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• Bingo
• ledenvergadering dorpsbelangen
• ontmoetingspunt
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VAN DE REDACTIE
Verrassend genoeg kwam er veel kopij binnen voor
het februarinummer, normaliter is juist dat nummer het
moeilijkst om te vullen. Dus we zijn alle inzenders weer
dankbaar voor hun bijdragen.
Januari was een niet echt winterse maand, de
schaatsbaan ligt er wel heel verlaten en nat bij. Wel
sneu voor alle schaats- en sneeuwliefhebbers. Soms
voel je de lente al door het vroege aanbod van allerlei
bolgewassen, hyacinten, blauwe druifjes en meer. Echt
vroeg dit jaar en alleen al het kijken er naar stemt vrolijk.
Ook in de natuur zie je al van alles opkomen of in bloei,
dus we gaan weer de goede kant op. Al kan de vorst nog
toeslaan natuurlijk, het duurt vast niet lang meer voor de
lammetjes en ander jong grut het levenslicht zien!
In dit nummer is er aandacht voor de jaarvergadering
van Dorpsbelangen op 27 februari in het Dorpshuis en
het jaarverslag is te lezen. Ook is er de jaarvergadering
van de Vereniging voor Volksvermaken op 20 februari.
Het programma van de Kleine Plantage biedt vanaf eind
maart ook heel veel voor alle plantenliefhebbers, die
kunnen zich nu vast gaan verheugen op het komend
seizoen.

Speciale aandacht voor het concert van trio Magwel in de
kerk van den Andel op zondag 2 februari. De jeugdsoos
Mainstreet zit ook niet stil. Er is van alles te doen daar in
februari, waaronder een Valentijn kinderdisco en disco
voor alle leeftijden op zaterdag 15 februari.
Het Ontmoetingspunt organiseert op 20 februari een
ochtend over de Wet maatschappelijke Ondersteuning
waar allerlei voorzieningen voor ouderen worden
besproken en dat zal weer nuttig en gezellig zijn. Het
Ontmoetingspunt zoekt ook iemand in Eenrum die hen
kan gaan helpen om flyers te ontwerpen, dus heb je
digitaal talent, meld je om hen uit de brand te helpen!
Ook alvast aandacht voor de actie van Hette Bakker. Hij
wil geld inzamelen voor het Kikafonds en zal op 17 mei
in Barcelona meedoen aan de Kika Extreme Run. Hij
heeft een wel heel verdrietige drijfveer, dus mensen help
hem en Kika en doneer! Zie verderop in dit nummer zijn
verhaal.
Orpheus blikt terug op een goed 2019 en om in de
muzikale sfeer te blijven een datum om alvast te noteren:
het Shantykoor treedt weer op in het Dorpshuis op 28
maart, een jaarlijks meedein-festijn!
Ook buiten Eenrum zijn er leuke activiteiten, dus het
komt wel goed deze maand.
Iedereen weer veel lees- en puzzelplezier.
De redactie
Volgende inleverdatum voor kopij is donderdag 13
februari

OPLOSSING PUZZELS INLEVEREN
Marga Diephuis, De Vennen 18,
puzzel@de-ainrommer.nl
BEZORGING
Jan Kloosterman en team
DRUKKERIJ
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

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

Kerk in het Dorp geeft een overzicht van de activiteiten en
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nijs oet ainrom
Dag
Februari
Za. 01-02
Za. 01-02
Zo. 02-02
Zo. 02-02
Vrij. 07-02
Vrij. 07-02
Vrij. 07-02
Vrij. 07-02
Za. 08-02
Ma. 10-02
Vrij. 14-02
Za. 15-02
Za. 15-02
Za. 15-02
Wo. 19-02
Do. 20-02
Do. 20-02
Vrij. 21-02
Za. 22-02
Za. 22-02
Do. 27-02
Vrij. 28-02
Za. 29-02
Maart
Vrij. 13-03
Za. 28-03

Organisatie

nijs oet ainrom
Activiteit

Jeugdsoos Mainstreet
Kerk in het dorp
Kerk in het dorp
Jeugdsoos Mainstreet
Café bar Eendrum
NUT
Kerk in het dorp
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
Hoornstertil
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
Komedianten
Jeugdsoos Mainstreet
VvV
Ontmoetingspunt
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
Vv Eenrum
Dorpsbelangen
Jeugdsoos Mainstreet
Komedianten

Open
Galmen in de kerk
Trio Magwel
Besloten Feest
Pubquiz
film Amadeus
Open Poort/Gnosis-Gnostiek
Disco
Besloten Feest
Lezing R. Paas
Open
Valentijn kinderdisco
Valentijn disco alle leeftijden
Uitvoering 55+
Nixz te Doen? Mensenwerk
Jaarvergadering
Uitleg WMO
Open
Open
bloembollenactie
Algemene Ledenvergadering
Game avond alle leeftijden
Uitvoering

Jeugdsoos Mainstreet
Kerk Eenrum
Kerk Den Andel
Jeugdsoos Mainstreet
Cafe bar Eendrum
Dorpshuis Agricola Baflo
De Poort
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
cafe Hoornstertil
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
Dorpshuis
Jeugdsoos Mainstreet
Cafe bar Eendrum
Dorpshuis
Jeugdsoos Mainstreet
Jeugdsoos Mainstreet
dorp
Dorpshuis
Jeugdsoos Mainstreet
Zaal Bulthuis

Café bar Eendrum
Ainrommer Shantykoor

Bierproeverij Texelse Bierbr.
Jaarlijkse uitvoering

Cafe bar Eendrum
Dorpshuis

Wilt u De Ainrommer in kleur zien.....
Kijk op www.de-ainrommer.nl
voor het laatste nieuws... www.eenrumonline.nl
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Locatie

Tijd
20.00 – 22.30
15.30

20.00
15.30
10.00 -12.00
19.00 – 22.00

19.30
20.00 – 22.30
18.30 – 21.00
21.00 – 02.00
20.00
14.00 – 16.00
20.00
10.00
20.00 – 22.30
20.00 – 22.30
10.00 – 12.00
20.00
18.30 – 23.00
20.00
20.00
20.00

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger
Zo. 02-02
Centrumkerk
Ds. R. Renooij
Zo. 09-02
Centrumkerk
Ds. R. Renooij
Zo. 16-02
Centrumkerk
Ds. H. Jansen
Zo. 16-02
Kerk Den Andel
Pastor J. Tuma
Zo. 23-02
Centrumkerk
Ds. H. Jansen en
Pastor N. Hamersma
Zo. 23-02
Winkheem Winsum
Ds. H. Jansen

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

Bedum
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis
Turnhal

14.45 - 15.30
13.45 - 14.45
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00
10.00 - 11.00

Bijzonderheden
Aanvang
Gezinsdienst met Borgsch. 10.00
09.30
09.30
09.30
dnst met Ludgerparochie 09.30
Aswoensdag 40dgn Vesper 19.00

Iedere woensdag om 19.00 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt of
op andere wijze met geluid bezig is.
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

5

AFTRAPBIJEENKOMST DORPSVISIE EENRUM
Op woensdag 15 januari zijn dorpsgenoten opgeroepen
om de aftrapbijeenkomst bij te wonen, die was
uitgeroepen door de leden van de werkgroep Dorpsvisie
Eenrum.
De bijeenkomst is gehouden in IKC De Linde, de
locatie waar drie verschillende organisaties, onderwijs,
kinderopvang en peuterspeelzaal onder één dak samen
werken.
Ongeveer 50 dorpsgenoten hebben aan de oproep
gehoor gegeven.
Bij de opening van de avond werd de nadruk gelegd op
hetgeen de raadsleden van de gemeente Het Hogeland,
bij de algemene ledenvergadering van de vereniging van
Dorpsbelangen Eenrum van het vorige jaar, hebben
geadviseerd: Neem als dorpsgenoten initiatieven voor
het behouden en verhogen van de leefbaarheid van het
dorp. Neem je geen initiatieven, dan ben je afhankelijk van
het beleid van de gemeente. Ook werd de belofte gedaan
dat alle initiatieven vanuit het dorp door de gemeente
serieus zullen worden beoordeeld op haalbaarheid.
Naar aanleiding van dit advies hebben een aantal
dorpsgenoten de handschoen opgepakt en hebben de
werkgroep Dorpsvisie Eenrum opgericht . Zij hebben
op een aantal bijeenkomsten de aftrapbijeenkomst
voorbereid, door alvast met een aantal dorpsbewoners
en o.a. zorgaanbieders van het dorp te spreken. Hierbij
kwamen de onderwerpen die uit de sterkte/zwakteanalyse, die door de werkgroep leden is op gesteld, naar
voren.

O
O
O
O
O
O
O

Landschappelijk en recreatief.
Cultuur
Wonen
Verkeer en vervoer
Voorzieningen
Verenigingsleven
Duurzaamheid en energie

Na de opening werd het woord gegeven aan Engbert
Breuker. Engbert gaf een inspirerend betoog,
ondersteund door mooie voorbeelden van gerealiseerde
plannen in Den Andel.
Engbert gaf ook de boodschap mee om te proberen
zo snel mogelijk plannen om te zetten in te realiseren
doelen en van de visie geen papieren tijger te maken, die
na verloop van tijd in een la ligt te verstoffen.
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Na het betoog van Engbert, nam Winanda Hoegen
de organisatie van de avond over. Winanda heeft
veel ervaring in het begeleiden van visietrajecten en
begeleidt ook onze werkgroep in dit traject. Winanda
is ingehuurd door de vereniging van Groninger Dorpen
en onze werkgroep heeft, om de begeleiding te kunnen
bekostigen, subsidie ontvangen van de gemeente het
Hogeland en de provincie Groningen.
Naar aanleiding van de onderwerpen vanuit de analyse
werden de aanwezige dorpsgenoten uitgenodigd om hun
ideeën te ventileren over de verschillende onderwerpen,
deze onderwerpen te prioriteren (welke onderwerpen
vind jij het belangrijkst om mee aan de slag te gaan) en
was er de gelegenheid om zelf nieuwe onderwerpen in
te brengen.
De opzet van de bijeenkomst is goed ontvangen, maar
vooral de inbreng van de aanwezige dorpsgenoten was
fantastisch! De lijst van onderwerpen om de leefbaarheid
in het dorp te verhogen, zal zeker worden uitgebreid.
Na afloop van de bijeenkomst werden de aanwezigen
bedankt voor de komst en hun positieve inbreng!
De werkgroep heeft een e-mailadres voor vragen,
opmerkingen en/of suggesties.
dorpsvisieeenrum@gmail.com

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

De eerstvolgende bijeenkomst, waar weer alle
dorpsgenoten voor worden uitgenodigd, wordt
gehouden op:
Maandag 17 februari:
en vervoer

thema’s:

In Abrahams Mosterdmakerij:

recreatie, toerisme

aanvang 20.00 uur.

Werkgroep Dorpsvisie Eenrum

Barbara van den Burg, Wim Toonder, Sjoerd Vitters,
Robert Medendorp, Tom Baars, Herald Jansen,
Franz van der Zee

Administratiekantoor

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

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

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

Raymond Bijlholt
Wenakker 2
9967 SP Eenrum
06-12947801

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

WWW.FINLINQ.NET

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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DOPRPSBELANGEN JAARVERGADERING agenda
ALV:
Plaats:
Datum:
Aanvang:

Dorpsbelangen Eenrum
Dorpshuis Eenrum
donderdag 27 februari 2020
20.00 uur

Vanaf 19.30 uur liggen de financiële stukken en het verslag van de vorige
Algemene Ledenvergadering ter inzage.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Vaststelling verslag ALV van 28 februari 2019
Bespreking jaarverslag secretaris
Financiële verslagen: Dorpsbelangen, De Ainrommer en Dorpsgidsen
Financieel verslag Hertenkamp
Verslag kascommissie
Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jolanda Staal en
Herald Jansen. Het bestuur stelt de ALV voor om de volgende kandidaten
te benoemen als bestuurslid: Lineke Nienhuis en Berend ter Horst en
Willem Hiemstra die de taak van voorzitter op zich wil nemen. Eventuele
tegenkandidaten kunnen nog tot een half uur voor aanvang van deze ALV
bij het bestuur worden aangemeld.
9. Verkiezing nieuw lid en reservelid kascommissie
10. Verslag Stratencommissie
11. Rondvraag
12. Sluiting
PAUZE
21.00 uur: Bijeenkomst dorpsvisie Eenrum, gesprek met onze
gebiedswethouder Mariette de Visser en onze dorpen coördinator
Froukje Stiekema
Na een korte pauze willen we graag vanaf 21.00 uur een ieder de mogelijkheid
geven om kennis te maken met onze gebiedswethouder en onze dorpen
coördinator. Zo kunnen wij als dorp van gedachten wisselen over onderwerpen die
momenteel leven binnen ons dorp.
Na afloop bent u zoals altijd van harte welkom voor een hapje en een drankje! We
praten dan graag informeel met u door over wat er in het dorp leeft.
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Jaarverslag vereniging
dorpsbelangen 2019
Inleiding
Het jaar 2019 is voor Dorpsbelangen een mooi
en uitdagend jaar geweest. Op
de algemene
ledenvergadering van het afgelopen jaar waren na
het formele gedeelte de raadsleden van onze nieuwe
gemeente uitgenodigd voor een kennismaking wat
leidde tot een levendige discussie over een aantal
belangrijke thema’s.
Een direct gevolg hiervan was het ontstaan van een
werkgroep die gestart is met het ontwikkelen van een
dorpsvisie ( plan ) met het doel om zo klaar te zijn voor
de toekomst en met duidelijke, breed gedragen plannen
te kunnen komen richting de gemeente.
Verder waren er de 4 mei herdenking, de uitdaging van
het vinden van nieuwe bestuursleden en de verdere
uitwerking van de plannen voor de renovatie van het
dorpsplein en de eendenvijver. U kunt er alles over lezen
in dit jaarverslag.
4 mei herdenking:
In samenwerking met de ‘Hervormde kerk’,
muziekvereniging Orpheus , het KindCentrum en
een aantal betrokken Eenrumers is er wederom een
goed passend programma neergezet rond de 4 mei
herdenking. Voor de herdenking in 2020 wordt hiervoor
de samenwerking wederom gezocht. Het is mooi om te
zien dat hier verschillende verenigingen en dorpsgenoten
samenwerken om tot een prachtig eindresultaat te
kunnen komen.
Werkgroep dorpsvisie:
Na afloop van onze algemene ledenvergadering volgde
in februari 2019 een kennismaking met de verschillende
raadsleden. Belangrijke thema’s die aan de orde
kwamen, waren: de zorgen rond het in stand houden
van belangrijke voorzieningen, communicatie met de
gemeente die nu wel een stuk groter is en daardoor op
meer afstand dreigt te komen, de woningbouw en de
uitgifte van bouwkavels. Rode draad in de reactie vanuit
de raadsleden was: kom met breed gedragen plannen,
kom met een duidelijke dorpsvisie, hoe breder gedragen
( dus hoe meer input vanuit het dorp) des te beter. Ben
je als dorp actief met plannen en ideeën, dan kun je
ver komen en zul je vaak de medewerking vanuit de
gemeente vinden. Doe je niets, dan gebeurt er ook niets
en zal er ook niets te halen zijn. Kortom de handen uit
de mouwen.
Spontaan meldden zich een aantal dorpsgenoten aan
om een werkgroep te formeren. En zo gingen naast
Franz en Herald vanuit Dorpsbelangen, Sjoerd Vitters,
Robert Medendorp, Barbara van den Burg, Wim

Toonder en Tom Baars aan de slag. De werkgroep
werd geformeerd , de eerste contacten werden gelegd.
In september volgde het eerste overleg met de hulp
van de vereniging Groninger Dorpen. Subsidies zijn
aangevraagd en toegekend dus niets zit een dorpsvisie
voor de komende jaren nog in de weg. Vanaf november
is de werkgroep druk bezig om de inputavond voor het
dorp voor te bereiden. Start inputavonden januari 2020.
Aanvulling bestuur:
Na de komst van Franz van der Zee en Harry van der
Laan als nieuwe bestuursleden zijn we aan het werven
gebleven, want een 4-koppig bestuur is te klein en
Jolanda en Herald zijn ook met hun laatste jaar bezig.
Goeie gesprekken vinden er plaats en er worden
kandidaat-bestuursleden gevonden die op de algemene
ledenvergadering van 2020 gekandideerd kunnen
worden. In algemene zin blijft het zorgelijk hoe lastig het
is om vrijwilligers voor bestuursfuncties te vinden, dit
geldt niet alleen voor onze vereniging.
Project eendenvijver & dorpsplein:
Na de inspraak- en informatieavonden wordt er eind
2019 definitief gestart met de facelift van ons dorpsplein,
dit nog uit gelden vanuit de voormalige gemeente de
Marne. Naast de aanpak van het dorpsplein wordt ook
de eendenvijver aan de Burgemeester Wiersumstraat
aangepakt, deze werkzaamheden worden medio
december 2019 afgerond.
Heel fijn dat niet alleen Dorpsbelangen deze kar moest
trekken maar ook een aantal betrokken dorpsgenoten
hebben hier de nodige werkzaamheden verricht.
Bestuurlijk:
In 2020 treden zowel onze voorzitter als secretaris af, we
prijzen ons heel gelukkig dat het gelukt is om maar liefst
3 kandidaat bestuursleden te vinden.
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit de
volgende personen:
Jolanda Staal – Zaagman
Voorzitter
Harry van der Laan		
Penningmeester
Herald Jansen			Secretaris
Franz van der Zee		
Lid
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De Coop supermarkt blijft en
vernieuwt!
De afgelopen tijd het gesprek van de dag in Eenrum: blijft
de Coop, wat gaat het worden? De meest wilde verhalen
gingen door het dorp. Het is veelzeggend hoe zeer dit
onderwerp ons dorp bezig hield. En het is opnieuw het
bewijs hoe belangrijk wij deze voorziening voor Eenrum
vinden. Dit bleek overigens ook al eerder uit een enquête
van Dorpsbelangen een aantal jaren geleden. De
supermarkt werd als belangrijkste voorziening genoemd.
Nu is het dan bekend: de Coop blijft. Sterker nog: de Coop
wordt compleet vernieuwd! We krijgen een geweldig
mooie, moderne en toekomstbestendige supermarkt in
ons dorp. Hoe mooi willen we het hebben! We mogen
ons in de handen wrijven dat Raymond Bijlholt als ervaren
en succesvol ondernemer in dit enorme project stapt.
Echt een diepe buiging voor Raymond. Hij durft het aan
om als betrokken Eenrumer dit avontuur aan te gaan.
Toch wil ik als dorpsgenoot iedereen vragen om
samen met Ray en z’n gezin dit enorme avontuur aan
te gaan. Want zonder de betrokkenheid van ons gaat
het niet lukken. Want een supermarkt in het dorp is niet
alleen handig voor de vergeten boodschap. Vergeet
het maar: daar kan de kachel echt niet van branden.
Laten we nu alsjeblieft met z’n allen laten zien dat wij
het de belangrijkste voorziening vinden door er ook onze
weekboodschappen te doen. De klant zal er trouwens
geen spijt van krijgen: de nieuwe Coop van Raymond
wordt klantvriendelijk, vers, goed gevuld en biedt beslist
waar voor je geld!
Vanaf 10 maart kunnen we terecht in een gloednieuwe
winkel met een ondernemer uit de volgende generatie.
Nieuwe energie, nieuwe kansen, laten we deze met z’n
allen gaan pakken! Martin bedankt voor de vele inzet en
uren de afgelopen jaren in je winkel, heel veel succes en
plezier in je volgende stap!
Groet,
Herald Jansen

Ainrommer Shantykoor zingt weer
Het Ainrommer Shantykoor wil alle mensen, die een boom
hebben gekocht bij het koor, heel hartelijk bedanken. Dit
jaar waren het weer 160 bomen. Dank u wel.
Het koor heeft er een leuke zakcent aan overgehouden.
10

Tevens willen alle mensen van het koor u een goed en
gezond en muzikaal 2020 toewensen. Misschien wat
laat, maar toch wel heel erg gemeend.
Het Shantykoor heeft het jaar 2020 geopend met een
open repetitie en vanaf 21.00 uur werd er genoten van
een borrel en een hapje bij Van Esch. Dit was weer zeer
gezellig.
De week erna werd er weer volledig gerepeteerd, want
het eerste optreden stond alweer voor de deur. Dit maal
was het in Damwoude bij Dokkum. Voor de optredens in
Friesland heeft het koor een tweetal liedjes ingestudeerd
in het Fries. En dat was niet zo gemakkelijk, maar het is
toch gelukt.
Drie van onze leden zijn Fries, dus de hulp van hen was
onontbeerlijk voor de uitspraak! Ook heeft Sietse van
Santen de vertaling aan de leden verteld, opdat die een
klein beetje weten waar het versje overgaat. ,,We zingen
in het Spaans, dus een versje in het Fries moet ook
kunnen” was een veel gehoorde kreet.
Er staan voor 2020 al weer diverse optredens gepland,
waarvan ook diverse in Friesland, maar ook in onze
eigen provincie verzorgen wij weer enkele optredens.
Onze jaarlijkse donateur avond/feestavond vindt zoals
altijd plaats in het Dorpshuis te Eenrum.
Dit zal zijn op 28 maart 2020, als u zin en tijd heeft bent
u van harte welkom!
En ik blijf het vragen: mochten er nog mannen zijn, die
van zingen houden, schroom dan niet en kom een keer
op een repetitie op donderdagavond in het Dorpshuis.
We beginnen altijd om 20 uur en stoppen altijd om 22
uur. Ook dit vindt plaats in het Dorpshuis.
Elk (misschien) nieuw lid is van harte welkom en krijgt
van het koor de koffie gratis op de kennismakingavond.
Kom gerust kijken, het verplicht u tot niets.
Henk Staal

Wadlooptochten Pieterburen 2020

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL €1 All-in pr
7,5

FEBRUARI

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

7:30
7:45
8:15
9:30
10:45
12:00
13:00
14:00
15:00
18:30 *
07:15 *
8:00
9:00
9:45
11:00
12:15
13:30
14:15
15:00
15:45
16:15
16:45 *
17:00 *
17:30 *
18:00 *

MAART

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

18:30 *
8:45
10:00
11:30
12:45
13:45
14:45
15:30
16:15
17:00 *
17:45 *
18:15 *
06:45 *
8:00
9:00
10:45
12:00
13:00
14:00
14:45
15:15
15:45
16:15
16:45
17:15
18:30 *

APRIL

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

ijs

0p

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

.p.

Al onze tochten zijn inclusief:
•
•
•

Ontvangst met
2x koffie/thee en gebak
Film over de te lopen tocht
Wadlooptocht van 3,5 uur

•

Waddenquiz

Pieterburen, hier bruist het Wad
en het vakantiegevoel. Geulen, slik,
zandbanken en zeehonden, tijdens
het wadlopen maak je alles mee.
Kledingvoorschrift:
• mei t/m half oktober: hoge gympen,
korte broek en warme bovenkleding.
• half oktober t/m april: laarzen, regen
broek en warme/regen kleding.
Wadloopschoenen/laarzen, zijn te huur
in onze Wadloopwinkel.

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

* Avond wadlooptocht
2,5 uur, unieke
zwerftocht op
laarzen op zoek
naar de zeevond bij
zonsondergang.

INFO/RESERVEREN: RECEPTIE@WADDENGENOT.NL l 0595 - 528 558
Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

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

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

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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EXCUSES AAN FAMILIE RUST
In het kerstnummer had de familie Rust een dankbetuiging
geplaatst naar aanleiding van het overlijden van Jan.
Deze dankbetuiging kwam handgeschreven binnen bij
de redactie, waardoor de namen Eppo en Mirre helaas
verkeerd onder de tekst stonden. Dit had moeten zijn
Eppe en Thirze. De familie heeft al een persoonlijke
oprechte verontschuldiging geaccepteerd, maar het is
en blijft natuurlijk een reuze pijnlijke fout. Dus familie Rust
nogmaals zoals beloofd een rectificatie hierbij!
De redactie

ORPHEUS NIEUWS
Even een terugblik naar de decembermaand:
In de kerstperiode is het altijd gezellig druk, ook bij de
muziek. We werden gevraagd om bij het kerstfeest op
school een bijdrage te geven, en dan deden we dat
ook met veel plezier. Ook het afgelopen jaar heeft een
kleine bezetting van Orpheus haar kerstklanken daar ten
gehore gebracht.
Daarna een weekend met twee kerstconcerten! Als er
leden zijn die bij meerdere verenigingen spelen zijn de
contacten snel gemaakt, en zo kwam deze samenwerking
tot stand. Op zaterdag 21 december speelden we op
het kerstconcert in Ten Boer, samen met de combinatie
van de malletsband van De Volharding uit Ten Boer en
Uno Animo uit Zuidwolde. Een zeer geslaagde avond.
Een dag later was het traditionele kerstconcert in Eenrum.
Oude bekende kerstmelodieën, soms in een nieuw
modern jasje gegoten, sfeervolle muziek klonken die
avond in de kerk. Wij kijken terug op een zeer geslaagd
concert, mede door uw komst: een volle kerk, geweldig!
Op kerstavond heeft een klein groepje muzikanten haar
medewerking verleend in de kerstnachtdienst in Eenrum.
En om middernacht klonken de kerstliederen vanuit de
toren over Eenrum.
En nu een nieuw jaar… vol nieuwe kansen !
Wij zijn bezig om een programma op te stellen voor dit
nieuwe jaar. Een vast onderdeel is het voorjaarsconcert.
De voorbereidingen hiervoor zijn nog in volle gang. In
een volgende editie leest u er meer over.
Het eerste oud papier is al weer opgehaald. Voor ons
als vereniging is deze actie heel belangrijk. Het betekent
voor ons een vaste inkomstenbron. Dus door uw oud
papier te bewaren voor Orpheus helpt u mee om de
muziek in uw dorp te behouden! Mogen wij ook dit jaar
op uw steun rekenen?
Maar u kunt meer doen ! Wij willen heel graag nieuwe
leden. Jong of iets minder jong….iedereen is welkom.
Maar ook als u in het verleden een instrument bespeeld
12

hebt en u bent er al jaren mee gestopt, maar het gaat
toch weer kriebelen’’ ? Schroom niet en neem contact op
met ons, of kom een keertje langs op een repetitieavond
op maandagavond in het Dorpshuis. Wij helpen u graag
verder om uw muzikale vaardigheden weer uit het stof te
halen en op te poetsen.
Corien Marinus

PROJECT SAMEN OUDER WORDEN IN
EENRUM
Vorig jaar hebben we u laten weten dat we een project in
Eenrum wilden starten waarbij we ouderen als maatjes
aan elkaar wilden koppelen om eenzaamheid tegen te
gaan. We zijn een jaar verder en willen u laten weten dat
we hebben geleerd van het afgelopen jaar en dat we
doorgaan met het project.
We hebben geleerd dat eenzaamheid een taboe is.
Daar kom je niet gemakkelijk voor uit en praat je niet
snel over. Naar aanleiding daarvan heeft stichting het
Ontmoetingspunt in de zomer van 2019 een ochtend
over dit onderwerp georganiseerd.
Het werven van maatjes loopt nog niet voorspoedig. Na
het stukje in De Ainrommer van januari 2019 meldde zich
één inwoner die gekoppeld is aan een dorpsgenoot. We
hebben in de loop van het jaar nog een aantal inwoners
van Eenrum met elkaar in contact kunnen brengen.
Als samenwerkende organisaties zijn we vier keer bij
elkaar geweest; stichting Ontmoetingspunt, Kerk in
het dorp, Humanitas, MD zorg en activering, en twee
thuiszorgorganisaties met de initiatiefnemer stichting
Jij & Co. Tijdens de laatste bijeenkomst is besproken
dat het goed is om regelmatig contactmomenten te
organiseren voor zorg en hulp aanbieders. Zodat zij
elkaar kennen en kunnen aanvullen. En om eenzaamheid
onder ouderen die niet meer zo mobiel zijn en andere
inwoners bespreekbaar te houden. Om door te gaan
met het koppelen van maatjes en maatjes ondersteuning
aan te bieden. De stichting Jij & Co en Kerk in het Dorp
zijn de organiserende partijen en zij betrekken de andere
organisaties bij het project op momenten dat het
aanvullend is.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen
met Marleen Oostland, projectleider Jij & Co.
marleen@jijen.co of mobiel 06 50584729.

ONTMOETINGSPUNT
Koffieochtend met uitleg over de WMO, gevolgd door
gezelschapsspelletjes en samen lunchen.
Donderdag 20 februari organiseert het Ontmoetingspunt
een gezellige ochtend. Onder het genot van een kopje
koffie (of thee) zullen twee beleidsmedewerkers, Annelies
van der Haar en Jeroen van Neer, van de gemeente ‘Het
Hogeland’ een en ander komen vertellen over de WMO
( Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Zij zullen in hun presentatie vertellen over de WMO
(achtergrond, doel uitgangspunten), de verschillende
voorzieningen (algemeen en individueel) en hoe
het ongeveer in zijn werk gaat als je een zorg- of
ondersteuningsvraag hebt. De gemeente kan
ondersteuning bieden in onder andere hulp in het
huishouden, de mogelijkheden om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen en bij vervoer en zorg op maat.
Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.
Na deze presentatie komen de gezelschapsspelletjes
op tafel (natuurlijk mag u zelf ook een spel meenemen)
waarna we om 12.00 uur afsluiten met soep en broodjes.
Graag van tevoren opgeven bij:
Els van der Honing
854255
Aaltje Schut		
491441
Tiny Zuidema		
491204
Kortom een gezellige morgen met een informatief tintje.
Tot 20 februari om 10,00 uur in het Dorpshuis Eenrum.
Kosten € 5,00 (3 consumpties, soep en broodjes)
Problemen met vervoer? Graag even doorgeven.

KERK IN HET DORP

Zaterdag 1 februari: Galmen in de kerk van Eenrum
Altijd al eens willen galmen in de kerk?
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk van
Eenrum beschikbaar voor iedereen die wel eens wil
zingen, musiceren of anderszins gebruik wil maken van
de bijzondere akoestiek van de Eenrumer kerk.
Geef je op via info@kerkinhetdorp.nl en we maken een
afspraak.
Zondag
2
februari:
Trio
MagWel
met
streektaalmuziek in Den Andel
Op zondag 2 februari organiseert de commissie Kerk
in het Dorp een concert door Trio Magwel. Met een
combinatie van gitaar, contrabas, mondharmonica en
zang brengt het Groningstalige trio liedjes die veelal
bestaan uit melodieuze verhalen. Deze gaan onder
andere over vroeger, verloren liefdes, het leven op het
platteland, maar af en toe ook over actuele thema’s.
Met uitersten van gevoelige, melancholische liedjes tot
luchtige, meer up-tempo nummers met een humoristisch
randje. Ook odes aan Ede Staal komen aan bod.
Trio Magwel bestaat uit Henk Aikema, zang en gitaar,
Annemarie Aikema, zang en mondharmonica en Henk
de Vries op contrabas.
Het concert in het kerkje van Den Andel begint om
15.30 uur. De entree bedraagt € 10,-.
Vrijdag 7 februari
Op vrijdag 7 februari is de Poort in Eenrum (Kerkpad 1)
te Eenrum open voor de maandelijkse OPEN POORT.
Open Poort betekent koffie, thee, appeltaart en een
thema
Het thema op 7 februari is:gnosis en gnostiek, de
andere kennis. Precies 75 jaar geleden werd in Egypte
een bijzondere vondst gedaan. Bij toeval werd in een
grot een kruik gevonden vol oude geschriften. Het
bleken evangeliën te zijn die in de 3e of 4e eeuw waren
verborgen. Het bleek een schat aan informatie en wijsheid
die eeuwenlang letterlijk verborgen was geweest en nu
weer tevoorschijn kwam. De teksten laten een ander
licht schijnen op de christelijke traditie. Bram Moerland
schreef er een boek over. Dit boek vormt de leidraad
voor de Open Poort op 7 februari.
Zondag 16 februari: Kerkdienst in Den Andel
Op zondag 16 februari wordt in de kerk van Den Andel
een kerkdienst gehouden waarin het verhaal van de
verloren zoon centraal staat. De dienst begint om 9.30
uur, de cantorij van Winsum verleent haar medewerking
en pastor Jolanda Tuma gaat voor in de dienst.
Na afloop is er koffie en thee.

Een initiatief om de kerken van Eenrum, Den Andel en
Westernieland open en levend te houden.
13

De Vereniging voor Volksvermaken nodigt u uit
voor de jaarvergadering.
Datum:
Tijdstip:

20 februari
19.30 uur liggen de stukken ter inzage,
20.00 uur aanvang van de vergadering.

Gediplomeerd lid van Provoet

Plaats: Bar/Café “Eendrum”
Agenda jaarvergadering 20 februari 2020
1. Opening
2. Binnengekomen stukken / mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Jaarverslag 2019
5. Verslag penningmeester 2019
6. Verslag kascommissie 2019
7. Benoeming lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
Aftredend:
- Selina Vorenkamp (niet herkiesbaar)
- Derk van Dijken (herkiesbaar)
Het bestuur stelt als kandidaat voor: Linda Mulder
Pauze
9. Activiteiten 2020
10. Begroting en vaststelling contributie
11. Rondvraag
14

12. Sluiting

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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Help Hette voor Kika!

NIEUWS UIT DE HUISARTSENPRAKTIJK

Mijn naam is Hette Anne Bakker en ik woon in Eenrum.
Op 17 mei 2020 ga ik meedoen aan de Kika Extreme run
in Barcelona. Hiermee hoop ik zoveel mogelijk geld op te
halen voor Kika.

Beste mensen,

Mijn persoonlijke drijfveer om mee te doen is mijn neefje
Kevin die op 15-jarige leeftijd in 2011 is overleden aan
de gevolgen van kanker. Kika heeft als doel om de
genezingskans van kinderen met kanker te verhogen
naar 95%. Momenteel geneest 75% van de kinderen met
kanker. Om mee te mogen doen aan de Kika Extreme
Run in Barcelona moet ik minimaal € 4750.- inbrengen
anders mag ik niet starten. Hopelijk willen jullie mij
hierbij financieel steunen middels een donatie. Je kunt
dan met je telefoon onderstaande QR Code scannen en
je komt dan rechtstreeks op mijn donatiepagina (www.
kikiextreme.nl) terecht

Zoals u wellicht hebt gemerkt ben ik enige tijd
afwezig. Inmiddels
werk ik al bijna 12 jaar als
praktijkverpleegkundige in Eenrum en overigens met
veel plezier. In de achterliggende jaren is er in mijn leven
veel gebeurd. Zowel op het gebied van vriendschap en
relaties, als binnen de familie heb ik regelmatig te maken
gekregen met ziekte en verlies. Daarbij kreeg ik eind 2015
de diagnoses borst- en darmkanker en onderging de
noodzakelijke behandelingen zoals meerdere operaties
en chemotherapie.

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

Dit alles had tot gevolg dat ik periodes afwezig ben
geweest. Ik was daarbij steeds gericht op snel herstellen,
de draad oppakken en weer doorgaan. Afgelopen
zomer na een reconstructieoperatie heb ik lymfoedeem
ontwikkeld in mijn rechterarm. Dit bleek uiteindelijk de
spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen
overlopen.
Wat ik nodig had en heb is rust. De rust doet me erg
goed en er is ruimte gekomen voor verwerking van de
gebeurtenissen van de afgelopen jaren.

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

of je kunt gebruik
maken
van
de
donatiebus
in
Cafetaria/Bar Eendrum of in de kantine van de vv
Eenrum. Op 8 februari organiseren we een bingoavond
in het dorpshuis van Eenrum, Zaal open vanaf 19.30 uur.
De gehele opbrengst komt ten goede aan Kika.

In januari zal ik mijn werkzaamheden op de praktijk weer
geleidelijk gaan oppakken. Het is voor mij essentieel dat
ik tijdens mijn werk niet steeds herinnerd word aan de
periode die achter me ligt. Ik wil vooruit kijken. Ik stel het
erg op prijs als u, wanneer u op het spreekuur komt, niet
informeert naar mijn gezondheid.
Op die manier helpt u mij er voor u te zijn, en mijn werk
goed te kunnen doen.
Natuurlijk wil ik u allen hierbij danken voor de warme
aandacht die er vaak voor mij is en is geweest.
Hartelijke groet,

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Marjan Vink
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PROGRAMMA DE KLEINE PLANTAGE 2020
In 2020 organiseert Kwekerij De Kleine Plantage
elke maand van maart t/m oktober een themaweekend, waarin meestal een bepaalde plantengroep centraal staat. In deze themaweekenden
worden fijnkwekers en andere specialisten als gast
uitgenodigd. Zij nemen uiteraard een bijzonder
sortiment mee. Op sommige themaweekenden
worden lezingen en rondleidingen georganiseerd.
Informatie hierover is steeds te vinden op de website www.dekleineplantage.nl .
Handerweg 1, 9967 TC Eenrum info@dekleineplantage.nl Op de themadagen open van 10:0017:00 uur. Gratis toegang.
wo 18 – zo 29 maart
HELLEBORUSTIJD
Tijdens de openingsweken in maart op wo t/m
zat, biedt De Kleine Plantage naast een uitgebreid
sortiment vaste planten, een gevarieerde selectie
cultivars van vooral Helleborus orientalis. Vanaf 18
maart is de kwekerij geopend.
zat 28, zo 29 maartVOORJAARSPRIKKELS
(Rozen, Clematissen en Zaden)
De biologische rozenkwekerij De Bierkreek uit
Zeeland en Kwekerij De Kleine Plantage zorgen
voor een keur aan oude en moderne struik- en
klimrozen en een mooie selectie clematissen. Van
der Plancke uit Hummelo komt met een enorme
diversiteit aan zaden. De Nederlandse Rozenvereniging is present. Er zijn snoeidemonstraties
en er is voorlichting over het tuinonderhoud door
Rense Renkema. Priska bakt.
zat 2, zo 3 mei
BOS en BOLLEN
Hein Meeuwissen, de expert in bollen, knollen en
wortelstokken brengt een uitgelezen selectie. De
nadruk ligt op zomerbloeiende bol- en knolgewassen. Kwekerij Arborealis heeft zich de laatste jaren
nadrukkelijk georiënteerd op het voedselbos. Micha Wieland en Sietske Metz nemen o.a. planten
die tot het voedselbos behoren mee. Priska bakt.
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zat 30, zo 31 mei GROENTEN en MEER
Arthur Vermij, groentekweker uit Leens, komt met
groenteplanten voor de moestuin. ‘De Groene Luwte’ en Ria Loohuizen zijn er met hun boeken, proeverijen en heerlijkheden van het land. Het Blauwe
Huis is er met kruidenplanten en kruidenmengsels.
Cider komt van de Ciderwinkel. ‘Handig Goed’
biedt handige en duurzame dingen voor huis en
tuin. Priska bakt.

6, 7 juni,13, 14 juni, 20, 21 juni
TUIN KUNST HOGELAND
Een ronde langs drie tuinen en galerieën: De Kleine
Plantage in Eenrum, Parktuin Oosterhouw in
Leens, Anne Wine in Kloosterburen.
Eigenzinnig: tuinen, kunsten, eten en slapen.
www.tuinkunsthogeland.nl
zat 4, zo 5 juli		
SCHADUWTONEN
(Hosta’s en andere schaduwplanten)
De Kleine Plantage biedt een enorme verscheidenheid aan schaduwplanten en Jannes van Rossum
van de Nederlandse Hostavereniging komt met de
nieuwste hostacultivars. Bart Wortelboer is er met
zijn collectie schaduwplanten. Priska bakt.

Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

zat 1, zo 2 augustus
ZOMERFLEUR
(Dahlia’s en hoogzomerbloeiers)
Een weekend in het kader van de hoogzomerbloei.
Met een groot sortiment dahlia’s en veel zomerbloeiende vaste planten. Brian Kabbes geeft een
lezing en komt met een selectie uit zijn sortiment.
Marie Lang en Sophia Schrödter zijn er met beeldschone cadeauverpakkingen van zaden, prachtige
kaarten en porselein met plantenafbeeldingen.
Priska bakt.

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

zat 5, zo 6 sept
LIEFHEBBERSDAGEN
Bollen, boeken en planten.
Een evenement met voorjaarsbollen van Hein
Meeuwissen, met de nieuwste boeken op tuinen tuinarchitectuurgebied van de Amsterdamse
boekhandel Architectura & Natura en met de
meest bijzondere heesters en eetbare planten van
kwekerij Arborealis. De Kleine Plantage met vaste
planten en clematissen en er is voorlichting over
aanleg en onderhoud door De Hofenier. ‘Handig
Goed’ komt met nuttige gebruiksvoorwerpen.
Priska bakt.
zat 10, zo 11 oktober
HERFSTSONATE
Een feestelijke afsluiting van het seizoen met
schrijfster Ria Loohuizen en haar boeken en
oogst uit de herfst. Met Antiquariaat Bij Tij En
Ontij uit Kloosterburen met een groot sortiment
antiquarische planten- en tuinboeken. De CruydtHoeck is er met bloemenzadenmengsels, en De
Heliant met stinzenbollen en heemplanten.

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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Digitaal talent? Help!
Heb jij wat digitaal talent en wil je het Ontmoetingspunt
Eenrum ongeveer twee uur per maand vrijwillig helpen
vanaf je eigen bureaustoel? Dat zou geweldig zijn.
Het Ontmoetingspunt Eenrum organiseert evenementen
voor iedereen die daar zin in heeft (maar met name voor
ouderen die wel wat gezelligheid kunnen gebruiken). Denk
aan interessante lezingen, nuttige medische informatie,
een uitje naar een museum of een kerstmaaltijd.
We zoeken met ingang van maart vervanging van de
persoon die onze flyers ontwerpt. Dit gebeurt in de online
applicatie Canva. We hebben gemiddeld één evenement
per maand dus de tijd die je kwijt bent valt mee. Het is
leuk werk en je hebt wat vrijheid in het maken van je
eigen ontwerp.
Natuurlijk zul je een persoonlijke, duidelijke overdracht/
uitleg krijgen voordat je start.
Kun je dit zelf niet maar denk je wel iemand te weten?
Delen wordt gewaardeerd! Deze oproep verschijnt ook
op Facebook, daar delen kan ook.
Meer informatie:
Facebook: Ontmoetingspunt-Eenrum
e-mail: chantalvanderende@ziggo.nl

Zin om kennis te maken met Ruilkring
Hogeland?
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en
diensten met elkaar tegen ‘betaling’ van pangels, onze
zelfbedachte ruileenheid. Kijk ook maar eens bij ‘Vraag’
en ‘Aanbod’ op www.ruilkringhogeland.nl. We zijn graag
duurzaam bezig. Waarom zou je aanschaffen, wat een
ander te leen aanbiedt. Kun je wel eens hulp gebruiken?
Misschien heb je een grote oogst en wil je producten
aanbieden. Kom kennismaken met Ruilkring Hogeland.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.
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Sociaal, vriendelijk voor mens, dier en milieu. Iedereen
kan meedoen, arm en rijk, jong en oud.
Het geeft een goed gevoel iets voor een ander te kunnen
doen en het stelt gerust om te weten dat er mensen zijn
die je kunt vragen als je ergens hulp bij wilt. Je hoeft je
niet bezwaard te voelen aangezien je er pangels voor
afrekent. Is Ruilkring Hogeland iets voor jou?
Heb je geen zin om te ‘pangeln’, maar wil je ons wel
steunen, dan kun je ‘vriend van Ruilkring Hogeland’
worden.

Kom vrijblijvend langs op een van onze maandelijkse
inloopbijeenkomsten of zoek contact met ons via
het contactformulier op de website. Nieuwe leden of
‘vrienden’ van Ruilkring Hogeland zijn van harte welkom.
Donderdagavond 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur
staat de inloopbijeenkomst in het teken van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. Er zal zeker ruimte zijn
voor nadere kennismaking met nieuwkomers.
Waar?
In obs de Tiggeldobbe, Zadelmakerij 6,
Winsum (schuin tegenover het Gezondheidscentrum).
Je bent van harte welkom.
Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/
ruilkringhogeland/.
Ruilkring Hogeland verwelkomt je graag als lid of
belangstellende!

Kinder/familievoorstelling in ’t
Marnehoes op zaterdag 29 februari,
aanvang 14.00.
‘De wolf en de 7 geitjes’ van Gijs van Rhijn.
In deze vrolijke familievoorstelling steken vertelkunstenaar
Gijs van Rhijn, bassist Ronald Jonker en pianiste Japke
Hartog het alom bekende sprookje ‘De wolf en de 7
geitjes’ van de gebroeders Grimm in een muzikaal jasje.

1914 - 2020

‘De wolf en de 7 geitjes’ vertelt het sprookje over een
moedergeit die haar kinderen waarschuwt de deur voor
niemand open te doen, omdat de boze wolf in het bos
loopt. Maar de wolf haalt allerlei trucs uit de kast om toch
bij de geitjes te komen. Lukt het de geitjes om de wolf
buiten de deur te houden?
Entree: 7,00 euro voor iedereen, voor kinderen is er
gratis ranja.
Reserveren: theaterreserveringen@marnehoes.nl
0595- 571395 / 572875

of
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Horizontaal
1.naar,eng, 6.nauwlettend, 12.aziaat, 19.stad in Algerije,
20.punt op een lijst, 21.afrikaan, 22.duits dagblad,
24.geribde groente, 26.academy award, 28. Bedekte
spot, 30.griekse godin van de dageraad, 31.geroosterde
boterham, 33 niet hier, 35.franse wijnstreek, 36.precies,
38.te snel, 40.familielid, 42. nagerecht, 43.symbool voor tin
44.brillenverkoper, 46.stekelig dier,47.loofboom, 49.multiple
sclerose(afk), 50.vlaggenhouder,51.soort tarwe, 54.leefregel,
56.italiaanse schrijver(1926-2016), 57.gordel, 59.totaal
vervallen stadsbuurt, 61.puntig werktuigje,63.symbool
voor thorium, 65.ijlbode, 67.internet, 68.kerkelijke leider,
69.wisselborgtocht, 71 lange koude periode,72.militair
domein,74.metaal, 75.bijbelse profeet, 76.vervoermiddel,
79.werkplaats, 81.de oudere(afk), 83.argentijnse topvoetballer,
85.basketbalterm, 88.houseparty, 89.slee, 90.wat Mireille
Mathieu tegen Akropolis zegt, 92.bakingrediënt, 93.baar,
95.sportclub(afk), 96.teder, 98.deel van een fietswiel, 100.
zinnenprikkelend, 102.hetzelfde(afk), 104.gewicht, 105.
etenbereider, 107.stroomopwekker, 109.leidsel, 110.talloos,
112.zuidvrucht, 113.zuiver gewicht, 114.is nu 1 met de
NCRV, 115.gaping,opening, 118.gespreksonderwerp, 120.
stad in Duitsland, 121.petroleum, 122.milieuvriendelijkheid,
125.franse modeontwerper(1905-1957), 126.ploegsnede,
128.gebak, 129.in gevecht, 130.wederkerig vnw
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Verticaal
2.onderkledingstuk, 3.tijdperk, 4.Los Angeles(afk), 5.dochter
van Cadmus, 6.cataract 7.winnaar,8.afstandsmaat,

NUT U I T N O D I G I N G
Lezing door de Commissaris van de Koning
LET OP !!! gewijzigde aanvangstijd.

Op maandag 10 februari 2020 om 19.30 uur in de
Hoornstertil Mernaweg 60, Wehe den Hoorn geeft
de heer R. Paas, Commissaris van de Koning een
lezing over de Provinciale Staten en zijn rol hierin.
De commissaris van de Koning is voorzitter van
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In de
Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem,
in het college van Gedeputeerde Staten stemrecht.

9.grondtoon, 10.rosskleurig,11.muziekstuk, 12.loofboom,
13.internetextensie van Zweden, 14.muisarm)eng afk),
15.Zaïrekoorts, 16.stad in Oostenrijk 17.heldendicht, 18.wat
nu nog niet is, 20.Byzantijnse voorstelling van Christus, 23.in
het uiterste geval, 25.militaire afdeling, 27.paardenfokkerij,
29.opstootjes veroorzaken, 32.teken van de Chinese
dierenriem, 33.kledingstuk, 34.bronwaterstadje in Wallonië,
37.gezichtseinder, 38.kijk, 39.duivels wezen, 41.soort
gerstenat, 42.boerderijdieren, 45.feestelijk religieus liedl,
48.loofboom, 52.Luxemburgse mediagroep, 53.leugenachtig,
55.zoogdier, 56.zonder uitstel, 58.exploitatie, 59.schreeuwen,
60.acterende Mae(1893-1980), 62.voorzetsel, 64.werktuig,
65.telmachine, 66.omhulsel, 70.sluw roofdier, 73.zuivelproduct,
74.slijmige vis, 75.stad waar Tony Christie de weg naar
zoekt, 77.sterkedrank, 78.harde delfstof, 80.kostbare
stof, 82.stad in de VS, 84.belachelijk, 85.naaldboom,
86.gezichtsbelemmering, 87.ruw Noors hout, 91.zijrivier van
de Donau, 94.in vorm, 95.behaalde punten, 97.bijnaam van
Eric Clapton, 99.enthousiast, 100.vervelend iemand, 101.
beeldbasis, 103.voor een stukje, 104.tijdschakelklok(eng),
106.wapen, 107.het niet-meer-bezitten, 108.een van de drie
musketiers, 111.herkauwer, 116.gelofte, 117.niet ontroomd,
119.wees gegroet, 120.oppervlaktemaat, 123.symbool voor
cerium, 124.oude lengtemaat, 125.predikante(lat.afk), 127.
wonderland met tovenaar,

oplossing zie hiernaast

Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de
provincie. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming
en herbenoeming van burgemeesters in de provincie
Groningen. Daarnaast bezoekt hij iedere Groninger
gemeente eens in de twee jaar.
Wat zijn de oplossingen voor de problemen en
uitdagingen die spelen in onze Provincie. Over hoe
hij deze taken invult en zijn prioriteiten in het beleid
van onze provincie daarover vertelt hij deze avond.

Vrijdagmiddag 07 februari 2020
AMADEUS de film over het leven van Mozart
Dorpshuis Agricola Baflo
Het NUT departement ’t Hoogeland organiseert
deze keer de muziekvertelling AMADEUS, de film
over het leven van Mozart en hoe de componist
Salieri hem door de ogen van regisseur Milos
Forman zag. De middag wordt weer begeleid door
Ebo Reitsma.
Een klassieke kaskraker, deze film over het leven
en werk van Mozart.
Historisch grotendeels fantasie met een over-thetop-Mozart en een geheel onjuist weergegeven
componist Salieri. Maar ook met goede voorbeelden
waarom Mozart met recht een genie kan worden
genoemd, met een spannend verhaal (wat dus
vaak voor geen meter klopt) en zeker ook met
prachtige beelden (meestal gemaakt in Praag) met
dito prachtige muziek. Een ongelooflijk boeiende
film die in ieder geval muzikaal gezien een perfect
beeld geeft van het geniale van Mozarts muziek.
We beginnen om 15.30 uur, met een korte pauze
tot ongeveer zes uur. Dan volgt een warme maaltijd
en een vervolg van de film tot acht uur.
Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.

We heten u van harte welkom.
Locatie :
		
Tijd: 		
Datum :

Hoornstertil, Mernaweg 60, 		
Wehe den Hoorn
19.30 uur
maandag 10 februari 2020

Voor de muziekvertelling, koffie/thee, 2 drankjes,
bitterballen en de maaltijd bedragen de kosten 		
€ 35,= voor leden en € 40,= voor niet-NUT leden.

OPGAVE door
betaling aan de penningmeester:
Van niet leden wordt een kleine vergoeding NUT dep. ’t Hoogeland NL33 ING B000 101 7344,
met vermelding van 7-2-2020 en uw naam, adres
gevraagd.
en telefoonnummer.
Secretariaat:
Hermelinde van Horn
Douwensterweg 3
9965 TK Leens
nuthoogeland@gmail.com

Stuur de oplossing voor 15 februari 2020 naar Marga Diephuis, De Vennen 18 Eenrum of mail naar puzzel@deainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer “Gelukkige Feestdagen”. De
winnaar vorige maand: Johanna Alles, gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door Coop Smit, zal binnenkort bij
u worden thuisbezorgd.
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vriendjes in de spotlights

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
Iedere maand mag iemand die in de spotlights heeft
gestaan, 10 vragen doorgeven aan zijn of haar vriendje
of vriendinnetje..
Zo kunt u op een leuke manier kennis maken met de
kinderen van het dorp.
1.
2.

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Ik ben Gib Gernaat en ik ben 10 jaar.
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
Ik heb 1 broertje hij heet Daaf en is 8 jaar.

De komedianten

Zaterdag.
15 februari in het Dorpshuis voor 55 plus
entree € 7,50 aanvang 20.00 uur
Kaarten aan de zaal

10.

Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Ronaldo, omdat hij goed kan voetballen..
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“Oxygen”van de Headhunterz.
Wat wil je later worden?
Prof voetballer, ik voetbal bij VV Eenrum JO 11.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Wrapps en Patat.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Enzo Knol
Wat vind je het mooiste aan jezelf:
Mijn oorbel.
Aan wie geef jij deze vragen door?
Mila van Bolhuis.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn vriendinnetje is.

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

Coop tijdelijk gesloten voor 		
verbouwing.
Beste dorpsgenoten,
Het is u vast niet ontgaan.
Vanaf 22 februari aanstaande 12.00 uur zijn wij
de nieuwe eigenaar van de COOPCompact
supermarkt in ons dorp.
Vanaf zaterdag 22 februari om 12.00 uur is de
winkel gesloten voor een grondige verbouwing.
Met name de versafdelingen zullen een ware
metamorfose ondergaan. U weet niet wat u ziet!
Onze verontschuldigingen voor de naaste buren
mocht u enige hinder en/of geluidsoverlast
ondervinden door de verbouwing.
Wij denken dat er straks een fantastische winkel
staat in ons dorp, waarmee we de komende
10 jaar weer vooruit kunnen.
Op dinsdag 10 maart om 18.00 uur zullen wij de
winkel feestelijk heropenen.
Wij hopen dat u, met ons, dit moment wilt vieren.

Zaterdag.
29 februari Zalencentrum Bulthuis
entree € 7,50 aanvang 20.00 uur
voorverkoop v.a. 18 februari bij Brood & Kado

Raymond en Margriet Bijlholt

CoopCompact Eenrum
Samen maak je ‘t verschil

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

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

KOFFIE & BORREL
LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN
GROEPSUITJES
Romantisch Valentijnsdiner
bij kaarslicht

4-gangen proeverij incl. aperitief
Vrijdag 14 februari | Vooraf reserveren
Van 37,50 voor 32,00 p.p.
24
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Rustig wonen in Eenrum

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

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.

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

Doprshuis, Oude Schoolgang
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur
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Onder Ons Uitvaart, Marielle Mijnlieff , Stedum,
06-19985015

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

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

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

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
DIETISTE Martje Kok-Datema

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

E.H.B.O. PIETERBUREN E.O.

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

OVERLEDENENZORG

Rita de Vries-Straat
Telefoon: 06-50853123

Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

TAFELTJE-DEK-JE

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

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

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