De Ainrommer
dorpsblad voor eenrum februari 2022 | www.de-ainrommer.nl

in deze editie...
• dorpsbelangen
• 	Gevels van Eenrum
• warmtepomp van willem
• woonerf de plantage
• arboretum
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VOORWOORD
Het is elke maand weer spannend: komen er wel
genoeg artikelen binnen voor de Ainrommer? Want de
redactie maakt dit blad uiteraard niet zelf; het zijn onze
dorpsgenoten die elke keer weer stukken insturen ter
publicatie. En elke maand lijkt het vlák voor de deadline
alsof iedereen de Ainrommer is vergeten. Maar elke
maand komen er, meestal op het laatste moment, tóch
weer genoeg fijne artikelen binnen. Waarvoor dank.
Zonder onze schrijvende dorpsgenoten is er simpelweg
geen Ainrommer.
In dit nummer van de Ainrommer stuurt Pierre Janssen
zijn lezers wederom het dorp in voor de maandelijkse
huizenquiz – deze keer om eens goed te kijken naar
voorgevels. Daarnaast zijn er verschillende updates,
onder meer van de sportvereniging, het shantykoor, het
hertenkamp en uiteraard dorpsbelangen. Ook een lang
stuk met informatie voor mensen die in deze tijden wel
wat (financiële) steun kunnen gebruiken én een tweede
artikel over de warmtepomp van Willem Hiemstra die onlangs met zijn energietransitieperikelen (goed
Scrabble-woord!) zelfs het NOS Journaal bereikte.

Hopelijk kan ook deze Ainrommer u bekoren en biedt
het blad met de groene omslag wat vluchtige afleiding
in deze roerige tijden. Want corona, gasboringen,
subsidiedebacles - het kan niet op. We sluiten daarom
af met wijze raad van de Groningse rappers van Wat
Aans!, die onlangs met het nummer Trilploat het eerste
Groningstalige nummer ooit hadden dat op Spotify meer
dan één miljoen keer is beluisterd.
Wie bin hier, wie bin trots op Grunn.
Gooi die scholders er moar onder en dan mot ’t lukk’n.
’t Is nait ’t plan om vandoag de boudel op te jutt’n,
Moar om te trill’n tot de bill’n uut de boksem schudd’n
De redactie
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nijs oet ainrom
Activiteit

Locatie

12-02 VV Eenrum
12-02 VV Eenrum

wedstrijd EKC 1
wedstrijd Eenrum 1

sportpark Eenrum
sportpark Eenrum

13.00
15.00

12-03
12-03
19-03
26-03
26-03
30-03

wedstrijd EKC 1
wedstrijd Eenrum 1
wedstrijd EKC 1
wedstrijd Eenrum 1
Donateursavond
verkoop paaseitjes

sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
Dorpshuis
dorp

13.00
15.00
13.00
15.00
19.30
17.00 – 19.00

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Donderdag
Volleybal m/v recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Vrijdag
Freerunning 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

Dag

Februari

Zat.
Zat.

Maart

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

d.d.

Organisatie

VV Eenrum
VV Eenrum
VV Eenrum
VV Eenrum
Ainrommer Shantykoor
SV Eenrum

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Zo.
06-02 Centrumkerk Winsum
Ds. Ruth Renooij

Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

06-02
13-02
13-02
20-02
27-02
27-02

Kerk Westernieland
Centrumkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Winkheem

Ds. Marianne Boogaard
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ruth Renooij
Ds. Harmen Jansen
Ds. Ruth Renooij
Mevr. Janny Prins-Pestoor

Bijzonderheden
Dienst met Jong & Oud
Kerk, School &
Gezinsdienst

Kliederkerk

Zangdienst

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

Tijd
10.00

09.30
09.30
15.30
09.30
09.30
19.00

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Een nieuw jaar, een nieuw begin? Coronatechnisch
gezien moeten we maar geen hoge verwachtingen
hebben. Het nieuwe woord ‘coronamoeheid’ is al op
meerdere plekken gesignaleerd en dat is geen goed
teken. Afijn, we zullen moeten roeien met de riemen die
we hebben. ‘Eerst zien, dan geloven’ is verder het motto
voor de komende tijd. En dat geldt natuurlijk ook voor
Dorpsbelangen. Veel valt er op dit moment niet te zien,
simpelweg omdat er voor de schermen geen activiteiten
gaande zijn. Achter de schermen wel, maar daarover
later in het jaar. Voor nu een paar onderwerpjes.
Publicatie Ommelander
Op de voorpagina van de Ommelander Courant van 22
december 2021 stond een artikel over de verkoop van
het perceel Plantsoenstraat 4 aan de omwonenden. Door
de gemeente was volstrekt ten onrechte meegedeeld
dat Dorpsbelangen Eenrum het met de verkoop eens
was. Dit artikel veroorzaakte - terecht - verontwaardigde
reacties van dorpsgenoten richting Dorpsbelangen.
Dorpsbelangen was en is het echter helemaal niet
eens met de opvatting van de omwonenden dat in
verband met hun privacy woningbouwbouw op deze
locatie niet gewenst is. Dorpsbelangen heeft zich altijd
op het standpunt gesteld dat woningbouw, gelet op
de woningsituatie in Eenrum en de resultaten uit de
behoeftepeiling, juist op deze kavel een goede zaak
zou zijn. Achteraf gezien bleek de gemeente al zodanig
vergaande toezeggingen aan de omwonenden te
hebben gedaan dat die met goed fatsoen niet meer
teruggedraaid konden worden. Praktisch gezien werden
we voor een voldongen feit gezet.
Om kort te gaan hebben wij hierover een stevige mail
aan de verantwoordelijke wethouder gestuurd en daarop
volgde een reactie van de gemeente die hieronder
integraal wordt weergegeven.
Wethouder Mariette Visser
‘Graag kom ik terug op het artikel in de Ommelander
Courant van 22 december 2021. Daar gaan zij
in op de onderhandse verkoop van het perceel
aan de Plantsoenstraat 4 te Eenrum. Hierin staat
dat Dorpsbelangen instemt met verkoop van de
Plantsoenstraat aan de omwonenden. Hierdoor kan er
geen woningbouw op deze locatie worden gerealiseerd.
Het is de gemeente bekend dat Dorpsbelangen een
voorkeur had voor woningbouw op deze specifieke plek.
Dorpsbelangen heeft de wens voor woningbouw op deze
locatie nu losgelaten, omwille van het vergevorderde
verkoopproces en het belang van de omwonenden
hierin. Dorpsbelangen richt zijn volle aandacht en energie
op andere woningbouwlocaties in Eenrum.

Over deze andere percelen zijn Dorpsbelangen en de
gemeente met elkaar in gesprek.’
Hoe het ook zij, gedane zaken nemen geen keer en
het onderwerp Plantsoenstraat 4 kan hiermee dan ook
worden afgesloten.
Algemene Ledenvergadering
Voorspellen is moeilijk, vooral als het over de toekomst
gaat. Op het moment van typen van dit stuk is het een
reële verwachting dat een ALV in de gebruikelijke vorm
in de (normaal geldende) maand februari niet mogelijk
zal zijn. Met meerdere mensen in een zaal bij elkaar
komen zit er coronatechnisch niet in. Het alternatief om
dan over te gaan op videovergaderen heeft niemands
voorkeur. Voorlopig rest dan alleen nog het alternatief
voor verder uitstel, waarbij de hoop dan uitgesproken
kan worden dat bijvoorbeeld in mei 2022 fysiek bij
elkaar komen wel mogelijk zal zijn. Een dergelijk uitstel
is acceptabel. Wij zijn ons ervan bewust dat hierdoor
een van de mogelijkheden om feeling te houden met de
leden van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum vervalt,
maar een goed alternatief is er op dit moment niet. We
zullen bekijken hoe we toch beter kunnen inspelen op
hetgeen er binnen onze vereniging leeft.
Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een “dorpskwestie” die je graag bij
de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan
Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen.
Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid.
Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden is zeer
eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid te
worden naar Harry van der Laan, onze penningmeester,
op dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)
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OLIEBOLLENACTIE HERTENKAMP

FLESSENACTIE JO-19 VV EENRUM

De oliebollenactie op 31 december 2021 voor het
Eenrumer hertenkamp was een groot succes. Mensen uit
het hele dorp (en zelfs omstreken) hadden een bestelling
geplaatst of kwamen op de dag zelf oliebollen halen voor
het goede doel. Het weer zat niet mee, maar in onze tent
uit de wind mocht dat de pret niet drukken. We hebben
meer dan 2200 oliebollen mogen bakken en daarmee
het mooie bedrag van €1156 voor het hertenkamp
opgehaald. Natuurlijk hebben we ook onkosten moeten
maken, maar mede door onze sponsoren Deuren
Service Noord en Stukadoorsbedrijf Mennes hebben
we dit kunnen minimaliseren. We hopen dat iedereen
ervan genoten heeft en dat dit voor herhaling vatbaar is.
Bedankt namens de hertjes en het hertenkamp-team.

Allereerst ontzettend bedankt voor alle donaties, die wij
de vorige flessenactie hebben gekregen. Hierdoor was
de eerste flessenactie een enorm succes. Het team
van de JO-19 bestaat al zo’n tien jaar. Door de jaren
heen zijn we een hechte groep geworden en hebben
we elk seizoen afgesloten met een leuk einde; zoals
een kampeerweekend in Lauwersoog en in Overijssel.
Vanwege onze leeftijden is dit het laatste seizoen dat wij,
als een team, samen kunnen voetballen. Daarom willen
we dit seizoen groots afsluiten met een internationaal
voetbaltoernooi in Spanje.
Het toernooi vindt plaats in Blanes, een stad aan de
oostkust van Spanje. Het is een toernooi dat drie dagen
zal duren. Op de eerste dag is er een kennismakingsdag
met de andere teams, afkomstig uit vijf verschillende
landen: Denemarken, Frankrijk, Spanje, Engeland en
Zwitserland. Op de andere twee dagen zal het toernooi
gespeeld worden.

De oliebollenbaksters
Initiatiefnemers: Wies, Wendel (foto) en Eveline (foto)
Shout-out naar alle bak en schil-hulp: Wietske (foto),
Stien, Anneke, Jorn, Sander, Jeroen en Giel.

Aangezien we nog niet bij het bedrag zijn wat we nodig
hebben, gaan we nog een laatste keer langs de deuren
om statiegeldflessen op te halen. Dat zal in de loop van
maart plaatsvinden. Als u ons zou willen helpen om deze
wens werkelijkheid te willen maken, zouden wij daar erg
blij mee zijn. Want elke fles is een stap dichter bij Blanes.
Met vriendelijke groet,
Alle jongens van de JO-19
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www.postmamotoreneenrum.nl

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

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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ZOEK HULP BIJ DE UITDAGINGEN VAN HET
HEBBEN VAN EEN LAAG INKOMEN EN/OF
GELDPROBLEMEN
Voor iedereen die hulp zoekt bij de uitdagingen van het
hebben van een laag inkomen en/of geldproblemen
Met een laag inkomen en/of geldproblemen heeft u
mogelijk recht op steun/hulp vanuit de Rijksoverheid
en uw gemeente. Dorpsbelangen heeft van de website
van de gemeente Het Hogeland relevante informatie
opgezocht om via de Ainrommer bestaande regelingen
en informatie onder de aandacht van de Eenrumers
te brengen. Welke hulp u kunt krijgen hangt af van
uw situatie. De gemeente Het Hogeland kan u op
verschillende manieren helpen. Met ingang van het
nieuwe jaar, 2022, zijn er ten opzichte van het afgelopen
jaar een aantal wijzigingen in bestaande regelingen
toegepast, de belangrijkste wijziging is een wijziging in
het participatiefonds.
Let op! Aanpassing participatiefonds 2022
Aanvraag voor participatiefonds op basis van de regels
van jaar 2021 voor 1 februari!
Het Participatiefonds is een van de Mee(r)doenregelingen
voor inwoners met een laag inkomen. Deze regeling gaat
veranderen in 2022. Dan kunnen inwoners nog de helft
van het huidige bedrag aanvragen. Dit kan vanaf de
eerste week van februari. Elk jaar betaalt de gemeente
alle Mee(r)doenregelingen uit een bepaald budget.
Het Participatiefonds is een van de oudere regelingen.
Soms komen er ook nieuwe regelingen bij. Zoals de
Meedoen Pas voor gratis openbaar vervoer. Hiermee
kunnen inwoners actief meedoen aan de samenleving.
Het college wil het huidige Participatiefonds nog voor
een half jaar aanbieden, maar dan met gehalveerde
bedragen. Daar is € 100.000, - extra voor nodig. De
gemeenteraad is gevraagd dat geld beschikbaar te
stellen. Na besluitvorming door de raad op 2 februari
2022 kunnen inwoners de aangepaste regeling
gebruiken tot juli 2022. Hoe het Participatiefonds erna
uit gaat zien, is nog niet bekend. Inwoners die gebruik
maken van het Participatiefonds zijn geïnformeerd over
de aanpassing. Aanvraag voor participatiefonds op
basis van de regels van jaar 2021 voor 1 februari. Het
aanvragen van het fonds voor het jaar 2021 kan nog
tot 1 februari 2022. Nog niet aangevraagd? Neem dan
contact met de gemeente op via: 088-345 88 88. Het
formulier 2021 wordt dan naar u opgestuurd.
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Zorg en ondersteuning
Voor ondersteuning in uw dagelijks leven - wanneer u
hulp nodig heeft bij de dagelijkse dingen in en om het huis
- kunt u terecht bij het Sociaal Team van de gemeente.
We kijken dan eerst samen naar mogelijke hulp vanuit

uw omgeving. Mocht dat niet genoeg zijn dan kan de
gemeente u hulp geven vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Bel de gemeente: 088 - 345 88 88.
In gesprek
Na uw melding belt een medewerker van het Sociaal
Team u op en helpt u verder. Bijvoorbeeld met praktische
informatie of door u in contact te brengen met een
hulpverlener. Of er wordt een afspraak gemaakt voor
een gesprek bij u thuis. We bespreken dan:
- welke problemen er zijn en wat u daar zelf aan kunt
doen
- of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen of er bestaande hulp is die u kunt gebruiken.
Welke hulp
Sommige hulp kunt u zelf of samen met familie, vrienden
of bekenden regelen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan
kan de gemeente u hulp op maat geven vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Mogelijke
vormen van hulp:
- huishoudhulp (particulier of vanuit de Wmo)
- maaltijd aan huis
- hulpmiddelen of aanpassingen in huis
- dagbesteding of persoonlijke begeleiding
- verhuiskostenvergoeding
- regiotaxi of hulp bij reizen met het openbaar vervoer gehandicaptenparkeerkaart
- scootmobiel of aangepaste fiets
- Sinds 1 januari 2021: beschermd wonen
Hulp vanuit de Wmo
U kunt op 2 manieren hulp vanuit de Wmo krijgen. Of
de gemeente regelt dit voor u (Zorg in natura). Of u krijgt
geld om dit zelf te kunnen doen (Persoonsgebonden
budget). Voor hulp vanuit de Wmo betaalt u een eigen
bijdrage.
- Zorg in Natura (ZIN)
- De gemeente regelt de hulp en betaalt de rekening aan
de instantie.
Persoonsgebonden budget (pgb)
Met een pgb krijgt u geld waarmee u de hulpverleners
betaalt. U bent dan opdrachtgever of werkgever. De
Wmo-consulent van de gemeente bepaalt of u een
pgb krijgt. U moet aangeven waarom u een pgb wilt
en waarom zorg in natura voor u niet geschikt is. De
gemeente kijkt ook of u verantwoordelijk met een pgb
kunt omgaan. Met de checklist pgb- vaardigheid kunt u
zelf bekijken of een pgb bij u past.
Bent u pgb-hulpverlener?
Houdt u zich dan aan deze regels:
- Inwoners met hulpvragen verwijst u door naar de
gemeente.

- U kunt niet bij gesprekken met inwoners en de 		
gemeente zijn.
- U kunt niet optreden namens een inwoner met een
pgb.
- Als u door de inwoner als hulpverlener bent
aangewezen maakt u samen een plan. - Pas na een
akkoord van de gemeente mag de hulp beginnen.

- Verjaardag van je kind vieren

Eigen bijdrage Wmo
Voor de meeste hulp vanuit de Wmo betaalt u maximaal
€ 19,00 per maand aan het Centraal Administratie
Kantoor (CAK). Voor beschermd wonen berekent het
CAK hoeveel u moet betalen.

Mensenwerk Hogeland biedt gratis ondersteuning
Hoe helpen ze u? De medewerkers van Mensenwerk
Het Hogeland helpen u met:
- meer inzicht krijgen in uw inkomsten- en uitgavenpatroon;
- hoe en op welke uitgaven u kunt besparen;
- invullen van formulieren op het gebied van belastingen
en toeslagen;
- uitzoeken op welke toeslagen u recht heeft;
- vragen over en hoe toe te leiden naar
schuldhulpverlening.
De medewerkers van Mensenwerk Het Hogeland hebben
veel ervaring met het oplossen van geldproblemen. Ze
weten heel goed hoe ze u kunnen helpen bij het op
orde krijgen van uw financiën. Ze geven ondersteuning
en bruikbare tips. Samen gaan jullie aan de slag met
het overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Hun
doel is dat u uw administratie weer op orde krijgt en
leert hoe u zo zelfstandig mogelijk uw inkomsten en
uitgaven kunt beheren. Ga voor meer informatie naar de
website van Mensenwerk Het Hogeland: https://www.
mensenwerkhogeland.nl/geld-2/

Regels
Hoe hulp vanuit de Wmo wordt uitgevoerd is bepaald
in de verordening maatschappelijke ondersteuning.
Dit is verder uitgewerkt in het besluit maatschappelijke
ondersteuning en de Wmo beleidsregels.
Controle
De gemeente zorgt dat de kwaliteit van de Wmo-hulp
aan inwoners wordt gecontroleerd. De GGD Groningen
controleert de meeste Wmo-hulp. Hoe dat gebeurt
staat in de toezichtskaders toezicht Wmo. De gemeente
Groningen controleert de hulp bij beschermd wonen. Dit
staat in het handhavingsprotocol Wmo van de gemeente
Groningen
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR644979).
Heeft u zorgen over de kwaliteit van Wmo-hulp?
Meld het dan bij het meldpunt Wmo
(https://ggd.groningen.nl/over-ggd-groningen/wmo/
contactformulier-meldpunt-wmo/). Voor zorgen over
de kwaliteit van beschermd wonen gaat u naar het
meldpunt Zorg om zorg
(https://gemeente.groningen.nl/twijfels-over-zorgmelden).
Mee(r)doenregelingen:
Kijk voor alle regelingen op een rijtje
(https://hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/
meerdoen- regelingen/alle-regelingen):
- Gratis met bus en trein
- Deel premie zorgverzekering terugkrijgen
- Goedkopere zorgverzekering bij Menzis
- Mee kunnen doen
- Hulp om huiswerk te leren maken
- Kledingpas voor je kinderen
- Sport, muziek of dans voor kinderen
- Zwemlessen voor diploma A en B
- Deel eigen risico zorgverzekering terugkrijgen - Extra
geld na 3 jaar een laag inkomen
- Kleren van kledingbank Maxima
- Nette kleren voor een sollicitatie
- Extra geld als je studeert met een handicap - Schoolreis
en spullen voor school

Mensenwerk Het Hogeland
Geldzorgen? Zij zijn er voor u! Heeft u vragen over geld?
Of heeft u moeite het overzicht te bewaren over uw
inkomsten en uitgaven? En wilt u uw administratie graag
wat meer op orde krijgen?

Contact met de gemeente
Heeft u vragen, geen/ beperkt toegang tot het internet of
vindt u het lastig zaken 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 vermeldt
hierbij dat u graag in gesprek wil over de Mee(r)doen
regelingen. En natuurlijk geldt ook voor dit jaar weer, 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)

Bedankje
Langs deze weg wilen wij iederen bedanken voor de
attenties die wij mochten ontvangen voor het bezorgen
van de dagbladen
Jan & Ineke
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GEVELS EN LIJSTEN
‘Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht’, en zo
geldt dat ook voor een huis. Als de voorgevel in vervallen
staat verkeert, dan zal dat ook wel voor de rest van
het huis gelden. Zorg dus voor een excellente façade
en daar is in Eenrum behoorlijke vooruitgang geboekt;
verbeteringen blijven natuurlijk altijd mogelijk.
Het aanzicht van een huis wordt bepaald door de
voorgevel, de tuin doet natuurlijk ook een hoop. Ondank
alle ‘gaten’ in de gevel moet deze constructie-technisch
wel stevig in elkaar zitten. Geveldetaillering is het geheel
van onderdelen die samen het totaalbeeld van de gevel
bepalen. Gevels beschermen een huis tegen vocht,
wind en tocht (als het goed is tenminste) en zorgen
voor aanhechting van vloeren (soms zichtbaar door de
aanwezigheid van muurankers). De voorgevel bepaalt
meestal het karakter of de uitstraling van de woning.
Aan de bovenkant wordt hij meestal begrensd door een
lijst, dakpan (gevelpan), zink/natuursteen of windveer.
Een windveer beschermt de dakbedekking tegen wind,
regen en sneeuw, met name stuifsneeuw. Een windveer
verhindert eigenlijk het optillen van de dakbedekking.
De bovenkant ervan wordt voorzien van een waterbord.
Je kunt zo’n windveer, en vooral de top, recht toe recht
aan maken, maar je kunt er ook iets aparts van maken,
zelfs een element aan toevoegen; iets wat lijkt op een
makelaar en die dan ook weer versieren. Dit principe is
in sommige gevels in Eenrum toegepast, niet alleen in
het lijstwerk zelf, maar soms ook verscholen in de gevel.
Geef de juiste adressen weer door aan redactie@deainrommer.nl

Antwoorden van Ornamenten (decembernummer):
A: Plantsoenstraat 13
B: Hereweg 3
C: Molenweg 3
D: Oude Oosterweg 9
E: Zuiderstraat 25
De oplossers hebben inmiddels bericht ontvangen.
Pierre Janssen
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Gediplomeerd lid van Provoet

65

natuurlijkeigenwijz.nl
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AINROMMER SHANTYKOOR
Beste Ainrommers. Het is lange tijd stil geweest rond
het Ainrommer Shantykoor, maar we hebben niet stil
gezeten. Op 19 september hebben we gezongen in
Delfzijl tijdens de ‘Tocht om de Noord’ en op 16 oktober
tijdens het Korenfestival in Surhuisterveen. Daarna
moesten we de repetities en optredens weer stop
zetten vanwege de pandemie. Maar uiteraard waren we
voor de kerstdagen zichtbaar aanwezig in Eenrum en
daar heeft u dankbaar gebruik van gemaakt. Met Kerst
heeft u kunnen genieten van een prachtig opgetuigde
kerstboom. De jaarwisseling is rustig verlopen.
Voor 2022 wensen we u een voorspoedig en natuurlijk
gezond jaar toe. Er staan nog niet veel activiteiten op
de agenda, maar dit gaat veranderen wat ik je brom.
In ieder geval gaan wij bezig met het organiseren van
een spetterende feestavond voor onze donateurs. Die
is natuurlijk ook toegankelijk voor anderen die ons koor
een warm hart toedragen. Deze avond houden we op
26 maart a.s. zoals gewoonlijk in het dorpshuis De Oude
School Eenrum. We brengen u uiteraard weer een scala
aan nieuwe shanty’s en zeemansliederen. Dat allemaal
gestoken in een nieuwe outfit.
We hopen u dan allemaal weer te zien.
Namens Het Ainrommer Shantykoor,
Hans Post.

SPORTVERENIGING EENRUM 100 JAAR
Op 1 april 2022 bestaat de Sportvereniging Eenrum
100 jaar. Dat is u vast niet ontgaan na de oproepen
om materiaal en het interview in Eem om toavel. Dit
100-jarig bestaan valt in het weekend (twee weken voor
Pasen) waarin we de laatste jaren onze actie verkoop
paaseitjes hebben gehouden. Ook dit jaar willen we
deze actie organiseren. Op woensdag 30 maart kunt u
tussen ca. 17.00 en 19.00 uur onze verkopers aan de
deur verwachten. Bestellen via sveenrum@gmail.com
kan ook en natuurlijk zijn er ook tijdens het jubileum nog
paaseitjes af te nemen. De viering van het jubileum is
op vrijdag 1 april vanaf 17.00 uur. We hopen dan alle
leden, oud-leden, ouders van jeugdleden en andere
genodigden te ontmoeten. Aan het programma wordt
hard gewerkt. In de volgende Ainrommer hoort u meer.
In ieder geval kunnen alvast op de kalender: woensdag
30 maart paaseitjesactie en vrijdag 1 april het eeuwfeest,
beide om 17.00 uur.
Het bestuur
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EEN GEWELDIGE OPBRENGST!
Al enkele jaren lang verzamelt Voedselbank het
Hogeland spaarpunten van Douwe Egberts koffie en
thee. Ieder jaar levert een dergelijke inzameling steeds
zo’n 800.000 spaarpunten op. Voor iedere ingeleverde
600 spaarpunten verstrekt Douwe Egberts aan de
voedselbanken in Nederland een pak koffie van 250
gram. Ieder jaar krijgt Voedselbank het Hogeland op
deze manier zo’n 1300 tot 1400 pakken koffie.
Ook in 2021 is er weer volop ingezet om DE-punten
binnen te halen. Naast artikelen in de regionale bladen
werd er in 2021 voor het eerst gebruikgemaakt van
Facebook. Behalve uit de eigen regio werden er nu ook
DE-punten uit heel Nederland naar Winsum gestuurd.
Het uiteindelijke resultaat is 1.160.000 DE-punten,
hetgeen een dikke 1900 pakken koffie oplevert. Een
geweldig resultaat waar de klanten van de voedselbank
maar wat blij mee zijn!
Inmiddels zijn alle DE-punten nu ingeleverd bij de
koffiebrander en is de voedselbank aan het spaartraject
2022 begonnen. U kunt uw spaarpunten dus opnieuw
inleveren bij Voedselbank het Hogeland, Lombok 1,
9951 SC Winsum

COMPuter
REParatie

bedrijf

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

COOP

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

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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De warmtepomp van Willem (2)
In de Ainrommer van oktober 2021 stond een stukje van
mij over mijn warmtepomp en het enthousiasme dat ik
voor deze techniek heb. Ik heb de warmtepomp in maart
2021 laten installeren en nu (medio januari, moment van
typen van dit stuk) is het een mooi moment om de eerste
echte ervaringen te delen. Mooie woorden zijn een mooi
begin, maar uiteindelijk gaat het om de harde resultaten
en voor velen nader gespecificeerd naar harde euro’s.
Meten is weten en daarom begin ik maar met mijn
ongeveer gasverbruik van de afgelopen jaren zonder
warmtepomp. Dat is ongeveer 2500 m3 per jaar. Dat
is naar hedendaagse maatstaven vrij hoog, maar dat
heeft te maken met de grootte van mijn (vrijstaande)
huis en de matige isolatie. De meterstanden van het gas
worden automatisch bijgehouden, zodat ik een goede
vergelijking kan maken tussen een periode zonder
warmtepomp (juni t/m december 2020) en een periode
met warmtepomp (juni t/m december 2021). Zonder
warmtepomp verbruikte ik 1160 m3 gas en met de
warmtepomp 140 m3. Als je heel nauwkeurig wilt zijn
moet het gasverbruik van de badkamer (douche en bad)
er eigenlijk nog af om te kijken wat het verbruik voor
verwarming is. Globaal is dat over de periodes ongeveer
60 m3, zodat de vergelijking 1100m3 tegenover 80 m3
wordt. Op jaarbasis zou dit ongeveer uitkomen op 2200
m3 tegenover 160 m3. Een verschil van ruim 2000 m3.
Wat betekent dit in euro’s? Dat hangt natuurlijk van je
contract met de energieleverancier af. Ik zit toevallig zelf
in de meest ongunstige situatie, omdat ik een variabel
contract heb en daarmee nu de hoofdprijs betaal voor
gas en elektriciteit. Daarbij kan gerekend worden met
een bedrag van €2,20/m3, dus in totaal een vermindering
van 2000 x €2,20 = €4.400,- oftewel €366,-/maand. Dit
is zeker geen klein bier. Op een netto-investering in de
warmtepomp van €3.600,- is dit een prima resultaat.
Binnen een jaar je investering terugverdiend.
Dit lijkt haast te mooi om waar te zijn en dat is het ook.
De warmtepomp loopt niet gratis, daar is veel elektriciteit
voor nodig. Om die te leveren heb ik tegelijkertijd 14 extra
zonnepanelen (nettokosten €4.200,-) laten installeren.
Zoals het nu lijkt kan ik daarmee in vrijwel het gehele
verbruik van de warmtepomp voorzien. Of dat zo is, kan
ik straks aan mijn eindafrekening over de periode juli
2021-juni 2022 zien. Zodra ik deze afrekening heb kom
ik daarop terug.
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Als ik het voorgaande nog eens op mij in laat werken,
word ik alleen maar enthousiaster. Niet alleen vanwege
de financiële kant, maar nog meer door de enorme
vermindering van de CO2 uitstoot, zeker door het
gebruik van alleen maar groen opgewekte elektriciteit.
Wil je meer van mij weten, bel mij gerust op 06-12963712
Willem Hiemstra

WOONERF DE PLANTAGE
De Stichting Vormen van Wonen heeft in december
2021 het voorontwerp Bestemmingsplan ten behoeve
van het realiseren van woningen op het erf van kwekerij
De Kleine Plantage ingediend bij de gemeente Het
Hogeland. Een flinke klus was het, met intensief overleg
met buren, dorpsbelangen en de werkgroep dorpsvisie,
politiek, ambtenaren ruimtelijke ordening, architect
en stedenbouwkundig bureau. Er is ons inziens een
mooi kleinschalig woonproject uitgerold, dat recht doet
aan de bijzondere plek aan de voet van de wierde en
aan de sfeer van De Kleine Plantage. Bovendien een
project waarin aandacht voor elkaar en zorg voor de
gemeenschappelijke tuin en gebouwen centraal staat.
Er komen naast de bestaande woning nog negen
woningen bij, die opgaan in het groen.
De nieuwe bewoners, van twintigers tot zeventigers,
komen grotendeels uit de gemeente Het Hogeland of
directe omgeving. Gelukkig hebben we in de zomer een
voorlichtingsavond voor het dorp kunnen organiseren.
Helaas waren al verschillende pogingen daartoe door de
coronamaatregelen gestrand.
Voor vragen en informatie zijn wij natuurlijk wel altijd te
benaderen.
Stichting Vormen van Wonen
erf.plantage@gmail.com
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WADLOPEN VANUIT ll- 0
A
,5
7
PIETERBUREN
€1
WADLOPEN IN FEBRUARI
dinsdag 1
14:45
dinsdag 8
7:45
woensdag 9
8:00
donderdag 10
8:45
vrijdag 11
9:45
zaterdag 12
11:15
zondag 13
12:15
maandag 14
13:15
dinsdag 15
14:00
woensdag 16
14:45
donderdag 17
15:15
woensdag 23
7:30
donderdag 24
7:45
vrijdag 25
8:45
zaterdag 26
10:00
zondag 27
11:15
maandag 28
12:30

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

HET GEHELE JAAR
DOOR!

WADLOPEN IN MAART
dinsdag 1
13:45
woensdag 2
14:45
donderdag 3
15:30
vrijdag 4
16:00
zaterdag 5
16:30
donderdag 10
7:30
vrijdag 11
8:00
zaterdag 12
8:45
zondag 13
9:45
maandag 14
11:45
dinsdag 15
12:45
woensdag 16
13:45
donderdag 17
14:15
vrijdag 18
15:00
zaterdag 19
15:30
vrijdag 25
7:30
zaterdag 26
8:30
zondag 27
10:30
maandag 28
12:00
dinsdag 29
13:30
woensdag 30
14:30
donderdag 31
15:30

WADLOPEN IN APRIL
vrijdag 1
16:00
zaterdag 2
16:30
zondag 3
17:00
maandag 4
17:45
dinsdag 5
18:00
woensdag 6
07:00
donderdag 7
07:30
vrijdag 8
08:00
zaterdag 9
08:15
zondag 10
08:45
maandag 11
09:45
dinsdag 12
11:30
woensdag 13
13:00
donderdag 14
14:00
vrijdag 15
14:45
zaterdag 16
15:45
zondag 17
16:15
maandag 18
16:45
dinsdag 19
17:15
woensdag 20
18:00
vrijdag 22
07:30
zaterdag 23
08:15
zondag 24
09:00
maandag 25
10:15
dinsdag 26
12:00
woensdag 27
13:00
donderdag 28
14:00
vrijdag 29
15:00
zaterdag 30
15:30

VOORJAAR 2022

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

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

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

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

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

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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FEESTELIJKE ONTHULLING VAN SCHILDERIJ
HERMAN BROOD IN DOKKUM
In de rol van gitarist van VrijJazzie komt Pjotr Rijpstra
regelmatig in Dokkum. Een van de ondernemers,
Freddy Woudstra van de schoenenzaak, was tijdens
de gesprekken na de jaarlijkse optredens altijd al zeer
geïnteresseerd in Pjotrs schilderijen. Andersom was
Pjotr erg geïnteresseerd in de schoenen :). Eind vorig
jaar vroeg Freddy of Pjotr een passend schilderij zou
kunnen maken bij de nieuwe schoenenlijn van Rehab
waarop kunst van Herman Brood was geprint. En zo
geschiedde. Het schilderij moest wel in twee weken klaar
zijn, omdat het tijdens de feestelijke onthulling van de
schoen ook tentoongesteld zou worden. Dat betekende
dat er vanaf dat moment elke dag flink gewerkt moest
worden. Het proces van de wording van een schilderij is
magisch: van enkele lijnen tot de intens zingende Brood
met op zijn arm de tatoeages POP Lola. Pjotr gaat dan
echt helemaal op in het schilderij.
Brood hangt nu boven de piano in Woudstra’s
schoenenmode. Verder zijn er nog een tiental andere
portretten van veelal muzikanten te bewonderen.
Gelukkig is de winkel nu ook weer normaal geopend,
dus mocht je in Dokkum zijn, loop gerust even binnen
om de werken te bewonderen.
Kijk voor andere schilderijen en informatie ook eens op
www.pjotrschilderijen.nl
Ingrid van der Meulen

NATUURLIJK EIGENWIJZ
Een nieuw jaar, een nieuwe kans, (zonder lockdown)
zijn we 17 januari weer van start gegaan. De yogazaal
is gepoetst, de matjes zijn schoon, de knuffels staan
paraat en we zijn er weer klaar voor. De motivatie moest
even gezocht, maar bij het zien van de enthousiaste
klanten is dat gauw terug. Wat hebben we te bieden dit
nieuwe jaar:
-Mediatielessen op de dinsdagavond van half 8 tot 9 uur
-Kinderyogalessen
op
woensdagmiddag
en
donderdagmiddag, van half 3 tot half 4, we zijn nog
op zoek naar een peuter/kleutergroep, kom eens
proefdraaien.
-Yogalessen voor volwassenen op vrijdagochtend.
Nieuw bij NatuurijK EigenwijZ is Chi Neng Qigong!
Vanaf 24 januari, op de maandagavond, in blokken van
zes lessen gegeven door Fafany Koopmans. Informeer
naar de mogelijkheden voor een vervolggroep, de
huidige groep zit al vol.
Even heel kort wat Chi Neng Qigong nu is: eigenlijk is
het yoga uit China. Volgens de Chinese geneeskunde
hoort je levensenergie, je qi, onbelemmerd door je
lichaam te stromen. Maar soms raken we uit balans.
Met eenvoudige oefeningen hervind je die balans en
laat je de qi weer stromen. Zo blijf je energiek, gezond
en vitaal. Qigong is diep geworteld in de eeuwenoude
Chinese visie op gezondheid. Profiteer maximaal van de
helende kracht van Qigong. Ik ben blij dat we dit kunnen
toevoegen aan de lessen van NatuurlijK EigenwijZ. Er
bestaat zelfs Chi Neng Qigong voor kinderen. Ik zal me
hier eerst verder in gaan verdiepen, maar hoop dit ook
binnenkort aan te bieden.
Verdere plannen zijn: een meditatie (of een yogales)
op een zondagmiddag, eventueel begeleidt door een
klankschalensessie of door live-muziek. Maar daarover
later meer
Wees welkom, kom langs voor een proefles en help
mij mee om te zorgen dat de yogaschool, na een pittig
coronajaar, mag blijven bestaan. Ook derden zijn, na
overleg, welkom om de ruimte te gaan gebruiken. Tot
gauw,
Marja Koops, 0653586885
NatuurlijK EigenwijZ, J.J. Willingestraat 15, Eenrum
mail: info@natuurlijkeigenwijz.nl
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vriendjes in de spotlights
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?
Anje Margaretha Wijk, ik ben 7 jaar en
zit in groep 4.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb een zus, Zwanet, zij is 9 jaar
en zit in groep 6, en een broertje
Simon die is 5 jaar en zit in groep 2.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Casper en Emma.
4. Wat is jouw favoriete liedje? 		
“Beuk de ballen uit de boom”, van de
Snollebollekes.

5.
6.

7.

Wat wil je later worden?
Politieagente.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pannenkoeken.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen?
Met Jille Schirnhofer, zij presenteerd een
kinderprogramma over tekenen.
8. Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn haren.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Iris Rienks.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn vriendin is.

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

kinderrebus

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

17

notoarestoen

zaterdag van de maand, met uitzondering van juli en
december.
Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl/
info@arboretum.nl/0595-492058 of via vragenformulier
op onze website.

Beste donateurs, vrijwilligers en belangstellenden,
Het jaar 2021 ligt achter al weer achter ons. We
kijken terug op een bijzonder jaar, waarin strenge en
minder strenge coronamaatregelen de samenleving
beheersten. Voor Notoarestoen betekende dit dat de
bestuursvergaderingen, net als het jaar ervoor, digitaal
werden gehouden. Het werk in de tuin en de Geuren en
Kleurendagen konden ‘live’ doorgaan. Bij dit alles was een
grote saamhorigheid van onze vrijwilligers voelbaar. Wij
als Notoarestoen hebben ons goed staande gehouden
in deze lastige omstandigheden en daar mogen we best
trots op zijn!
Geuren en Kleurendagen 2021
In mei konden de open dagen gelukkig weer doorgaan.
Natuurlijk wel met inachtneming van de coronaregels. Bij
de ingang van het arboretum werd in de gaten gehouden
dat er niet teveel bezoekers in de tuin aanwezig
waren. Bij het tuinhuis was “coffee en tea to go” en
huisgemaakte taart verkrijgbaar. De coronaregels lieten
geen live muziek toe, dit werd op een originele manier
opgelost met digitale muziek vanuit het tuinhuis. Dit alles
vereiste dan ook veel fantasie en flexibiliteit van Martha
en haar theedames. Een compliment is hier zeker op zijn
plaats! Wat was het dan ook verrassend dat de dagen
zeer goed bezocht werden. Vele bezoekers genoten
van de tuin in bloei en het lekkers bij het tuinhuis. Een
goed gevoel voor bestuur en vrijwilligers dat wij elk jaar
deze “geur en kleurbeleving” aan bezoekers kunnen
bieden. We durven er vanuit te gaan dat we ook dit jaar
in mei de Geuren en Kleurendagen mogen organiseren.
De volgende data kunt u dan ook alvast in de agenda
zetten: De weekends van 7 & 8 mei en 14 & 15 mei.
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Vrijwilligersdagen
Het zal u wel bekend zijn dat er op tien zaterdag
ochtenden in het jaar in het arboretum wordt gewerkt
door onze tuinploeg. Een trouwe groep vrijwilligers waar
op gerekend kan worden. Dat is niet zo vanzelfsprekend
als het lijkt. Dit zijn gewoon mensen die van tuinieren
houden zul je denken. Jazeker is dit waar. Maar misschien
is het nog meer een genieten van samen werken aan
het projekt dat Notoarestoen heet. Het mag duidelijk zijn
dat alleen door deze inzet het arboretum een recht van
bestaan heeft, nu en in de toekomst. Lijkt het je leuk
om de tuingroep te komen versterken dan ben je van
harte welkom. De werkochtenden zijn altijd op de laatste

NLDoet 2022
Notoarestoen doet mee met NLDoet op zaterdag 12
maart. Een unieke kans om als ‘nieuweling’ kennis te
maken met Notoarestoen.
Vrijwilligersuitje
Op 26 september bracht een groep vrijwilligers een
bezoek aan de botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost.
Na een goede start met koffie en gebak op het terras
van het Tuincafé zwierven de vrijwilligers uit over de zeer
gevarieerde kruidentuin, waarbij Martin de nodige uitleg
verschafte. Een boeiende wandeling in deze vroege
herfsttijd. Na een kijkje in de verkooptuin en winkel werd
de middag afgesloten met een gezellige lunch op het
zonnige terras.
Nieuwe taak vrijwilligers
U herinnert zich vast nog wel dat de sloot tussen het
arboretum en de huizen aan de Mattenesserlaan twee
jaar geleden is gedempt. Dit nieuwe gedeelte van de
tuin werd vervolgens ingezaaid met gras- en wilde
kruidenzaad. Deze strook vergt een ander maaibeleid
dan de al bestaande grasvelden. Dit betekent gefaseerd
maaien: sommige delen wel, andere niet, gemiddeld
twee tot drie keer per seizoen, afhankelijk van de
begroeiing en wat er opkomt aan bloemrijke kruiden. In
een volgende nieuwsbrief zal meer uitgebreid worden
verteld over de nieuwe bloemenweide.
Tenslotte het woord aan onze hovenier Martin…..
Winterbloei in het arboretum
Er zijn niet veel planten die in de winter bloeien, maar
ze zijn er wel en al lopend door het arboretum kun je ze
ontdekken. Ze brengen bovendien een fijne boodschap:
nog even volhouden en dan is het weer lente. Ik wil me
deze keer beperken tot de heesters die in de winter
bloeien. Over de kerstrozen en de bollen en knollen
heb ik al eens wat geschreven. Ook de hazelaar is al
eens aanleiding geweest voor een verhaaltje van mij.
De insecten bestuivers onder de winterbloeiende
heesters zijn vaak de parfumwinkels onder de planten,
ze verspreiden een aangename geur, om hiermee de
spaarzaam aanwezige insecten te vertellen dat ze wat
te bieden hebben. Andere winterbloeiers zijn wind
bestuivers, zoals de hazelaar. Anderen gaan afhankelijk
van het weer over op windbestuiving, een voorbeeld
hiervan is de winterheide.
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Massagepraktijk Titia Smit
Ontspanningsmassage
Energetische massage
Hotstone massage
Massage bij kanker, chronische
zieken,
palliatieve en terminale zorg.
Sportmassage
Medical taping

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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In het begin van de winter zitten de meeldraden nog
verscholen in de urnvormige bloemetjes, later in het
seizoen gaan de meeldraden doorgroeien, zodat ze
buiten de bloemen komen te hangen en de wind hier
vat op heeft.
Toverhazelaar
Hamamelis
Deze
vaasvormig
groeiende
heester
wordt
uiteindelijk
behoorlijk groot. De
plant beslaat in 10
jaar een oppervlak van
15 tot 20 m2. Ze zijn
er in gele, oranje en
bronsrode bloemtinten, de meeste geuren niet, maar er
zijn er ook die heerlijk geuren. Sommigen hebben ook
nog als toegift in de herfst een spectaculaire bladkleur.
Nu staan er in het arboretum alleen een rode en een
oranje cultivar. De bedoeling is om het aantal Hamamelis
CV uit te breiden met o.a. geelbloeiende en geurende
vormen, net als in de jaren zeventig van de vorige eeuw,
toen stonden er een tiental soorten en cultivars in het
arboretum.

Viburnum of Sneeuwbal
De winterbloeiers onder de
sneeuwballen zijn: Viburnum
bodnantense, met een rijke rose
bloei op het oude hout van de
plant, dus hoe ouder de plant
wordt hoe meer bloemen.
Viburnum farreri is een witrose
bloeiende sneeuwbal die al voor de kerst begint met
bloeien.
Viburnum tinus
een bladhoudende soort met
mooie schermvormige witte
bloemen die bruinrood zijn
in de knop. In de voorzomer
is de struik bezet met
staalblauwe bessen.
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Mahoniestruik of Mahonia
Wintergroene heester met gele
trossen van aarvormige bloemen
die op een beschutte plek in de tuin
wel 3 meter hoog kan worden.
Bloeit al begin december en gaat
door tot in januari.
Als het niet al te hard vriest, dan
worden na de bloei de prachtige

blauwwitte bessen gevormd die de plant tot ver in de
lente nog sieren.
Er zijn veel soorten Mahonia, maar voor de winterbloei
moet je Mahonia media ‘Wintersun’ hebben.
Meloenboompje of
Chimonanthus
Een heester die bloeit
met kleine bloemetjes
die bleekgeel van buiten
zijn maar een prachtige
bordeauxrode binnenkant
hebben. Heerlijk geurend
en in zachte winters al met
de kerstdagen bloeiend.
Geen plant voor een kleine
tuin, wordt echt een grote brede struik, die met de jaren
steeds rijker gaat bloeien.

Japanse papierstruik
of Edgworthia
Een plant voor een
beschutte tuin, waar deze
plant uit kan groeien tot
een enorme struik van
wel drie meter doorsnee
en hoogte. Eindstandig
bloeiend aan kale twijgen met hangende schermpjes
van buisvormige gele bloemetjes. Verdraagt snoei prima
en loopt op het oude hout weer uit, dus je kan deze ook
door te snoeien kleiner houden of zelfs langs een muur
leiden.
Wilg of Salix
Er zijn vele soorten wilgen,
van dwergachtig groeiende
soorten tot grote bomen en
allerlei maten er tussen in. Zo
langzamerhand staan er nog
al wat wilgensoorten in het
arboretum, maar nu wijs ik je
op een specifieke soort namelijk de bij de vijver staande
Japanse struikvormende wilg. De sierwaarde van deze
plant zijn de katjes die in februari beginnen te bloeien.
Ze zijn prachtig roze van kleur. De latijnse naam is Salix
gracilistyla ‘Mount Aso’. Ieder jaar na de bloei de loten
flink terugsnoeien. Immers de meeste katjes komen op
het jonge hout.
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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
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl
21

PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 februari 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“FAMILIE, GEZELLIGHEID EN LEKKER ETEN”. De winnaar van de vorige maand: Emma van Huis. Gefeliciteerd,
het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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HORIZONTAAL
3.riv. in Zuid-Holland
6.vroegere aanspreektitel
12.tuinbloem
15.noodlottig
17.tijdmaat
18.pl. in Engeland
22.scharnier v.e. hengsel
23.dun plakje silicium
25.gapende snijwond
26.uitroep
28.dapperheid
30.term bij een balspel
31.grote steenmassa
33.godsdienstig gebouw
35.pets
36.namelijk (afk)
37.gelaatskleur
38.Romeinse groet
40.huidverharding
42.met opmerking
(afk)20000033
43.begrensd gebied
44.Franse leerling
46.tijdruimte
48.bitter vocht
50.bewonderaar
52.geen enkel ding
54.van lang geleden
55.altijd groene naaldboom
56.spinnenweb
58.afwijzing
59.hulpsein
60.sportplaats
61.blaam
63.pulverig
65.Amsterdamse Tijd (afk)
66.vaartuig
67.meertje
69.moeder
71.meer dan goed is
72.afgestoken graszode
73.voegwoord
75.siervogel
77.soort lasso
78.bid (Lat)
79.Stichting
Leerplanontwikkeling (afk)
81.band
82.facet
83.krijg
84.zacht
85.klap
87.ruzie
88.bandiet
90.klank
93.voegwoord
95.groente
97.teken v.d. Chinese
dierenriem
99.vogel
101.gemaal
102.meute
103.lage rivierstand (afk)
104.broodsoort
106.akkoord
108.juist

109.stuk goed
110.deel v.e. visfuik
112.naschoolse opvang (afk)
113.variëteit
114.bos
115.kledingstuk
117.blauwvos
120.beschermende geleide
122.opgeladen
124.schoenmakersgerei
125.pl. in Gelderland
126.dwarsmast
128.sterke drank
130.bewoner van Europa
131.werk v.e. componist
132.binnen
133.oktober (afk)
135.hemellichaam
137.sociëteit
138.eenkleurig
139.snoeimes
141.ongeluk
143.even )informeel)
144.oude, Italiaanse munt
145.pets
147.visgerei
149.hooistapel
150.gluren
152.eenheid van stroom
153.religieuze toespraak
154.bloemenring
VERTICAAL
1.reuzenslang
2.explosieve stof
3.vreemde titel
4.chef-staf (afk)
5.heldendicht van Homerus
7.exotische groet
8.in fine (afk))
9.uitroep
10.feestelijk lied
11.zonder bladeren
13.beker
14.op genoemde dag (afk)
16.mak
18.elektrische eenheid
19.parkeerverbod (afk)
20.Franse nv
21.damesjapon
24.ouderwetse vrouwenmuts
25.bijbelboek
27.ingeving
29.riv. in Utrecht
31.ceintuur
32.kort ogenblik
34.onsamenhangend praten
37.pas
38.Algemene Loterij
Nederland (afk)
39.aartsmoeder
41.bloemenhof
43.computermerk
44.slot
45.vreemde titel
47.opnieuw
49.boomscheut
50.zuivelproduct

51.omlijsting
53.zeurkous
55.basisproduct voor gebak
57.geeuw
59.automerk
60.over
62.wetenschappelijke
opleiding
64.riv. in België
66.pl. in Schotland
67.dessert
68.omroep
70.explosief
72.prent
73.dierentuin in Amsterdam
74.meisjesnaam
76.spoorrijtuig
78.octaaf
80.soort haver
84.niet slim
86.mok
87.onbepaald vnw
89.automerk
91.zintuig
92.energieleverancier
94.slangdraak
95.opening in een
vestingmuur
96.daarenboven
98.lid v.e. hindoesekte
100.insect
102.moerasgrond
103.element
105.gat
107.kerkelijk gebruik
108.vervormd
109.ploegsnede
111.soort heester
114.stootwapen
115.stengel van graan
116.groep spelers
118.vreemde munt
119.in hoge mate (jeugdtaal)
120.gietijzer
121.Jan en alleman
123.mop
125.oude vrouw
126.overweg met een
automatische
knipperlichtinstallatie
129.bemanning
131.fruit
132.inrichting (afk)
134.talmen
136.deel v.e. toneelstuk
137.stemming
138.te kennen geven
140.middelste
142.Hoge Raad (afk)
143.voegwoord
144.mal
146.pit
148.permanente commissie (afk)
149.beeldbericht op een
mobieltje
151.nieuwe rekening (afk)
152.Algemeen Nederlands (afk)
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Winterheide of Erica
Erica behoort tot de
heidefamilie, de Ericaceae,
waar ook Rhododendron
toe
behoort.
Onze
Nederlandse
heidevelden
bestaan
voornamelijk uit
Struikheide of Calluna. Van
Calluna is maar één soort
bekend, in tegenstelling met Erica, deze kent meerdere
soorten die zowel voorkomen in gematigde als in
tropische streken van de aarde. Overigens er zijn wel
honderden kweekvormen of cultivars van Calluna. In
de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden Calluna
cultivars en Erica soorten en cultivars massaal gekweekt
voor de in die tijd razend populaire heidetuinen. De
winterbloeiers onder de Erica zijn hiervan over gebleven.
De tuinprogramma’s op tv laten zien dat je de uitgebloeide
en verdorde zomerbloeiers in je potten en bakken moet
vervangen door o.a. deze groep van winterbloeiers om
hiermee kleur en fleur terug te brengen op je winters
balkon of terras. Je kan er dan vanuit je warme kamer,
zittend of liggend op de loungebank bij het raam, naar
kijken. Natuurlijk kun je ook je gasten imponeren met
een winterbarbecue op je fleurig met bloeiende potten
aangekleed overdekt verwarmd terras. In het arboretum
is winterheide gebruikt om de ruimten tussen de
dwergconiferen op te vullen, om zo onkruidgroei in de
zomer wat te onderdrukken. Als prettige bijkomstigheid
geven de grote plakkaten met roze of witte bloemen de
tuin kleur in een tijd van het jaar waarin er weinig bloeit
. De bloei begint in januari en houdt aan tot wel in april.
In de vroege lente is winterheide ideaal voor bijen die op
deze bloemen nectar en ook proteïnerijk stuifmeel halen.
Struikkamperfoelie of
Lonicera
De
kamperfoelie
is
het meest bekend als
slingerplant, vooral onze
inheemse kamperfoelie.
De buisvormige geel witte
bloemen
verspreiden
op een warme zomerse avond een heerlijke geur. In dit
geval gaat het om een bladverliezende struikvorm van
de kamperfoelie. Het is van nature een plant die groeit in
de schaduw aan de rand van het bos. In februari bloeit
Lonicera frangrantissima met heerlijk geurende kleine
witte bloemen. Enkele takjes met bloemknoppen van de
struik geknipt en op de vaas gezet zal snel je huiskamer
opfrissen met een aangename geur. Let wel het is geen
plant voor een klein tuintje. Het wordt een plompe
rommelig groeiende struik die, op de bloeiperiode na,
weinig sierwaarde heeft.
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Martin

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum
Jan Smit, Jan Hink, Janneke Meinardi, Martin Spiljart,
Bert Wemmenhove, Marjolein Akse

foto Linda Faber

Word donateur van De Ainrommer
Iedereen in Eenrum krijgt De Ainrommer gratis
thuisbezorgd. Uiteraard is De Ainrommer niet gratis. De
kosten worden voor een gedeelte opgebracht door onze
adverteerders, waarvoor nog maar even ten overvloede,
hartelijk dank.
Maar we hebben ook de hulp nodig van u als lezer. Voor
€ 7,00 per jaar wordt u donateur van de Ainrommer.
Daarvoor krijgt u jaarlijks 10 edities thuisbezorgd. U wordt
donateur door € 7,00 over te maken op de rekening
van dorpsbelangen NL15RABO 0316 0040 57 onder
vermelding “nieuwe donateur De Ainrommer” en adres.

n.

2
8
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Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online
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AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

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

DIETISTE Martje Kok-Datema

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

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

OVERLEDENENZORG

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

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

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

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

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

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

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

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

Telefoonnummer 06-18836170

Goudgezocht.nl
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