DE AINROMMER
DORPSBLAD VOOR EENRUM FEBRUARI 2021 | WWW.DE-AINROMMER.NL

IN DEZE EDITIE...
• DORPSBELANGEN
• VV EENRUM
• VAANDEL SDAP/PVDA
• ABELSTOK
• STREAMUARI

1

DE AINROMMER
INHOUDSOPGAVE
RUBRIEKEN 			

REDACTIE TEAM
PAGINA

VOORWOORD					1
NIJS OET AINROM					2
NIEUWS VAN DORPSBELANGEN			
3
DE KOMEDIANTEN					3
PEILING WONINGBEHOEFTE EENRUM		
4
NIEUWS VAN V.V. EENRUM				
4
BEDANKT						6
DANK							6
VAANDEL SDAP/PVDA				8
BENE 80 JAAR					8
VRIENDJES IN DE SPOTLIGHTS			
10
STREAMUARI						12
ONDANKS						12
INEENS ZIE JE HET NIET MEER ZITTEN….		
13
LEDENWERFACTIE VERLENGD!			15
PROGRAMMA DE KLEINE PLANTAGE 2021
16
PUZZEL						18
PUZZEL						19
EIGENWIJS? JA NATUURLIJK!			
20
EEN ONMOGELIJKE OPGAVE 			
20
POEPOPDESTOEP?					22
DE HOND MET KAAS IN ZIJN BEK			
22
KLEURPLAAT						24

REDACTIETEAM
Ruben Heijloo, redactie@de-ainrommer.nl
Greetje Baars, advertentie@de-ainrommer.nl
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Tom Baars, opmaak.
Harry v.d Laan, penningmeester@de-ainrommer.nl
REDACTIEADRES – Inleveren kopij
Ruben Heijloo
redactie@de-ainrommer.nl
tel: 06-45284533
DATABANK
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl
ADVERTEREN? – WAT KOST DAT?
ADVERTENTIE WIJZIGEN?
Greetje Baars
advertentie@de-ainrommer.nl
Tel: 0595-491768
OPLOSSING PUZZELS INLEVEREN
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Matenesserlaan 77
BEZORGING
Sjanneke Niewold-Staal en team
DRUKKERIJ
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

LET OP: KOPIJ INLEVEREN VOOR 15 FEBRUARI!!

2

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.

VOORWOORD
Voor de meeste mensen kon het nieuwe jaar niet snel
genoeg komen - 2020 was immers dramatisch. Op het
internet zwerven talloze memes en grapjes over hoe
slecht 2020 wel niet was. En toegegeven: het wás ook
een rotjaar. Maar het is natuurlijk niet zo dat 2021 ineens
heel anders zal zijn. Zaken als virussen – om maar wat
te noemen – houden zich niet aan de jaarwisseling. Dus
zitten we ongeveer in dezelfde situatie als het grootste
deel van vorig jaar: mensen werken vanuit huis, kinderen
krijgen thuis les, vrienden en bekenden hebben we soms
al maanden niet meer gezien. Ons leven is ontregeld.
In deze editie van De Ainrommer dan ook weer enkele
corona-updates. Verenigingen en organisaties die hun
agenda en werkzaamheden moeten aanpassen, plannen
die worden uitgesteld of bijgesteld. Het is treurig, maar
wel goed om op de hoogte te zijn. We gaan inmiddels
al richting een jaar aan coronamaatregelen. Maar dit is
duidelijk geen jubileum dat we feestelijk hoeven te vieren.

Toch kunnen we streven om ons geliefde dorpsblad
coronavrij te maken. Daarom hebben wij het idee opgevat
om het in de volgende editie van De Ainrommer zo min
mogelijk over (de gevolgen van) het virus te hebben en
ons te richten op positieve, hoopvolle en inspirerende
dingen. Bij dezen dan ook een oproep aan de Eenrumers
iets moois bij te dragen aan de anti-corona editie
van De Ainrommer. Uiteraard zullen de noodzakelijke
corona-updates óók meegenomen worden, maar laten
we streven naar een mooi blad vol met gedichten,
herinneringen, puzzels, verhalen, knutseltips, foto’s,
nieuwtjes, recepten, mopjes en weetjes. Zolang het
maar niets met dat verdraaide virus te maken heeft.
Een fraaie foto van uw kat? Stuur maar op! Een historisch
weetje over een bepaalde plek in het dorp? Laat het ons
weten. Dat ene mopje waar u maar niet over uitgegniffeld
raakt? Deel het met ons. Een fijne herinnering aan een
dorpsgenoot? Laat maar komen.
Stuur uw bericht voor 15 februari naar redactie@deainrommer.nl. Laten we er samen iets moois van maken
om zo 2021 positief te beginnen.
De redactie
LET OP: Inleveren kopij vóór 15 februari

foto Annemiek Baars
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NIJS OET AINROM
Dag

Dat

Organisatie

Activiteit

Locatie

Papieraktie

Dorp

Maart
Za.

06-03 Orpheus

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

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Dag
Datum Paats
Voorganger

Zondag
07-02
Zondag
14-02
Woensdag 17-02
Zondag
21-02
Woensdag 24-02
Zondag
28-02

Centrumkerk Winsum
Centrumkerk Winsum

Ds. Ruth Renooij
Ds. Ruth Renooij

Centrumkerk Winsum

Ds. Harmen Jansen

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Voetbalkantine
Voetbalkantine
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

Bijzonderheden

40 dagen vesper
40 dagen vesper

Centrumkerk Winsum

Ds. Harmen Jansen

De diensten zijn bij te wonen na aanmelding bij Els Prins (06 57834051 / info@pgwh.nl)
De diensten worden ook uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)
Iedere woensdag om 19.30 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt,
of op andere wijze met geluid bezig is.
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Kijk voor De Ainrommer in kleur op www.de-ainrommer.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Voor het eerst merken we nu dat het coronavirus ons
echt in de wielen gaat rijden. Tot nu toe konden we met
heel beperkt bij elkaar komen, niet meer bij elkaar komen,
maar wel videobellen en heel veel gesprekjes tussen
twee personen nog op een kwart of de helft van onze
capaciteit werken. Maar nu sneuvelt de jaarvergadering.
Die kan echt niet doorgaan. Het vaccineren begint op
gang te komen, maar eind februari is voor alle Eenrumers
onhaalbaar. Desondanks blijven we hoopvol voor het
komende jaar en er valt ook nog wat te melden.
Algemene Ledenvergadering gaat niet door
Normaal vindt de ALV elk jaar eind februari plaats, zo
staat het ongeveer geformuleerd in de statuten. Het
moet dus. Het is echter niet mogelijk om de ALV voor
dit jaar coronaproof te houden. Met een mooi woord is
er sprake van overmacht. Gelukkig is het niet doorgaan
geen ramp. Geen bestuurslid treedt (reglementair of
vrijwillig) af, dus zijn er geen verkiezingen nodig. Het
financieel jaarverslag wordt gemaakt. De kascommissie
doet zijn werk en brengt verslag uit. De verslagen van de
verschillende commissies (Hertenkamp, De Ainrommer,
Eenrum-online en de Dorpsgidsen) worden gemaakt.
Het jaarverslag en het plan van activiteiten voor het
komende jaar/komende jaren wordt gemaakt. Al deze
stukken behoren tot de vereniging Dorpsbelangen en
zijn daarom alleen beschikbaar voor de leden van de
vereniging. Uiteraard moeten de leden er desgewenst
kennis van kunnen nemen en er ook hun mening dan
wel oordeel over kunnen geven. Via het mailadres
dorpsbelangeneenrum@gmail.com kunnen leden uiterlijk
19 februari kenbaar maken van de stukken kennis te
willen nemen. In de laatste week van februari zullen dan
mogelijkheden daartoe worden geregeld.
Peiling woonbehoefte Eenrum
In de vorige Ainrommer werd als tussenstand vermeld
dat er 80 formulieren waren ingeleverd. Uiteindelijk zijn
het er 106 geworden. Het organiserend comité, leden
van de werkgroep Dorpsvisie en leden van het bestuur
van Dorpsbelangen, zijn zeer aangenaam verrast door
deze geweldige respons. Op een andere plek in De
Ainrommer wordt op de resultaten ingegaan.
Lid worden van Dorpsbelangen
Op dit moment staan 267 huisadressen in Eenrum als lid
geregistreerd. Begin 2020 waren dit nog 287. Overlijden
en verhuizen verklaren de daling. Er was geen aanwas.
Er zijn ongeveer 650 woonadressen in Eenrum, dus er
valt nog heel wat te winnen. Waarom zou u lid worden
van Dorpsbelangen? Dat is een heel terechte vraag. Het
antwoord is eenvoudig: hoe meer leden Dorpsbelangen

heeft, des te groter is de achterban en daarmee de kracht
van de stem van het dorp Eenrum richting gemeente
Het Hogeland. Vooral in deze tijd is het van belang dat
een krachtig en eensgezind geluid uit het dorp komt.
We zullen er bijvoorbeeld veel plezier van hebben als we
de resultaten van de behoeftepeiling met de gemeente
gaan bespreken. Lid worden is 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)

DE KOMEDIANTEN
2020, een jaar om snel te vergeten, de wereld stond stil,
ook wij als Komedianten.
2021, geen voorstellingen mogelijk.
Als Komedianten hopen we dat we in dit nieuwe jaar
weer plannen kunnen gaan maken voor iets wat we
allemaal zo graag doen, toneel spelen. Wij kijken positief
vooruit en hopen dat we in 2022 weer voorstellingen op
de planken kunnen zetten.
Ook zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe
toneelspelers, mocht u interesse hebben dan kunt u zich
opgeven bij het bestuur.
Als het allemaal goed gaat dan gaan we in september
weer beginnen met repeteren.
Voor nu, voor iedereen een gelukkig en gezond 2021.
Blijf positief, het komt goed!
De komedianten
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PEILING WONINGBEHOEFTE EENRUM
Beste dorpsgenoten,
Leden van de werkgroep Dorpsvisie en het bestuur
van Dorpsbelangen (Tom Baars, Wim Toonder, Franz
van der Zee en Willem Hiemstra) hebben via het
decembernummer van de Ainrommer een peiling over
de woonbehoefte in Eenrum uitgezet.
Er zijn 106 formulieren ingeleverd, een hoeveelheid die
onze verwachtingen overtreft. Fantastisch dat zoveel
inwoners van ons dorp gehoor hebben gegeven aan de
oproep om de behoeftepeiling in te vullen.
Alle verzamelde gegevens worden nader uitwerkt, maar
wij willen u nu al vast in hoofdlijnen graag informeren
over de uitkomsten.
11 respondenten gaven aan geen behoefte te hebben
aan een andere woning in Eenrum. 95 wel. Van deze
95 gaven 35 aan binnen twee jaar een andere woning
te willen, 37 gaven aan te verwachten tussen twee en
vijf jaar een andere woning te willen en de resterende 34
gaven aan over vijf jaar of later behoefte te hebben aan
een andere woning.
De aard van de behoefte verschilt nogal. Van de wens
van een betaalbare startershuurwoning tot een vrije
bouwkavel en alles wat er tussenin kan zitten. Er blijkt
een behoefte aan 36 kavels om zelf een woning te
realiseren. Als er kavels beschikbaar komen en ingevuld
worden, komen er woningen vrij in Eenrum en dat kan
de doorstroming weer bevorderen. Zo kan de realisatie
van een kavel meerdere woonwensen realiseren. Er zijn
verschillende plaatsen genoemd om kavels te realiseren.
Zoals de Ds Uilkensstraat, het perceel van het voormalig
kinderdagverblijf aan de Plantsoenstraat, achter de
Hunse en achter de Mattennesserlaan.
Hieruit blijkt dat er een zeer duidelijke behoefte is aan
andere woningen in Eenrum en vooral een behoefte
aan bouwkavels. Op dit moment zijn er in Eenrum geen
mogelijkheden om in deze behoefte te voorzien.

De gemeente Het Hogeland heeft in vele uitingen
uitgedragen positief te staan tegenover initiatieven die uit
de bevolking zelf komen. Uiteraard willen wij hier graag
op inspelen. Wij zijn dan ook van plan op korte termijn
met de gemeente in overleg te gaan over de resultaten
van deze behoeftepeiling. We hebben immers nu iets in
handen wat heel concreet is.
Via de gebruikelijke kanalen houden we iedereen van de
verdere ontwikkelingen op de hoogte. Heeft u zelf nog
vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via een
mail op dorpsbelangeneenrum@gmail.com.
Werkgroep Dorpsvisie, Bestuur Dorpsbelangen

NIEUWS VAN V.V. EENRUM
Normaal gesproken starten we bij V.V. Eenrum het
nieuwe jaar met een gezellige nieuwjaarsborrel om het
jaar op een leuke en gezellige wijze te starten. Zoals
met zoveel zaken is alles nog steeds behoorlijk anders
en zijn we nog lang niet terug naar het normaal – dat
normaal waar we allemaal zo naar terugverlangen. Als
vereniging doen we nog steeds een behoorlijk beroep op
onze lenigheid, de lenigheid van onze leden, vrijwilligers
en supporters die het al weer een lange tijd zonder die
gezellige voetbalweekenden moeten doen. Gelukkig
mogen onze jeugdleden wel blijven trainen, maar zonder
een lekkere wedstrijd in het vooruitzicht is alles natuurlijk
wel anders.
Komende periode
Hoe de komende periode er uit gaat zien, is voor ons
lastig in te schatten. De huidige maatregelen maken het
ook heel erg lastig om wat alternatieve bezigheden te
organiseren – ook heel logisch als we kijken naar wat er
om ons heen gebeurt met het aantal besmettingen en
de enorme druk op de zorg. Als vereniging moeten we
gewoonweg ook even een pas op de plaats maken en
hopen op een vroeg en prachtig voorjaar, dat wellicht het
virus een kopje kleiner weet te maken.
Aanpassingen Clubhuis
In deze noodgedwongen voetbalpauze proberen we
zeker wel een aantal zaken op een veilige en verantwoorde
manier op te pakken om zo straks helemaal tiptop voor
de dag te komen als vereniging. Zo zijn we bezig om
ons clubhuis meer voetbalgevoel en historie te laten
uitademen – en dat begint er al aardig op de lijken. Onze
club bestaat zoals de meesten wel weten inmiddels
meer dan honderd jaar en hoe mooi is het om die lange
historie ook meer te delen in ons clubhuis.
lees verder op pagina 6
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natuurlijkeigenwijz.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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Bij deze werkzaamheden stuiten we dikwijls op prachtige
stukken uit onze rijke historie.

maar liefst 20 teams.
Namens het bestuur van de voetbalvereniging
Herald Jansen

Samenwerkingen
Voor ons als verenging zijn dit financieel uitdagende
tijden, met een clubhuis dat al maanden gesloten is. De
clubhuisinkomsten zijn voor ons van essentieel belang,
maar bijvoorbeeld ook de inkomsten van het parkeren
bij de Hemelvaartsmarkt hebben we het afgelopen jaar
moeten missen en ook dit jaar is het nog maar afwachten.
Het is daarom ontzettend fijn dat we op het gebied van
samenwerkingen prachtige stappen hebben gemaakt
en ons gloednieuwe hoofdveld weer de nodige bedrijven
hebben kunnen toevoegen. Inmiddels is het hoofdveld
bijna helemaal vol met reclameborden – niet alleen een
prachtig gezicht, maar ook een geweldige impuls voor
ons als vereniging op financieel gebied.

Eenrum MO13

Te Koop aangeboden
Een nette goedwerkende
AEG afvoer wasdroger
Vaste prijs € 40,00
tel: 0595-850614

BEDANKT
Lezers van een krant!!! Bedankt voor wat wij rond de
kerstdagen van jullie hebben ontvangen. De envelopen
(met of zonder naam) en de lekkere dingen. Wij waren
blij verrast en hebben er erg van genoten.
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Meidenvoetbal
V.V. Eenrum is van oudsher een pionier van meiden/
vrouwenvoetbal, al waren de afgelopen jaren de aantallen
meiden wat teruggelopen. Ondanks de situatie waarin
we zitten hebben we dit seizoen echter een enorme
groep zeer enthousiaste meiden die aan het voetballen
zijn gegaan. Zoveel zelfs dat we nu op zoek zijn naar
nog enige aanvulling om twee teams te gaan formeren,
omdat het aantal nu haast te groot is voor één team.
Een geweldige ontwikkeling waar we als vereniging zeer
blij mee zijn. In totaal telt onze vereniging (inclusief drie
vrouwenteams samen met VV Kloosterburen, E.K.C)

Jan en Ineke

DANK
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de
hartverwarmende belangstelling, prachtige bloemen,
kaarten en lieve woorden die wij als familie ontvingen na
het overlijden van mijn lieve man, pa, opa, en over-opa,
		“Hielko Postma
fam. Postma

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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VAANDEL SDAP/PVDA
In het boek ‘Eenrum’, dat in 1999 is uitgegeven ter
gelegenheid van de viering van het 2200-jarig bestaan
van ons dorp, is een hoofdstuk opgenomen met als titel
‘Een rood bolwerk op het Hogeland’. Dit artikel komt van
de hand van Bert van Houten. In het stuk wordt mooi
beschreven waarom Eenrum een rood bolwerk wordt
genoemd en hoe dit ontstaan is. In het artikel wordt het
ontstaan van de SDAP-afdeling in de gemeente Eenrum
beschreven. De afdeling is opgericht op 29 oktober
1916. De SDAP is later opgegaan in de PvdA.
Onlangs is de Historische Kring Eenrum via Gerard
Godlieb in het bezit gekomen van een vaandel van de
SDAP/PvdA Eenrum. Zie de foto.
Op het vaandel is te lezen dat het om de gemeentelijke
federatie van de PvdA Eenrum gaat van februari 1921.
Onder de letters PvdA is nog zichtbaar SDAP. In het
artikel van Bert van Houten wordt de datum februari
1921 ook genoemd. Daarbij wordt verwezen naar een
sociaal-democratische vrouwenclub.
Onduidelijk is waarvoor het vaandel precies is gemaakt.
Het vaandel zal ongetwijfeld zijn gedragen tijdens onder
andere de 1 mei-optochten. Het zou mooi zijn als we
een duidelijker verhaal krijgen bij het vaandel. Wie weet
er meer over te vertellen?
Wij willen het vaandel een mooie plaats geven binnen
het grondgebied van de voormalige gemeente Eenrum.
Het liefst in een eigen onderkomen van de Historische
Kring Eenrum. Helaas is het nog niet zo ver. We hebben
de afgelopen jaren veel mooie spullen gekregen die
we graag willen laten zien. Onder andere ook van de
voormalige gemeente De Marne (een paar klokken,
schilderijen en andere dingen). Ons huidig onderkomen
(de Ainrommerkoamer) in café Bulthuis is te klein.
Namens de Historische Kring Eenrum,
Wim Toonder
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80 JAAR
Zondag, 27 december 2020, mocht ik de leeftijd van
80 jaar bereiken. Vanwege corona kon dit niet gevierd
worden. Als verrassing hadden mijn nichtjes een bericht
op Facebook en Instagram geplaatst met de vraag of
bekenden mij een kaart wilden sturen. Ik werd overspoeld
met 97 kaarten! Deze verjaardag zal ik ongetwijfeld nooit
vergeten! Heel veel dank voor de prachtige kaarten die
ik mocht ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Bene Wierenga

WINTER WADLOPEN VANUIT
PIETERBUREN 2021
WINTERWADLOPEN IN MAART
maandag 1
16.30
dinsdag 2
17.00
woensdag 3
7.00
donderdag 4
7.30
vrijdag 5
8.00
zaterdag 6
8.30
zondag 7
9.15
maandag 8
9.30
woensdag 10
12.30
donderdag 11
13.45
vrijdag 12
15.00
zaterdag 13
15.30
zondag 14
16.00
maandag 15
16.30
dinsdag 16
17.00
woensdag 17
17.30
donderdag 18
6.30
vrijdag 19
7.00
zaterdag 20
7.30
zondag 21
8.00
maandag 22
8.30
dinsdag 23
9.00
woensdag 24
10.30
donderdag 25
12.00
vrijdag 26
13.00
zaterdag 27
14.00
zondag 28
16.00
maandag 29
16.30
dinsdag 30
17.30
woensdag 31
18.00

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

WINTERWADLOPEN IN APRIL

donderdag 1
vrijdag 2
zaterdag 3
zondag 4
maandag 5
dinsdag 6
woensdag 7
donderdag 8
vrijdag 9
zaterdag 10
zondag 11
maandag 12
dinsdag 13
woensdag 14
donderdag 15
vrijdag 16
zaterdag 17
zondag 18
maandag 19
dinsdag 20
woensdag 21
donderdag 22
vrijdag 23
zaterdag 24
zondag 25
maandag 26
dinsdag 27
woensdag 28
donderdag 29
vrijdag 30
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6.30
7.00
7.30
8.00
9.00
10.15
12.00
13.15
14.15
15.00
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
6.30
6.45
7.30
8.00
8.30
9.00
10.30
12.00
13.15
14.15
15.15
16.00
16.45
17.45
18.00

WADLOPEN IN MEI

zaterdag 1
zaterdag 1
zondag 2
maandag 3
dinsdag 4
woensdag 5
donderdag 6
vrijdag 7
zaterdag 8
zondag 9
maandag 10
dinsdag 11
woensdag 12
donderdag 13
vrijdag 14
vrijdag 14
zaterdag 15
zaterdag 15
zondag 16
zondag 16
maandag 17
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
zaterdag 29
zondag 30
maandag 31

7. 00
19. 00
7. 15
8. 00
8. 45
10. 00
11. 15
12. 45
13. 45
14. 30
15. 15
15. 45
16. 15
17. 00
5. 30
17. 15
6. 00
17. 45
6. 30
18. 15
6. 45
19. 00
7. 15
7. 45
8. 45
10. 00
11. 30
12. 30
13. 30
14. 45
15. 30
16. 30
17. 15
6. 00
18. 00
6. 30
7. 00

addengenot

aan Zee
Lauwersoog

MEDIO 2021

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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2.

VRIENDJES IN DE SPOTLIGHTS
3.

4.
5.

6.
7.
Iedere maand mag iemand die in de spotlights heeft
gestaan, 10 vragen doorgeven aan zijn of haar vriendje
of vriendinnetje.
Zo kunt u op een leuke manier kennis maken met de
kinderen van het dorp.
1.

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Rosa-Linde Nina Isabella Meijer, wordt deze 		
maand 12 jaar en zit in groep 8.

8.
9.
10.

Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
1 broer Daan is 18 jaar en 1 zus Anna-Fleur
zij is 15 jaar.
Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Ava Max (Amerikaanse zangeres), omdat ze 		
hele leuke liedjes maakt..
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“Who’s laughing now”, van Ava Max.
Wat wil je later worden?
Ik ga eerst naar de HAVO, en daarna hoop ik
dat ik weet wat ik wil worden.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Pizza Salami.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Marley Estrada, hoofdrolspeler van
“GO! Vive A Tu Minera”.
Wat vind je het mooiste aan jezelf?
Mijn ogen.
Aan wie geef jij deze vragen door?
Sofie Smits.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ze lief is en altijd wil helpen.

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
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info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

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

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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STREAMUARI
Thuis opgesloten zitten tijdens de grauwe post-kerst
winterweken is geen lolletje. Goddank zijn er streaming
diensten – zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime –
met genoeg programma’s en films om wel honderd jaar
quarantaine te vullen. Ik pretendeer niet alles gezien te
hebben óf expert te zijn, maar op deze pagina geef ik
enkele hartverwarmende streaming tips die ik graag met
mijn gewaardeerde dorpsgenoten deel. Help Eenrum de
winter door – ook voor de TV (en daar is niks mis mee).
Soul
Een prachtige animatiefilm van Pixar – de makers van
onder andere Toy Story, Finding Nemo en Cars. In Soul
volg je een jazzmuzikant die door een ongelukkige val in
Het Grote Hiervoor belandt – de plek waar nieuwe zielen
hun persoonlijkheid krijgen. Soul mixt, net als Inside Out
(ook van Pixar), verschillende animatiestijlen om een
gelaagd, grappig en emotioneel verhaal te vertellen.
Boeiend voor jong én oud.
Te zien op Disney+
A Beautiful Day in the Neighborhood
In deze film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal,
smeedt een journalist een vriendschap met de beroemde
kindertelevisiepresentator Fred “Mister” Rogers (gespeeld
door Tom Hanks) en wordt daardoor gedwongen zijn
eigen pijnlijke verleden onder ogen te komen. Hoewel
Mister Rogers in Nederland niet zo bekend is, doet dat
weinig af aan de boodschap van de film. Namelijk dat we
wel wat liever voor elkaar mogen zijn.
Te zien op Netflix
I.M.
Filmmaker Michiel van Erp – die eerder de fenomenale
serie Ramses maakte – verfilmde de roman I.M. van
Connie Palmen tot een vierdelige serie voor TV. Wende
Snijders en Ramsey Nasr (Gouden Kalf voor beste acteur
in een televisiedrama) schitteren als Palmen en journalist
Ischa Meijer in deze schurende liefdesgeschiedenis.
Te zien op NPO Start (gratis)
My Octopus Teacher
“Veel mensen zeggen dat octopussen op buitenaardse
wezens lijken. Maar het vreemde is dat, als je dichterbij
ze komt, je je realiseert dat we in veel opzichten hetzelfde
zijn.” Dit zijn de woorden van de Zuid-Afrikaanse
filmmaker Craig Foster, die een wonderlijke vriendschap
opbouwt met een octopus in de Valsbaai. Prachtige
onderwaterbeelden onderstrepen zijn boodschap, die
voor sommigen misschien wat zweverig is, maar die de
wereld wél wat mooier kleurt.
Te zien op Netflix
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Intouchables
Een Franse film over de vriendschap tussen een
verlamde rijke aristocraat en een Senegalese man uit de
banlieus van Parijs. Een tikkie zoetsappig, maar wél de
best bezochte Franse film aller tijden. En dat is natuurlijk
niet zonder reden.
Te zien op Pathé Thuis
Studio Ghibli
Op Netflix staan vrijwel alle films van de Japanse
animatiestudio Ghibli. Van alle Ghibli films zijn die van
oprichter Hayao Miyazaki misschien wel het bekendst
– mede doordat hij een Oscar won voor zijn Spirited
Away uit 2001. Voor mensen die niet bekend zijn met
Miyazaki, is My Neighbor Totoro misschien een goede
binnenkomer: een fantasierijk verhaal over twee zusjes
die een zomer met hun vader op het Japanse platteland
doorbrengen, terwijl hun moeder in het ziekenhuis
ligt. Wie wat serieuzer werk wil: check dan Princess
Mononoke, met een krachtige eco-boodschap. Ghibli
films zijn geschikt voor kinderen én volwassenen.
Te zien op Netflix
Ruben Heijloo

ONDANKS
De vogels
Ze fluiten
Alsof de wereld niet stil
De bloemen
Ze bloeien
Omdat de lente weer wil
De zon
Ze verwarmt
Dwars door ijzige kou
De kleuren
Ze ontpoppen
Terwijl het leven zo grauw
De mensen
Ze verbinden
Nu de afstand zo groot
De liefde
Ze wint
Ondanks ziekte en dood
@brievenbusgeluk

INEENS ZIE JE HET EVEN HELEMAAL NIET
MEER ZITTEN….
Het kan iedereen overkomen. Mensen die diep(er) in
de schulden raken, gebruik moeten maken van de
schuldhulpverlening of genoodzaakt zijn een uitkering aan
te vragen. Ook mensen die zich nooit zorgen maakten,
kunnen zo maar geheel onverwachts, bijvoorbeeld door
een faillissement, korting van werkuren, een ontslag of
een echtscheiding, ongewild in deze situatie belanden.
Als vaste grond onder je voeten wordt weggeslagen, hoef
je in de gemeente Het Hogeland gelukkig er niet helemaal
alleen voor te staan. Vanuit Dorpsbelangen hebben we de
gemeente benaderd om ons van informatie te voorzien,
zodat we dit via de Ainrommer onder de aandacht van
de Eenrumers kunnen brengen. De gemeente heeft
namelijk het volgende beleid opgesteld
Mee(r)doen in Het Hogeland
Als je een laag inkomen hebt, dan kan het moeilijk zijn
om aan dingen mee te doen in de samenleving. De
gemeente Het Hogeland heeft daarom verschillende
Mee(r) doen regelingen.
Sommige
regelingen
worden
aangeboden
in
samenwerking met andere organisaties. Met deze
regelingen kun je extra vergoedingen of spullen aanvragen
die jou helpen om meer te kunnen doen. Bij sommige
woorden zie je een sterretje (*) staan. Bijvoorbeeld als
je voor een regeling niet meer dan een bepaald bedrag
mag verdienen. Of een maximaal bedrag aan spaargeld
of bezittingen mag hebben. Misschien zijn de bedragen
die je ziet ondertussen iets hoger of lager. We passen ze
namelijk twee keer per jaar een beetje aan. Voor de upto-date bedragen en informatie kun je het beste kijken
op: www.hethogeland.nl/meerdoen
Hieronder vind je enkele regelingen die de gemeente te
bieden heeft:
Goedkopere zorgverzekering bij Menzis
Via de Gemeente en Menzis kun je een Collectieve
zorgverzekering afsluiten. Dit is een aanvullende
verzekering met vergoedingen voor bijvoorbeeld de
tandarts, brillen en de fysiotherapeut. Zoek zelf wel
altijd goed uit of een collectieve zorgverzekering voor
jou de goedkoopste oplossing is. Aanvragen: www.
gezondverzekerd.nl
Deel
premie
aanvullende
zorgverzekering
terugkrijgen
Heb je een aanvullende verzekering, maar geen
collectieve zorgverzekering via de gemeente? Dan kun

je met de Tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering
een vergoeding van 7 euro per maand krijgen.
Voorwaarden: maximaal 120% van bijstand*, maximaal
vermogen*
Aanvragen: www.hethogeland.nl/meerdoen, bel met
de gemeente: 088 - 345 8888, neem contact op met
je consulent of ga naar de balie van Werkplein Ability in
Winsum.
Extra geld na 3 jaar laag inkomen
Studeer je niet? En heb je al een lange tijd een laag
inkomen en weinig spaargeld? Dan kun je een extra
bedrag bovenop je inkomen krijgen (Individuele
inkomenstoeslag). De hoogte van dit bedrag is afhankelijk
van hoe jouw gezin eruitziet.
Voorwaarden: maximaal vermogen*, 3 jaar of langer
maximaal 105% van bijstand*
Aanvragen: www.hethogeland.nl/meerdoen, bel met
de gemeente: 088 - 345 8888, neem contact op met
je consulent of ga naar de balie van Werkplein Ability in
Winsum.
Hieronder staat de uitleg wat alle woorden of zinnen met
een sterretje * betekenen.
105% of 120% van bijstand Of je een regeling aan kunt
vragen hangt af van wat je verdient.
Je mag maximaal bijstand plus een beetje verdienen.
Hieronder zie je wat de bedragen zijn. De bedragen zijn
netto (wat je op je rekening krijgt) per maand en met
vakantiegeld erbij in. Het maakt hier niet uit of je een
kind hebt of niet. Het bedrag voor bijvoorbeeld een
alleenstaande is hetzelfde als voor een alleenstaande
ouder.
Het bedrag kan anders zijn als jouw gezin er anders
uitziet.
• 105% van bijstand voor een alleenstaande: 1.104,93
euro;
• 105% van bijstand voor gehuwden of samenwonenden:
1.578,48 euro;
• 120% van bijstand voor een alleenstaande: 1.262,78
euro;
• 120% van bijstand voor gehuwden of samenwonenden:
1.803,97 euro
Vermogen:
vermogen bestaat uit spaargeld of dure spullen zoals
een auto. Voor de meeste regelingen is het zo dat je niet
te veel vermogen mag hebben.
Jouw vermogen mag de afgelopen drie maanden niet
hoger geweest zijn dan:

lees verder op pagina 15
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Rustig wonen in Eenrum

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

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

Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl
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30 grondgebonden woningen met een tuintje
Twee- en driekamerwoningen
Slaapkamer en badkamer op de begane grond
Woonkamer en keuken in aparte ruimte
Voldoende berg- en opslagruimte
Bushalte om de hoek (Lauwersoog / Groningen)
Kale huur vanaf € 509, - voorschot servicekosten
is € 16,- per maand (huurtoeslag is mogelijk)
Korte wachttijd
Inschrijven is mogelijk via de bewonersconsulent van
Woonzorg Nederland.

• Alleenstaande: 6.225,00 euro spaargeld.
• Alleenstaande ouder, gehuwden of gehuwde ouders:
12.450 euro spaargeld.
• Als je een koophuis hebt, een auto, of beide, dan zijn
er extra voorwaarden.
Kijk dan op de website van gemeente Het Hogeland.
www.hethogeland.nl/meerdoen
Contact opnemen met de gemeente of balie van
Werkplein Ability
Als de gemeente noemt dat je een regeling via de
gemeente aan kunt vragen, dan bedoelen ze:
• Dat je langs de balie van Werkplein Ability in Winsum
kunt lopen.
• Dat je de gemeente kunt bellen, die jou doorverbindt
naar Werkplein Ability: 088 - 345 8888, van maandag
t/m vrijdag van 09:00 – 17:00.
• Dat je jouw consulent of werkcoach kunt bellen.
Verwijsbrief gemeente
Als je geen bijstand hebt dan heb je soms een verwijsbrief
van de gemeente nodig. Ga hiervoor naar de balie van
Werkplein Ability in Winsum.
Voor de inwoners met de kinderen biedt de gemeente
Het Hogeland ondersteuning bij opvoeden. Dit is
laagdrempelig, toegankelijk, kosteloos en onafhankelijk.
Home-Start biedt opvoedondersteuning aan gezinnen
met opgroeiende kinderen, in elk geval van 0 t/m 12 jaar.
Doel van de ondersteuning is om de druk van de ketel te
halen, rust en ruimte te creëren waardoor er oplossingen
in zicht kunnen komen. Als ouder geef je zelf aan waar
behoeftes liggen. Alle vrijwilligers van Home-Start hebben
opvoedervaring en volgen een voorbereidingstraining.
De vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door
een coördinator. Voor meer informatie of een gesprek
kun je contact opnemen met de Coördinator voor de
gemeente Het Hogeland: https://www.home-start.nl/
Heb je vragen, beperkt toegang tot het internet of vind je
het lastig dit online te regelen. Aarzel dan niet en neem
contact met de gemeente via de telefoon: 088 - 345 88
88 of WhatsApp: 06 - 1145 0530 en vermeld hierbij dat
je graag in gesprek wil over de Mee(r)doen regelingen.
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,
Berend ter Horst (bestuurslid)

LEDENWERFACTIE VERLENGD!
De decemberactie om nieuwe leden te werven is
succesvol gebleken. Alle nieuwe leden en vrienden van
Ruilkring Hogeland hebben zo’n mooi groen draagtasje
met inhoud ontvangen. De reacties op de verrassende
inhoud waren hartverwarmend.
In de coronatijd kan er meer dan je denkt. Alleen geen
inloopbijeenkomsten natuurlijk. Er is wel veel handel via
de groeps-App en de website en we maken nog steeds
elke maand een nieuwsbrief.
Als je in januari besluit lid te worden van de Ruilkring
Hogeland, ontvang je naast een ‘startkapitaal’ van 30
pangels bovendien het leuke Promotietasje van de
Ruilkring. De inhoud bevat naast informatie over de
Ruilkring, ook enkele cadeautjes: hergebruik, duurzaam,
door leden vervaardigd.
Dit willen we ook naar nieuwe leden uitstralen: je bent van
harte welkom en dat tonen we nu ook op deze manier.
Met meer leden wordt het ‘pangelen’ steeds leuker. Dan
is er meer vraag en aanbod. Meer handel. Meer sociale
contacten onderling, alleen nu even niet fysiek.
Nog niet zo bekend met het concept van Ruilkring
Hogeland? Kijk dan eens op de website:
www.ruilkringhogeland.nl. Daar vind je veel informatie. Je
kunt bij ‘vraag’ en ‘aanbod’ zien wat leden zoal aanbieden
en vragen. Ook kun je er de laatste nieuwsbrief lezen.
Heb je daarna nog vragen? Neem gerust contact op via
het contactformulier op de website.

Ben jij een van de twijfelaars die denkt: ik vind het
concept leuk maar ik heb niets te bieden, geen idee
wat mijn aanbod zou kunnen zijn? Daar ben je niet de
enige in. Maar iedereen heeft iets waar zij/hij goed in is,
iedereen heeft talenten. Denk niet alleen in spullen, maar
ook in diensten, in delen van kennis, in er zijn voor de
ander. In het uitlenen van gereedschap, in ... noem het
maar op!
Doe je mee? Je bent van harte welkom!
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PROGRAMMA DE KLEINE PLANTAGE 2021
In 2021 organiseert Kwekerij De Kleine Plantage elke
maand van april 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.
Kwekerij De Kleine Plantage, Handerweg 1, 9967TC
Eenrum, 0595-491604
www.dekleineplantage.nl, info@dekleineplantage.nl
zat 3, zo 4, ma 5 april
Voorjaarsprikkels (Rozen en Clematissen
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. Er zijn snoeidemonstraties
en er is voorlichting over het tuinonderhoud door Rense
Renkema. Priska bakt. Het hele Paasweekend is de
kwekerij open.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.
zat 1, zo 2 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. Marie Lang en Sophia Schrödter zijn er
met beeldschone cadeauverpakkingen van zaden,
prachtige kaarten en porselein met plantenafbeeldingen
van o.a. bolgewassen. Priska bakt.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.
zat 29, zo 30 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. Jan-Kees Luijerink
van 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.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.

18

zat 3, zo 4 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.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.

zat 31 juli, zo 1 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.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.
zat 4, zo 5 sept
Liefhebbersdagen. Bollen, boeken en planten.
Een evenement met voorjaarsbollen van Hein
Meeuwissen, met de nieuwste boeken op tuin- en
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.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.
zat 9,zo 10 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 Cruydt-Hoeck is er met bloemenzadenmengsels en
De Heliant met stinzenbollen en heemplanten.
Open van 10.00-17.00. Gratis toegang.

Gediplomeerd lid van Provoet

65
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PUZZEL

20

Stuur de oplossing voor 15 februari 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“KERSTBOMEN EN KERSTVERSIERINGEN IN DECEMBER”.De winnaar van de vorige maand: Lisa Labrie.
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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EIGENWIJS? JA NATUURLIJK!
Het kon gewoon niet anders en het voelt heel natuurlijk –
het klopt, het groeit, op een geheel natuurlijke wijze. En
op een manier die zo bij mij past.
Half oktober begon ik vol goede moed mijn yogaschool,
voor kinderen, maar volwassenen waren natuurlijk ook
welkom. Ik ging ervan uit dat kinderyoga in dit dorp wel
een nieuw concept was en begon dus met Yoga-4-kids,
iets wat ik al tien jaar deed en waar ik zelf veel plezier
uit haalde. Ondanks alle coronamaatregelen begon
ik dapper. Het was waarschijnlijk erg nieuw want er
kwamen 4 kinderen! Wel de allerleukste natuurlijk en we
hebben veel plezier.
Ook de moeders zagen dit en vroegen of ik ook yoga
gaf voor volwassenen. Ik moest even schakelen, maar
ook dat had ik wel eens gedaan. Ik heb al een aantal
jaren terug in een inloophuis voor kankerpatiënten yoga
gegeven, ook al in een sportschool (maar dat vond
ik minder leuk), ik heb stoelyoga aan dementerende
ouderen gegeven, dus ik dacht: ja, ook dat wil ik wel. Ik
gaf wel al meditatielessen omdat ik dat in deze roerige
tijd zelf zo fijn vind om te doen en ik dit graag wilde
delen. Op een geheel natuurlijke manier ontstaat het en
ik beweeg gewoon mee.
Maar al die volwassenen (inmiddels 12) nu steeds bij
yoga-4-kids te laten komen voelde een beetje raar. Dus
vandaar een andere naam!
En dat is nu: NatuurlijK EigenwijZ, een nuchtere kijk
op spiritualiteit. Een algemene naam waaronder dus
volwassen yoga valt, kinderyoga, meditatie, yogatherapie,
yoga op school, 1-op-1 lessen n.a.v. extra begeleiding,
yoga voor kankerpatiënten (plus koffie/thee) met wellicht
in de toekomst nog meer….(maar dat ontstaat vanzelf
op een Natuurlijke manier).
En Eigenwijz, omdat ik mijn lessen op mijn eigen wijze
geef, omdat ik stiekem gewoon ook wel wat eigenwijs
ben en niet gauw opgeef. Ik zie altijd veel kansen en
hou van uitdagingen en ga dit alles aan met een vleugje
Marja. En omdat ik heel graag mijn expertises wil delen
en het erg leuk vind om mensen te ontmoeten, ook al is
het alleen maar dat je even binnenloopt voor een kopje
koffie of thee en een praatje.
De website Natuurlijk Eigenwijz is nu in bewerking (op
het moment van schrijven), de website yoga-4-kids
blijft daarnaast bestaan. Een rooster is hierop te vinden.
Welkom bij Natuurlijk Eigenwijz (na de coronamaatregelen
en lockdown natuurlijk)
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Marja Koops. T: 0653586885
www.natuurlijkeigenwijz.nl
E: info@natuurlijkeigenwijz.nl
www.yoga-4-kids.nl
E: info@yoga-4-kids.nl

EEN ONMOGELIJKE OPGAVE
“Een Marokkaans volksverhaal over hoe van
scherven goud te maken”.
Soms heb je geluk, soms heb je pech. Een man verviel
van de ene dag op de andere van grote rijkdom in grote
armoede door opeenvolgende pech en ongeluk. Hij
probeerde er weer bovenop te komen door zich in allerlei
handeltjes te storten, maar niets wilde lukken.
Ten einde raad besloot hij een tovenaar te raadplegen die in
de wijde omtrek beroemd was. Hij vroeg hem simpelweg
hoe hij het grootst mogelijke aantal goudstukken kon
krijgen. De tovenaar luisterde aandachtig naar hem,
dacht diep na, en raadde hem vervolgens aan om van
potscherven zoveel stukken te maken als hij maar kon.
Daarna moest hij wachten op de dag van het Asjoerafeest, want dat was de enige geschikte dag voor een
dergelijke toverkunst. Op die dag moest de man vroeg
opstaan en naar een speciale bron gaan die de tovenaar
hem aanwees en de stukken aardewerk in het water
gooien. Die zouden dan veranderen in goudstukken.
“Maar,” zei de tovenaar nog, “pas op!” Hij mocht beslist
niet denken aan een haas, want anders moest alles het
volgende jaar weer opnieuw gedaan worden.
Onze man maakte dus zoveel scherven als hij maar kon
en wachtte ongeduldig het Asjoera-feest af. Dat duurde
nog een hele tijd, maar eindelijk was het zover. Die
ochtend stond hij vroeg op en ging naar buiten terwijl hij
een stoet van zeker tien ezels achter zich aantrok, alle
vol beladen met manden waar de aardewerkscherven
uitpuilden. Haastig liep hij in de richting van de bewuste
bron. Onderweg kwam hij vrolijke kinderen tegen die aan
het spelen waren: het was de dag van Asjoera, het feest
van de kinderen en ze waren allemaal blij. Sommigen lieten
rotjes knallen tussen de benen van de voorbijgangers
om lekker te kunnen lachen om hun schrik; anderen
liepen met poppen te wandelen die prachtig uitgedost
waren als bruid en bruidegom; weer anderen sloegen op
trommels van allerlei soorten en maten.
Maar onze man zag en hoorde niets. Hij liep naar de
bron met zijn ezels en dacht alleen aan het geld dat hij
zou krijgen... Eindelijk was hij er.
lees verder op pagina 22
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Hij laadde de manden af en gooide de aardewerkscherven
in het water zoals de tovenaar het hem had aangeraden
en herinnerde zich plotseling dat hij niet moest denken
aan een haas! Te laat! Hij had er al aan gedacht. Hij liet
zijn ezels achter, draaide zich woedend om en stormde
bij de tovenaar naar binnen.

veroorzaken. Dus als de hond onverhoopt in de goot
poept dient dit ook opgeruimd te worden.

“Jouw raad is onmogelijk op te volgen!” riep hij. “Ik hoef
alleen maar te denken dat ik niet moet denken aan een
haas om alles te laten mislukken!”
De tovenaar glimlachte en antwoordde: “Jij hebt mij het
onmogelijke gevraagd. Ik kon jou slechts antwoorden
met het onmogelijke.”

POEPOPDESTOEP?
De redactie wordt regelmatig benaderd om eens iets
te schrijven over de overlast van hondenpoep. Er is
al vaker over geschreven in uw blad. De Ainrommer
haalde onderstaande informatie van internet.
Hondenpoep
Hondenpoep zorgt letterlijk voor vervuiling van de straat
en is een grote ergernis voor velen. Straten, parken,
plantsoenen maar ook voortuinen worden gebruikt
als plek om honden hun behoeften te laten doen.
Hondenpoep is bijzonder onhygiënisch. Hondenpoep
bevat veel ziekteverwekkende parasieten en bacillen,
zelfs in vergane vorm of droge vorm. Hondenpoep
op straat brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
De overlast van hondenpoep is een maatschappelijk
probleem wat moeilijk aan te pakken is.
Hondenpoep in uw omgeving.
Misschien heb je zelf een hond of ben je gewoon dol
op de trouwe viervoeters. Of misschien heb je helemaal
niks met honden. Feit is; hondenpoep is vies. Alleen ligt
hondenpoep vaak midden op straat, of op het grasveld
waar je een balletje wil trappen met je kind of zelfs in
het park waar je op een zondag gezellig wilt picknicken.
Hondenliefhebber of niet, niemand vind het fijn om op
dergelijke manieren met hondenpoep geconfronteerd te
worden.
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Hondenpoep
opruimen
verantwoordelijkheid
hondenbezitter!
Hondenbezitters hebben een opruimplicht. Zij dienen
ervoor te zorgen dat er geen hondenpoep van hun
viervoeter achterblijft op de stoep, parken, speeltuinen
en plantsoenen. In tegenstelling tot wat veel mensen
denken mogen honden hun behoefte niet doen in de
goot. Door geparkeerde auto’s is de hondenpoep
moeilijk te verwijderen wat verstopping van de goten kan

DE HOND MET DE KAAS IN ZIJN BEK

Een Friese fabel over hebzucht die gestraft wordt
Er was eens een hond, die stroopte de boerenerven af
of daar ook iets van zijn gading te vinden was, want hij
had honger. Toen kwam hij bij een boerderij, daar had
de meid een flink brok kaas schoongeschrobd en dat
lag onderaan op het droogrek met emmers. Hij dacht:
tjonge, wat een heerlijk brok kaas! Hij greep het en koos
het hazepad.
Maar onderweg moest hij over een plank die over een
sloot lag. Het water was er spiegelglad en toen hij
midden op die plank was, keek hij onder zich in het
water. Daar was ook een hond! En te duivekater, ook
die had een brok kaas in zijn bek! Door de weerkaatsing
leek dat brok hem groter dan zijn eigen stuk. Hij dacht: ik
spring boven op die hond en steel het van hem.
Zodoende opende hij zijn bek (natuurlijk moest hij daarbij
zijn eigen stuk kaas loslaten), hij sprong in het water en
wilde de kaas van die ander pakken. Maar plotseling was
er geen hond en geen kaas meer. Zijn eigen brok dreef
een eind weg en kwam op de bodem terecht, en hij zag
het niet terug. Hij worstelde tegen de kant op, schudde
zijn vacht en liep mismoedig zonder kaas naar huis.

Van de Volksvehalen Almanak Groningse verhalen

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

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

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl
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KLEURPLAAT
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NUTTIGE ADRESSEN
TSN VERPLEGING EN VERZORGING

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

HUISARTSENPRAKTIJK EENRUM

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( VOORHEEN LAB NOORD )
neem contact met de huisarts voor locatie
of www.certe.nl

DIETISTE MARTJE KOK-DATEMA

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

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

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

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

AFVALWIJZER (LEES DE FOLDER)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

BEZORGEN VAN MAALTIJDEN
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

OVERLEDENENZORG

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