:
VrijJazzie. Google toonde een lege bladzijde. De -ie- is
heel bewust gekozen, omdat er bij VrijJazzy wel allerlei
websites werden voorgesteld. Intussen merken we dat
de naam heel goed bij ons past. Wanneer je hem op
zijn Gronings uitspreekt, voel je direct aan welke muziek
we meestal spelen: vrij jazzie, maar geen heuse jazz.
Wel jazzstandards, maar ook verjazzde popnummers.
Nummers waar Pjotr jazzakkoorden doorheen mixt
waardoor alles een VrijJazzie-geluid krijgt. Voeg daar de
brushes van Anita, de fretloze bas van Hans, de zwoele
trombone of lekkere vette baritonsax van Robert en de
warme stem van Ingrid aan toe en je hoort al bijna de
muziek klinken. Graag laten we ons geluid binnenkort
weer ergens horen. Dus heb je iets te vieren, weet je een
passende gelegenheid, neem dan gerust contact met
ons op! Meer informatie staat op onze website www.
vrijjazzie.nl of onze Facebook-pagina.
Met muzikale groet voor de komende feestdagen, ook
namens Robert, Pjotr, Hans en Anita,
Ingrid van der Meulen

vriendjes in de spotlights

5.
6.

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

1. Wat is jouw volledige naam en 		
leeftijd?
Lena Esmee Moens, 8 jaar en ik zit in
groep 5.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb een zusje, Feline, zij is 2 jaar.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Het Sinterklaasjournaal en Freeks wilde
wereld.
4. Wat is jouw favoriete liedje? 		
“I Gotta Feeling” van de Black Eyed Peas.

7.

Wat wil je later worden?
Boerin.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pannenkoeken met gele jam!
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen?
Enzo Knol.
8. Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn haar.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Lola van Kampen.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn vriendin is.

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

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag
en donderdag open van
9.00 uur tot 16.00 uur.
Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.

27 November t/m 22 December.

Gratis thuisbreng service
Sponsor Ainrommer Shantykoor:

VOS AUTO's EENRUM

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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OPNIEUW DIGITAAL SAMENZIJN MET
WERELDLICHTJESDAG
Jaarlijks, op elke tweede zondag in december, wordt
‘Wereldlichtjesdag’ gehouden. Op deze dag, om 19.00
uur ‘s avonds, steken mensen over de hele aarde
kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze
dan ook, overleden kinderen. Wereldlichtjesdag NoordGroningen organiseert op zondag 12 december weer
een livestream om steun en troost te bieden.
Online herdenking
Vorig jaar heeft de organisatie van Wereldlichtjesdag
Noord-Groningen voor het eerst besloten om een
livestream te organiseren. Ondanks de lege kerk
kreeg de organisatie tientallen warme reacties over de
herdenking. Ook op aanstaande zondag 12 december
worden overleden kindjes herdacht via een livestream.
Iris
Kremer-Uilenberg,
medeorganisator:
‘Een
evenement, zoals Wereldlichtjesdag, organiseren tijdens
de huidige coronamaatregelen betekent dat de mensen
een coronatoegangsbewijs nodig hebben. Sinds 2014
kunnen ouders, broers, zussen en grootouders in
Noord-Groningen samen komen om een kaarsje te
branden. We vinden het belangrijk dat iedereen die dat
wil, op zijn of haar manier mee kan doen en dat niemand
buiten moet blijven staan. Daarom hebben we ook voor
deze achtste editie besloten een online herdenking aan
te bieden.’
Grootouders
Het verliezen van een kind is een groot verdriet voor
iedereen. Hilda Oostenbrink vertelde 2 jaar geleden over
het verdriet binnen het gezin, voor broers en zussen. Dit
jaar wordt er stilgestaan bij het verdriet van grootouders.
Zij verliezen niet alleen hun kleinkind, maar zien ook de
pijn en verdriet bij hun eigen kind. Henk Bakker zal zijn
verhaal vertellen als ouder en grootouder.
Hartenboom
Net als vorig jaar is het mogelijk om een hartje aan te
vragen bij de organisatoren. Op het hartje kan de naam,
gedachte of gevoelens worden geschreven. Het hartje
wordt opgehangen in de hartenboom die midden in
de kerk komt te staan. Als herinnering kan er van het
hartje een foto worden gemaakt die wordt gemaild naar
iedereen die dat wenst. Het opvragen van een hartje en
een invulkaartje kan bij de organisatoren.
Programma
Net als ieder jaar zijn er troostende woorden en muziek.
Hilda Oostenbrink, medeorganisator, zal weer kort
spreken terwijl de presentatie opnieuw in handen is van
Signy Blokhuis. Muziek wordt verzorgd door Corneel
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Kremer en Job Tielrooy is bereid gevonden om op viool
te spelen.
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 18.35 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
of info@uitvaartzorgvanstadtotwad.nl

NATUURLIJK EIGENWIJZ, EEN NUCHTERE
KIJK OP SPIRITUALITEIT.
Yoga-oefeningen voor als je herstelt van het coronavirus
(of een andere virus).
We kunnen er niet omheen, het is inmiddels een virus
dat in ons dagelijks leven blijft ronddwalen en we kunnen
dat maar beter gewoon accepteren en er voor onszelf de
juiste weg in gaan vinden. Naast een zo gezond mogelijk
leven kun je je lichaam ook versterken met yoga (en
meditatie). Ook als je herstelt van een luchtweginfectie,
griep of corona.

lees verder op pagina 20

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

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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Na corona is je conditie vaak slecht en heb je weinig
energie. De ademhalingsspieren zijn verslapt, je lichaam
voelt beurs en misschien was je angstig over het
ziek zijn. Yoga helpt op al deze punten. Je kunt met
oefeningen je ademhalingsspieren versterken en het
helpt ontspannen: adem rustig in door je neus, tuit je
lippen en adem langzaam alle lucht uit door je mond.
Om de spier- en gewrichtspijn uit je lijf te krijgen, draai
je je polsen, nek, schouders, heupen, knieën en enkels
los. Eindig door liggend je spieren vijf seconden aan
te spannen en weer los te laten. Het zal ook de slaap
verbeteren. Bij NatuurlijK EigenwijZ is het mogelijk een
herstel-les of de reguliere yogales te volgen. Voor € 75,ontvang u 10 lessen. De lessen zijn op maandagavond
van half 8 tot half 9 en op vrijdagochtend van 10 tot 11
uur. Bij voldoende deelname brandt de kachel en ben je
welkom.

Lydia: ‘Sinds een tijdje ga ik op de dinsdagavond naar
Eenrum, vanuit de stad, voor een avond gevuld met
meditatie. Dit onder begeleiding van Marja Koops. Ik
vind het altijd een hele fijne avond. Marja begeleidt ons
op een deskundige, warme manier.
Ik kan het iedereen in deze gekke tijd aanbevelen. Je
komt even helemaal tot stilstand in de mallemolen van
het leven.’
Tanja: ‘Yoga bij Marja vind ik altijd fijn. Op een rustige
manier toch flink met je lijf bezig zijn. Ik kom er helemaal
tot rust. Maar er mag en kan ook altijd gelachen worden.’

Kinderyoga van Sarah en David, Xela en Ylva:

Jennie: ‘In augustus ben ik begonnen met meditatie bij
Natuurlijk Eigenwijz. Ik zocht een rustig moment voor
mijzelf. Heerlijk een dik uur aandacht voor je innerlijke,
rust creëren in een moeilijke tijd. Voordat ik begon met
meditatie sliep ik heel slecht, nu slaap ik een stuk beter.
Een gezellige groep en een leuke “juf”, Marja. Leuke
mensen in de groep. Ik zou zeggen kom eens langs, kun
je kijken of dit bij je past.’

‘Ik vind het leuke lessen, we doen leuke oefeningen.
Gezellig met de andere kinderen. Marja is heel lief.’

NatuurlijK EigenwijZ, J.J. Willingestraat 15, Eenrum.
Tel. 06-53586885 (Marja)

‘Ik vind het gezellig en een mooie plek. Ik voel me vaak
rustig na de yogales. Marja is heel aardig en lief. De
oefeningen zijn leuk en soms een beetje moeilijk. Maar
het lukt mij uiteindelijk wel.’

ZING JE WARM IN SAAXUMHUIZEN 2021

Om NatuurlijK EigenwijZ een beetje te promoten vindt u
hieronder enkele reviews van verschillende mensen die
al gelukkig al met regelmaat komen, maar er mag nog
meer bij.

‘Het is heel gezellig, het maakt je rustig en soms mag
je een spelletje spelen. Bijvoorbeeld een spinnenweb
maken, dan heb je een heel groot touw en dat gooi je
dan naar elkaar over en dan ontstaat er een spinnenweb.
Je mag af en toe een knuffel mee naar huis, die mag
dan voor een weekje bij je logeren. We beginnen altijd
met drinken en een koekje en het is er echt altijd heel
erg gezellig. Altijd een eindmeditatie, dan ademen we
in en uit bijvoorbeeld met de stralen van de regenboog,
waar we eerst een tekening van hadden gemaakt. Dan
ga je over de lijnen heen met in- en uitademen en dat
kun je ook nog thuis doen! We doen ook massages
bij elkaar op de rug, dan maken we bijvoorbeeld een
pannenkoek of een pizza of poffertjes of een taart of ook
nog pepernoten en daar word je helemaal rustig van.’
Yoga en Meditatie
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vind er - na de inspanning tijdens de yoga-oefeningen ook altijd volledige ontspanning tijdens de eindmeditatie.’

Natasja: ‘De yoga bij Marja ervaar ik altijd als even heel
bewust stil mogen staan in de drukke en hectische tijd
waarin we leven. Echt even tijd voor mezelf nemen. De
locatie vind ik werkelijk heerlijk, er is volop ruimte en het
is er hangt altijd een fijne warmte (letterlijk en figuurlijk). Ik

Vanwege alle coronaperikelen en aangescherpte
maatregelen kunnen wij deze activiteit op Kerstavond dit
jaar helaas wéér niet door laten gaan!
De Dorpsvereniging Saaxumhuizen vraagt hiervoor uw
begrip. Wij vinden het erg jammer, maar realiseren ons
terdege dat wij in onze kerk niet kunnen voldoen aan
o.a. de 1,5 meter-regel (dan kunnen er immers maar 2-3
personen op een kerkbank zitten), de hygiëneregels en
de QR-code. Wij wensen iedereen hierbij wel alvast hele
fijne dagen toe en hopelijk tot volgend jaar!
Blijf gezond en denk goed om elkaar!

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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appelbeignets
5 voor
€5,-

zak van
10
len
oliebol
zak van 10
,
€6
ntenALLE OPBRENGSTEN WORDEN
GEDONEERD AAN HET
EENRUMER HERTENKAMP

kre
bollen
€7,-

OLIEBOLLEN, GLÜHWEIN
& WARME CHOCOLADEMELK
App je bestelling naar 0610029772, of kom gezellig langs!

OUDJAARSDAG VANAF 11.00 UUR
MOLENSTRAAT 23 IN EENRUM

M
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T
REN
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SER DOORJK
VIC
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WARM WINTERCONCERT IN DEN ANDEL MET
STRIJKKWARTET REGINA FORTE
Op zondag 19 december geeft Regina Forte een
winterconcert in het kerkje van Den Andel. Regina Forte is
ontstaan in het najaar van 2014 vanuit een gezamenlijke
wens om strijkkwartetten te spelen. Het kwartet bestaat
uit: Andrea Meijer, cello, Inge van der Hoeven, altviool,
Anna Molleman, tweede viool en Ina Andela, eerste viool.
Alle vier zijn ze werkzaam in het onderwijs en ze hebben
van hun hobby hun passie gemaakt, want zoals vrijwel
elke strijker koesterden ook zij de wens om een mooi
strijkkwartet op te richten. Het strijkkwartet mag dan
bekend staan als een van de moeilijkste muziekgenres,
veel grote componisten hebben hun beste muzikale
ideeën voor het strijkkwartet bewaard. Regina Forte
is de uitdaging aangegaan en beleeft veel plezier aan
deze composities, zonder toeters en bellen of grootse
effecten, maar van een muzikale schoonheid in zijn
zuiverste vorm.
Naast solo-optredens gaat het strijkkwartet graag de
samenwerking aan met andere artiesten, zo treedt
Regina Forte regelmatig op met Gerrit Breteler, heeft het
een bijdrage geleverd aan Muziektheater Titus, is het te
horen op de cd ‘Y’ van WIEBE en speelde het kwartet in
‘De show van mijn leven’ met Willeke Alberti in Afas Live.
Op 19 december, tijdens de donkere dagen voor kerst,
wordt het warm en licht in het sfeervolle kerkje van Den
Andel. Regina Forte wisselt de verwarmende klanken
van onder meer Dvorak en Mozart af met kerstliederen
bewerkt voor strijkkwartet. Aanvang is 15.30 uur, de
entree is 10 euro. Graag zoveel mogelijk gepast betalen.
Coronacheck.
www.kerkinhetdorp.nl

DE KIJK IN ‘T JATSTRAAT IN GRONINGEN
Een sage over het ontstaan van een straatnaam:
de Jatstraat
Toen in het jaar 1672 Bernard van Galen, de bisschop
van Munster, de stad Groningen belegerde, waren de
Staten van Stad en Land voorbereid. Zij hadden gelukkig
tijdig voor een doorgewinterde veldheer gezorgd.
Tegen een vergoeding van vierduizend rijksdaalders
verdedigde Karel Rabenhaupt, Baron de Sucha, Erfheer
in Lichtenberg en Fremisnich, Heer tot Grimbach, de
roemrijke vesting.

Rabenhaupt was op zijn taak berekend, maar hij maakte
zich zorgen over de voedselvoorziening. Het eten werd
aangevoerd over het Reitdiep, en hij was bang dat deze
toegangsweg over water geblokkeerd zou worden. Hij
benoemde daarom een man op een post bij het Reitdiep,
die erop moest toezien of de doorvaart ongehinderd
verliep.
Niemand kent nu nog de naam van deze wachter,
maar zijn gezicht kun je nog steeds bekijken: het staat
afgebeeld op een steen midden in de stad Groningen. De
man heeft een volle, krullende baard, en een vel dat bruin
van kleur is. Hij heeft opvallend grote ogen die loensen.
Misschien kwam dit wel van het voortdurend turen over
het Reitdiep, dat ook wel het Jat werd genoemd.
De man zat iedere dag trouw op zijn eenzame wachtpost.
Elke morgen reed Karel Rabenhaupt, Baron de Sucha,
hem voorbij om te controleren of alles in orde was. De
man kon vanuit zijn hoogte het Reitdiep overzien. Hij nam
waar dat de schepen, die de leeftocht voor de benarde
vesting vervoerden, ongehinderd konden doorvaren.
Daarom riep hij elke morgen weer blij: ‘Ik kiek nog in ‘t
Jat.’
‘Mooi!,’ riep Rabenhaupt, ‘van die kant dus geen gevaar!’
Maar na verloop van tijd vond de man met de krullende
baard, die een man van weinig woorden was, dat de
zin ook korter kon. Daarom riep hij voortaan, als hij de
luitenant-generaal zag naderen: *Ik kiek nog in ’t.’
En Rabenhaupt reed dan verder, om de andere posten
te inspecteren, tot er de achtentwintigste augustus niks
meer te inspecteren viel, omdat de vijand er vandoor
was gegaan.
De Groningse raad vergaderde en men besloot dat
voortaan de straat die uitkeek op het Reitdiep de Kijk in
‘t Jatstraat zou heten. Aan het einde van die straat liet
men een steen plaatsen met een afbeelding van de kop
van de man. Hij stond er niet al te scheel en met een
keurig verzorgde baard op. Onder zijn kop beitelde men
in de steen: ‘Ik kiek nog in ’t.’
De Groningers weten niet precies hoe ze de naam moeten
uitspreken. Ze hebben het over de Kiekintjatstraat, en
niet over de Kijk in ‘t Jatstraat. En aangezien er ook een
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat is bijgekomen, zijn er nu een
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat en een Oude Kijk in ‘t Jatstraat,
en weten ze het helemaal niet meer. Ze kunnen het bijna
niet in een adem uitbrengen, zo’n mondvol is het. En
dat danken ze aan de wachter die een man van weinig
woorden was!
Tom Baars
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PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 december 2021 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“Sint Maarten, de kinderen komen weer zingen”. De winnaar van de vorige maand: Geertjan Dijkstra.
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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HORIZONTAAL
1.trapauto
7.vaartuig
13.draaiing
14.aquariumvisje
16.rond voorwerp
18.plint
20.helleveeg
22.slechte kunst
24.inzetraam van gaas
25.blinde woede
27.zaadkorrel
28.symbool nikkel
30.Europese hoofdstad
31.legerkantine
33.individualiteit
34.opnameschijfje
35.sporterm
36.open strook in bos
38.stuk goed
40.Scandinavische munt
41.meisjesnaam
42.plukje tabak
44.buideldier
46.pets
48.afnemer
51.cheerio
52.vierdeursauto
54.ruimtelijk klinkend
55.bindende regel
56.snedig
58.riv. in Utrecht
59.redactie
60.gemalen schelpen
61.kleur
63.kleverige stof
65.deel v.e. korenhalm
66.sateliet
68.fruit
70.verklaring
72.New York (afk)
73.paarsblauw
74.kunstproduct
76.muziekteken
78.als onder
79.matroos
80.lidstaat v.d. EU
81.buiten de lijn
82.politieke partij
84.zacht
86.insect
87.rijstgerecht
89.heldere limonade
gazeuse
90.uitstekend reepje
92.lekkernij
94.achterwerk
95.pl. in Flevoland
96.windvrij
98.rum met water
100.vierkant veld
101.bruto
103.in trek
105.breekijzer

107.onbeleefd
109.zonder tussenpozen
111.voertuig
112.manspersoon
114.eerste melk
116.droog
118.verpleegster
119.hooghartig
121.beeldpuzzel
123.golfterm
124.sketch
125.visgerei
127.consternatie
128.Bulgaarse munt
130.ambtshalve (lat)
132.herkauwer
134.beursterm
137.reeks
138.stommerd
140.gewoon
142.Sociaaleconomische
Raad
144.krant
146.ras
147.trompet
148.derhalve
150.schrijfbehoefte
151.eikenbast
152.vak
153.prentbriefkaart
VERTICAAL
2.legerkost
3.kunstprooi
4.seconde
5.erbium (afk)
6.herkenningsmelodie
8.universiteitsbibliotheek
(afk)
9.opening in een ijslaag
10.radarecho
11.pl. in Overijssel
12.vogel
14.weldoorvoed
15.pl. in Italië
17.deeel v.e. auto
19.berging
20.bergrug
21.Frans lidwoord
23.zenuwtrekking
25.metalen stang
26.vorstverlet
29.kostbare, glanzend witte
stof
30.dierenverblijfplaats
32.oude Franse munt
33.godin van de vrede
35.geroosterd brood
37.al
39.gezetheid
41.vuurglans
43.stoet
44.telecommunicatiebedrijf
45.gepensioneerde
46.beginstreep

47.vleesgerecht
49.krijgsmacht
50.groot bedrag
52.teken
53.jongensnaam
56.spitwerk
57.pinda
59.jongensnaam
60.bitter vocht
62.vreemd vliegend
voorwerp
64.papegaai
65.bevreesdheid
66.tekort
67.kaartenboek
69.feestdronk
71.niet stads
73.jong dier
74.uiteinde
75.treiter
77.scheepstouw
83.onwrikbaar
85.kraakbeenvis
88.gereedschap v.e.
goudsmid
89.volkerenorganisatie
91.podium
93.sociëteit
94.Zwitserse schilder
95.wondvocht
97.ontembaar
99.poen
100.lijf
101.buitengewone toelage
102.werkplaats
104.luierstof
106.componist
107.begrip
108.honderd vierkante
meter
110.luchtregeling
113.scheikundige verbinding
115.pl. in Gelderland
117.groene edelsteen
120.uitroep
122.vogel
123.nooddruft
125.tegenvaller
126.pl. in Utrecht
129.tegenpartij
131.Bijbelse figuur
133.viervoeter
135.afgelegen plaats
136.Turks hoofddeksel
138.Oudiers alfabet
139.niets (Spaans)
141.lef
142.soort aap
143.snelle sprint
145.voetbalclub
147.muziekterm
149.shilling (afk)
151.voegwoord
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DE FABEL VAN DE MIER:

Moppen!

TEVEEL CONTROL? KOESTER DE MIEREN!

Een vrouw komt een kledingwinkel binnen en vraagt:
“Mag ik die jurk in de etalage passen?”

De mier kwam alle dagen te vroeg op het werk en
begon onmiddellijk te werken; zij was productief en zeer
tevreden.
Haar baas, een leeuw, was verbaasd dat de mier werkte
zonder toezicht.
Hij dacht: als zij zoveel presteert zonder supervisie, zou
ze dan nog meer presteren onder permanent toezicht?
Hij wierf een kakkerlak die een grote ondervinding had
in het superviseren en die prachtige rapporten kon
opstellen.
De eerste maatregel die de kakkerlak nam was een
prikklok plaatsen om het komen en gaan van de
mier te registreren. Vervolgens had de kakkerlak een
secretaresse nodig en een spin om het archief te beheren
en de telefoongesprekken te controleren.
De leeuw was zeer tevreden over de rapporten van
de kakkerlak en vroeg hem bovendien de productie in
een grafiek te zetten. Het is toen dat de kakkerlak een
computer en een laserprinter aanschafte en een vlieg
aanwierf om de informatica te beheren.
De mier, kortgeleden nog productief en stralend, werd
wanhopig van die berg papier en van al die vergaderingen
die haar tijd opslorpten!
De leeuw vond dat het tijd werd om op de werkplaats
van de mier een sectorverantwoordelijke aan te stellen.
Deze post werd toevertrouwd aan een krekel die, om
te beginnen, een ergonomische stoel aankocht voor
zijn kantoor en vast tapijt liet plaatsen. Deze nieuwe
verantwoordelijke had ook een computer nodig en een
assistente.
Op dit ogenblik kon de mier er niet meer om lachen en
zij maakte zich iedere dag kwader en kwader. Het is toen
dat de krekel zijn baas, de leeuw, er van overtuigde dat
een studie van de werksfeer absoluut noodzakelijk werd.
Na de werklasten te hebben bestudeerd stelde de leeuw
vast dat de dienst waar de mier werkte niet meer zo
productief was als vroeger.

“Natuurlijk. Maar we hebben ook paskamers hoor!”
		*************
Een politieagent loopt door de straat en ziet een meisje
dat niet bij de bel kan. Hij helpt haar en drukt op de bel.
Zegt het meisje: “Bedankt! Nu moeten we heel hard
wegrennen!”
		*************
Twee oenen maken een pakje koekjes open. Ze zijn
allemaal gebroken, behalve ééntje. Ze maken ruzie over
het ene koekje. Na een tijdje heeft één van de oenen een
plan:
“We breken het hele koekje in tweeën, dan hebben we
allebei een heel koekje!”
		*************
Dokter: “We hebben tijdens uw operatie dertig
theelepeltjes in uw maag gevonden!”
Patiënt: “Natuurlijk, dat was het recept. Tien dagen
lang drie keer per dag één theelepel.”
		**************
Klaas komt op een feestje. Hij vraagt netjes of binnen
mag komen. “Natuurlijk,” zegt de jarige, “maar ik heb
vuile voeten,” zegt Klaas.
“Geeft niet,” zegt de jarige. “Je hebt toch schoenen
aan?”

Hij wierf een uil aan, die bekend stond als een vermaard
en eersteklas raadgever, om een audit te doen en een
oplossing voor te stellen. De uil liep drie maanden rond in
de kantoren en stelde een enorm dik rapport op met als
besluit: er is te veel vast personeel in deze onderneming.
En raad eens wie de leeuw het eerst ontsloeg?
De mier natuurlijk want: ‘Zij gaf blijk van een tekort aan
motivatie en had een houding die tot conflicten leidde.’
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Sinterklaas intocht zaterdag 27 november 14.00
uur bij de tweede steiger achter de Tuinbouwstraat.

n.

1914 - 2021
7
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Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

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

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

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

DIETISTE Martje Kok-Datema

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

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

OVERLEDENENZORG

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

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

De Hunse 2
9967 PS Eenrum
Telefoon 0595-252136
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

0800 - 9009
088-5553000
0800 - 0340
050 - 368 86 88
1804 of 0800-0402 (niet gratis)

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)
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Gratis taxatie van uw sieraden in Winsum.
Uw kostbaarheden zijn goud waard! Profiteer van een gratis taxatie van uw
waardevolle sieraden en munten. We doen u direct een goed aanbod.

De sieraden die wij voornamelijk inkopen:
Gouden armbanden
Gouden ringen
Gouden oorbellen
Gouden kettingen
Gouden kettinghangers
Gouden munten
Zilver

Vrijblijvende taxatie.
Heeft u sieraden of andere voorwerpen in uw bezit die niet in bovenstaande lijst staan
en/of bent u nieuwsgierig geworden wat uw (oude) goud waard is?
Maak dan een afspraak, taxatie is vrijblijvend.

Ubbo J. Mansholtplein 2 Unit 7
9951BX Winsum.
Bezoek alleen op afspraak
* GRATIS PARKEREN *
U kunt ook met de trein of bus komen we zitten bij het hoofdstation.

Telefoonnummer 06-18836170

Goudgezocht.nl
32

