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• Cafetaria Eendrum
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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
•

BEZORGING
Jan Kloosterman en team
DRUKKERIJ
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

Doprshuis, Oude Schoolgang
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

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

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

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES

LET OP: KOPij INLEVEREN VOOR 16 januari!!!
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Elke vereniging, organisatie, stichting of individu kan kopij aanleveren voor De Ainrommer. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor kopij niet te plaatsen, in te korten en/of te redigeren. Een van de criteria voor plaatsing is een band met Eenrum en directe omgeving.
Kopij wordt geredigeerd op taalfouten en helder, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik. Te lange artikelen worden ingekort of op de website
gepubliceerd. De redactie kan zonder overleg te voeren met de indiener van de kopij de hier genoemde redactiewerkzaamheden uitvoeren.
Niet geplaatst worden stukken die kwetsend zijn voor personen of groepen personen of die een uitgesproken commercieel belang dienen.
De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders
behandeld dan advertenties, waarbij de adverteerder in grote mate de vormgeving en inhoud bepaalt. Bij voorkeur teksten aanleveren per
email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.

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

Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

TAFELTJE-DEK-JE

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

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)
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VAN DE REDACTIE
Nog een week en dan ligt 2019 achter ons, wat vliegt de
tijd toch om. Het was alweer een roerig jaar, zoals ieder
jaar, en wie weet wat ons in 2020 te wachten staat. Het
is een mooi getal in elk geval! Het nieuws stond bol van
de boze ongeruste boeren, problemen in het onderwijs
en gezondheidszorg en er zijn woorden die je bijna niet
meer kan horen: crisis, stikstof, klimaat, brexit en zo zijn
er nog een paar te bedenken. Ook zijn er (wereld) leiders
die je het liefst in een ondergrondse container zou willen
stoppen. Gelukkig overheerst dit alles niet ons dagelijks
leven in het vredige mooie Eenrum. Wij kunnen genieten
met zowel binnen als buiten kerstverlichting, bomen,
versiering en vast genoeg lekkers op tafel met de
kerstdis, familiebezoek en Eenrum extra sfeervol door de
Lichtweek. Natuurlijk zijn er ook mensen die zich alleen
voelen met de feestdagen, door eenzaamheid of verlies
van een dierbare en al die gezellige vrolijkheid juist extra
moeilijk vinden.
Na de kerst volgt al snel Oud & Nieuw. Met het bekende
vuurwerk, ook daar in dit nummer even aandacht voor.
Voor menig mens en vooral voor alle (huis)dieren de
griezeligste dag van het jaar.

Als ’s nachts om twaalf uur de kerkklokken luiden kunnen
we denken aan de klok die dan al 630 jaar trouwe dienst
doet, lees hierover meer in het stukje van Dirk Molenaar.
Wat een imposante gedachte, 630 jaar, toen waren wij
nog niet geboren en wat de wereld en Eenrum er anders
uit hebben gezien…
In dit nummer aandacht voor nog een jubileum, Marten
van Esch van café Eendrum bestaat dan twintig jaar,
vandaar een mooi interview met hem.
Verder is er nieuws over Kerk in het Dorp met natuurlijk
de kerstbijeenkomst in de kerk op 24 december, de
aankondiging van de jaarvergadering van Dorpsbelangen
op 27 februari, en is er een bijdrage van de Notoarestoen.
Het Shantykoor houdt een nieuwsjaarreceptie op 2
januari in café Eendrum en het Ontmoetingspunt houdt
een nieuwjaarsvisite op 10 januari in het Dorpshuis.
Ook buiten het dorp is weer een en ander te doen, dus
hopelijk vermaakt menigeen zich weer in deze donkere
maanden.
Natuurlijk bedankt het redactieteam
alle trouwe
inzenders van kopij, de bezorgers, adverteerders en
speciaal Martin Smit van de Coop en Marten van Esch
voor hun bijdragen.
Alle lezers veel lees- en puzzelplezier én echt fijne
feestdagen en een vredig en goed 2020 toegewenst!
De redactie
P.S. Inleveren kopij donderdag 16 januari

nijs oet ainrom
Dag
December
21 t-m 28/12
Zo. 22-01
Vrij.27-12
Za. 28-12
Ma. 30-12
Ma. 30-12
Di. 31-12
31-12 / 01-01
Januari 2020
Do. 02-01
Za. 04-01
Vrij. 10-01
Vrij. 10-01
Vrij. 10-01
Za. 25-01
Februari
Vrij. 07-02
Vrij. 07-02
Ma. 10-02
Za. 15-02
Do. 27-02
Maart
Vrij. 13-03

Organisatie

Activiteit

Locatie

Tijd

VvV
Orpheus
Jeugdsoos Mainstreet 21
Jeugdsoos Mainstreet 21
Klompenmakerij vd Meulen
Klompenmakerij vd Meulen
Jeugdsoos Mainstreet 21
Café bar Eendrum

Lichtweek
Kerstconcert
Chill out kids
Gesloten ivm besloten feest!
Rondleiding
Rondleiding
Oud & Nieuw! Carbidschieten
Oud&Nieuwfeest. DJ Bernard

Dorp
Kerk Eenrum
Jeugdsoos
Jeugdsoos
klompenmakerij
klompenmakerij
Jeugdsoos
Cafe bar Eendrum

Week 52
19.00
20.00 – 22.30

Ainrommer Shantykoor
Orpheus
Ontmoetingspunt

Open repetitie
papieraktie
Nieuwjaarsvisite
Borrel en Buffet
Open Poort – Bon Hoeffer
Pubquiz
Toneel uitvoering

Dorpshuis
Dorp
Abrahams Mosterdmakerij

20.00

De Poort
Cafe bar Eendrum
Dorpshuis

10.00 – 12.00
20.00
20.00

Café bar Eendrum
NUT
Hoornstertil
De Komedianten
Dorpsbelangen

Pubquiz
film Amadeus
Lezing R. Paas
Toneeluitvoering
Algemene Ledenvergadering

Cafe bar Eendrum
Dorpshuis Agricola Baflo
cafe Hoornstertil
Zaal Bulthuis
Dorpshuis

20.00
15.30
19.30
20.00
20.00

Café bar Eendrum

Bierproeverij Texelse Bierbr.

Cafe bar Eendrum

20.00

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

20.30 – 21.30
19.30 – 20.30
20.30 – 22.00
19.00 – 20.15
20.15 – 21.30
10.00 – 11.00
14.30 – 15.20
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

Kerk in het dorp
Café bar Eendrum
De Komedianten

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Dinsdag
Swing je fit dames 16+
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Woensdag
Badminton recreatief m/v
Donderdag
Volleybal dames recreatief
Donderdag
Volleybal heren recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek peuter/kleuter
Vrijdag
Gym/turnen groep 3 t/m 8
Vrijdag
Freerunning vanaf groep 6
Vrijdag
Freerunning vanaf groep 7
Vrijdag
Freerunning groep 8 en VO
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14.00
16.00
11.00 – 17.00
20.00

11.30
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nijs oet ainrom

Dorpsvisie eenrum
Beste Ainrommers,

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger
Di. 24-12
Kerk Eenrum
Ds. H. Jansen
Wo. 25-12

Centrumkerk

Ds. R. Renooij

Wo. 25-12

Torenkerk

Ds. I. Frenay

Zo. 29-12
Di. 31-12
Wo. 01-01-2020
Zo. 05-01
Zo. 12-01
Zo. 12-01
Zo. 19-01
Zo. 26-01
Zo. 26-01
Zo. 26-01

Centrumkerk
Centrumkerk
Torenkerk
Centrumkerk
Centrumkerk
Kerk Westernieland
Centrumkerk
Centrumkerk
Torenkerk
Winkheem

Ds. C. Minnaard
Ds. H. Jansen
M. Adriaanse & K. Wieringa
Ds. H. Jansen
Ds. R. Renooij
Pastor J. Tuma
Ds. I. Frenay
Ds. H. Jansen
Ds. H. Jansen
Ds. H. Jansen

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

Bijzonderheden
Kerstavonddienst
mmv Winsumer Cantorij
Kerstviering
mmv Sound of Joy
Kerstviering mmv kerkkoor
Winsum-Obergum
Oudejaarsdienst
Nieuwjaarsmorgen
Dienst met Jong en Oud
Doopdienst

Avondmaal

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

Wilt u De Ainrommer in kleur zien.....
Kijk op www.de-ainrommer.nl
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14.45 - 15.30
13.45 - 14.45
10.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00

Aanvang
22.30
10.00
10.00
09.30
19.30
10.00
10.00
09.30
09.30
09.30
09.30
10.45
16.30

Een tijdje terug schreven wij in de Ainrommer over de
dorpsvisie, waar wij met een kerngroep het initiatief toe
hebben genomen. De aanleiding was het bezoek van de
gemeenteraad begin dit jaar.
Inmiddels hebben wij meerdere bijeenkomsten gehad,
met ondersteuning van de organisatie Groninger-dorpen,
om tot een werkwijze te komen zodat wij samen met
jullie een dorpsvisie kunnen gaan ontwikkelen.
Wij hebben jullie als dorpsgenoten ook echt nodig want;
heb je als dorp geen breedgedragen plannen ( visie!) dan
krijg je ook niets voor elkaar, dorpen met plannen , dorpen
met visie, dorpen waar burgers zelf breedgedragen
plannen maken, daar is vanuit overheden heel veel
mogelijk. We hebben dus als Eenrumers zelf heel erg in
de hand hoe de toekomst van Eenrum eruit komt te zien.
Woensdag 15 januari is de aftrap in het KindCentrum De
Linde (de basis school) om 20:00 uur. Daar hopen wij
zoveel mogelijk dorpsgenoten te ontmoeten om samen
met ons te brainstormen en onderwerpen te verzamelen
die wij als dorp belangrijk vinden voor onze toekomst.
Wij hebben een inspirerend spreker gevonden uit een
naburig dorp (waar de dorpsvisie al in uitvoering is), die
ons meer gaat vertellen over het maken en uitvoeren van
een dorpsvisie.
Aansluitend gaan we iedere maand een bijeenkomst
organiseren rondom thema’s om ze verder uit te diepen.
Begin januari ontvangt u een flyer in de bus met alle data
en globale onderwerpen.
Wie slecht ter been is of geen vervoer heeft naar de
bijeenkomst(en) kan contact opnemen met Barbara, dan
zorgt zij dat u gehaald en thuis gebracht wordt. Tel: 0655087006
Wij wensen u, namens de kerngroep Dorpsvisie, hele
fijne feestdagen toe en laten wij er samen een prachtig
2020 van maken!

Nieuws van Dorpsbelangen
In februari vindt de algemene ledenvergadering van
Dorpsbelangen plaats. In de vorige De Ainrommer
vroegen we alvast een plekje in de agenda vrij te houden.
De datum is echter gewijzigd naar donderdag 27 februari
2020. En dit heeft alles te maken met de gasten die we
voor het programma na de pauze hebben uitgenodigd.
Wethouder Mariëtte de Visser en dorpencoördinator
Froukje Stiekema schuiven dan namelijk aan.

In De Ainrommer van februari meer informatie over de
algemene ledenvergadering.
Het bestuur van Dorpsbelangen wenst iedereen prettige
kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Namens het bestuur
Jolanda Staal

Nieuws van muziekvereniging Orpheus:
Ons eerste kerstconcert is op zaterdag 21 december
samen met een combinatie van malletband “Uni Animo”
Zuidwolde en malletband “Volharding” Ten Boer. Dit
concert wordt gehouden in de Kloosterkerk, Kerkpad 3
in Ten Boer en begint om 20.00 uur.
De dag erna, zondag 22 december, is het traditionele
kerstconcert in de kerk van Eenrum. Een concert
met sfeervolle muziek, traditionele kerstmuziek, en
kerstmuziek in een “ modern jasje”.
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom, de glühwein
staat dan voor u klaar. Het concert begint om 19.30 uur.
Wij hopen u allemaal te mogen begroeten!
Let op: de eerste oud papier actie in 2020 is op
zaterdag 4 januari!

kerstvloedwandeling
St.
Het
Groninger
Landschap
organiseert:
KERSTVLOEDWANDELING 27 december
In 1717 waren een zware storm en springvloed er
de oorzaak van dat veel dijken braken en de zee een
verwoestende schade in het Noorden aanrichtte. Van
de kust tot de stad Groningen werden mens en dier
het slachtoffer. Het Groninger Landschap organiseert
op vrijdag 27 december om 14.00 uur de jaarlijkse
Kerstvloedwandeling. We vertrekken vanuit het
Bezoekerscentrum Waddenkust aan de Hoofdstraat
83 in Pieterburen. De wandeling, onder begeleiding van
een gids, gaat langs historische plekjes en eindigt in de
molen De Vier Winden waar de warme kwast en koek
klaar staan.
Tijdsduur ca 2 uur. Goed schoeisel gewenst.
Deelname € 3,00 p.p Beschermers GL en kinderen €
1,50 p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis
Aanmelden via de site www.groningerlandschap.nl
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Cafetaria/bar Eendrum bestaat
20 jaar en dat moet gevierd worden!
Het was 28 juni 2000, kwart over negen in de avond,
toen Marten van Esch ‘MIJN! riep tijdens de veiling in
de zaal van café Bulthuis. Met dit enkele woordje werd
hij (opnieuw) eigenaar van cafetaria/bar Eendrum. Nu,
twintig jaar later, kan heel Eenrum en omstreken nog
steeds genieten van zijn kook- en tapkunsten in de
horecagelegenheid aan de Raadhuisstraat.
Iedereen die Marten van Esch kent, weet dat het een
horecaman pur sang is. Sinds dat memorabele moment
van de veiling is cafetaria/bar Eendrum al twintig jaar
non-stop onder zijn hoede. Al twintig jaar is hij niet weg
te denken uit het Eenrumer straatbeeld. Twintig jaar
inderdaad, een jubileum! Reden genoeg om terug te
blikken én vooruit te kijken.

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

Tweede kans
Toen Marten in 2000 volmondig ‘mijn!’ riep tijdens
de veiling, werd hij voor de tweede keer eigenaar
van Eendrum. Vier jaar eerder, in 1996, kocht hij de
horecagelegenheid voor de eerste keer. Hij gaf er zijn
eigen draai aan en maakte Eendrum tot een goedlopende
kroeg. Maar er ontbrak iets. In de jaren daarvoor werkte
hij in Groningen en hoe gezellig Eenrum ook is, het
was niet te vergelijken met de drukte van de stad. Dus
verkocht hij de zaak in 1999 aan de familie Jager.

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

Administratiekantoor

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

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

Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.

Een horecabedrijf runnen is moeilijker dan het lijkt en
helaas voor de familie Jager waren zij binnen een jaar
kopje onder. Bar Eendrum werd geveild en toen Marten
dát te horen kreeg, wist hij niet hoe snel hij terug naar
Eenrum moest komen. “Ik had die jaren met heel veel
plezier in Eenrum gewerkt en heb daarom de kroeg in
2000 weer teruggekocht”, vertelt Marten. “Tijdens de
veiling kon ik bieden en daardoor kreeg ik – gelukkig!
– café Eendrum weer in handen.” Op 4 augustus 2000
heropende Marten de deuren.

Kom gerust binnen
om te kijken!

Raymond Bijlholt
Wenakker 2
9967 SP Eenrum
06-12947801

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

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

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

Twintig jaar
In de afgelopen twintig jaar is er enorm veel gebeurd.
Leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Grote
evenementen en kleinschalige partijen, feest en vertier.
Enorm veel hoogtepunten, waar de kroegbaas graag
op terugkijkt. “Natuurlijk is de kermis elk jaar een
hoogtepunt”, aldus Marten. “Er zijn zelfs weleens tvopnames van SBS hier gemaakt tijdens de kermis,
dat was ook erg leuk.” Maar er zijn nog veel meer
hoogtepunten als het aan Marten ligt. “De gezellige
avonden met Brian Cristopher waren fantastisch, net
zoals Café ’t Bruggetje, waarbij Eenrumers zelf een
thema-avond mochten verzinnen. Het beachvolleybal
op het Dorpsplein, al vijf jaar de pubquiz en de catering,
die enorm is gegroeid, zijn ook stuk voor stuk dingen
waar ik graag op terugkijk.”
Zoals we al eerder vertelden waren er niet alleen
hoogtepunten de afgelopen twintig jaar, maar ook
minder leuke dingen. Zo woedde er in 2008 een
grote brand in de keuken, waardoor de cafetaria een
tijdje dicht moest. Gelukkig kwam iedereen er zonder
kleerscheuren vanaf, maar de keuken moest eerst een
grondige opknapbeurt ondergaan. Zoals het een echte
ondernemer betaamt, zag Marten dat als een kans om
te investeren en te vernieuwen. Vanaf dat moment werd
Eendrum stukje bij beetje hoe we het nu kennen. In 2010
kwam er een nieuwe keuken in de zaak, in 2014 werd
het plafond vervangen en schilderde Jelmer Dijkstra de
muurschildering op de achterwand. Last but not least,
sinds 2017 lopen we over een nieuwe vloer in de kroeg.
Verandering van spijs doet eten (precies wat we heel
graag doen in de kroeg!) en daarom zit er nog een flinke
opknapbeurt aan te komen. Volgend jaar wordt Eendrum
voorzien van nieuw meubilair en nieuwe verlichting. Een
nieuw, eigentijds jasje. “Je moet wel een beetje met de
tijd meegaan”, lacht Van Esch.
Terugblikkend op de afgelopen twintig jaar is Marten
tevreden met het resultaat. “Zonder de hulp van alle
medewerkers, klanten en vrijwilligers was ik niet zover
gekomen. Niet alleen in de kroeg, maar ook met alle
activiteiten daarbuiten en de catering. Daar ben ik ze
heel dankbaar voor en ik hoop dat ze er komend jaar
ook weer bij zijn!”
Feestjaar
Tijd om vooruit te blikken! Want twintig jaar Eendrum
gaat niet stilzwijgend aan het dorp voorbij. Verre van
zelfs, want Marten heeft een bomvol programma met
allerlei leuke, extra activiteiten voor 2020 gepland. Zo
wordt het jubileumjaar (geen écht jubileum natuurlijk, 20
jaar, maar zo noemen we deze mijlpaal wel) een heus
feestjaar.
9

Naast alle vaste activiteiten, zoals kermis en hemelvaart,
gaat de maandelijkse pubquiz natuurlijk ook door. De
eerste staat gepland op 10 januari 2020. Verder komen
er twee bierproeverijen in de kroeg. Bij de eerste (13
maart) komen de brouwers van Texel, die we kennen van
de Texels Skuumkoppe. Bij de tweede komt Heineken
allerlei lekkere biertjes tappen. Ook op het programma:
het toneel van Opende komt weer terug met een
voorstelling. De voorstelling ‘Het is bingo op de camping’
is te zien in het Dorpshuis. Voetballiefhebbers opgelet:
van 12 juni tot 12 juli wordt Eendrum omgetoverd tot het
Oranjecafé, speciaal voor het EK voetbal.
Dat zijn nogal wat leuke activiteiten, maar we zijn er
nog lang niet. Café ’t Bruggetje komt terug voor een
eenmalige feestavond! Dat belooft veel goeds in de
vorm van drankjes, dansjes en gezelligheid tijdens een
speciale thema-avond. Verder organiseert Marten in
2020 een pannenkoekenmiddag en een grote barbecue
bij de kroeg. Ook komt er een speciale avond voor alle
mensen die de afgelopen twintig jaar in de kroeg zijn
geweest. “Iedereen die het leuk vindt kan dan weer een
keer terugkomen om sfeer te proeven.”
Houd voor de juiste data van de evenementen de
Facebookpagina van Cafetaria/bar Eenrum in de gaten.
En voor meer informatie kun je natuurlijk ook gewoon
even de kroeg inlopen.
Jubileumvlag
Vanaf 1 januari 2020 gaat het jubileumjaar ‘officieel’ in,
dan worden de jubileumvlaggen gehesen aan de gevel
van de Eendrum. “Maar eerst gaan we met z’n allen de
kerstdagen in”, aldus Marten. “Ik wens iedereen hele fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. En natuurlijk hoop
ik iedereen volgend jaar weer te mogen verwelkomen in
de kroeg!”
Tekst: Sharon Bremer

Koop joen boom ook dit joar bie het
Ainrommer shantykoor
Ook in 2019 verkocht het Ainrommer shantykoor weer
kerstbomen op het terrein van COOP Smit in Eenrum. Op
dit moment (begin december) is nog geen zinnig woord
te schrijven of de verkoop weer een succes is geweest,
maar de voortekenen zijn wel weer veel belovend.
Iedereen was natuurlijk gewend aan de rood/witte kraam,
waar de leden van het koor achter en onder stonden om
weer de mooiste bomen aan de man/vrouw te brengen,
maar dit jaar heeft het koor de steun gekregen van een
10

heuse keet! Hierin staat men een stuk warmer en men
kan er even zitten. Dit alles is mogelijk gemaakt door de
MC Eenrum. Zij hebben een keet waarin ze zelf kaartjes
verkopen en die mocht het koor wel drie week gebruiken
tijdens de jaarlijkse kerstbomen verkoop in Eenrum. Het
koor is de MCE zeer erkentelijk voor dit gebaar!
Het koor heeft in december geen optreden gedaan in
verband met de kerstbomenverkoop, maar vanaf januari
2020 gaan we weer volop aan de bak. Diverse optredens
staan alweer geboekt. Dit jaar wordt er meer opgetreden
in Noord Oost Friesland, omdat ons lid, Wiebe Dijkstra
met onze accordeoniste, Truida van Santen, samen op
jacht zijn geweest in die streek voor optredens. Dat is
een succes geworden, want wij treden daar een keer of
zeven op. Bovendien wordt er ook nog in de provincie
Groningen opgetreden. Verder wil ik nog 28 maart onder
Uw aandacht brengen.
Op 28 maart houden wij namelijk onze jaarlijkse
donateurs avond in het Dorpshuis. Op die avond zal
het Ainrommer shantykoor een paar blokken zingen,
waaronder ook nummers van Ede Staal. Ook komt die
avond shantykoor Maritiem uit Winschoten bij ons een
optreden verzorgen. Wij zijn al een paar keer bij hun
op een festival geweest en nu komen zij in Eenrum. Wij
hopen op Uw aller komst, dus zet deze datum maar vast
in Uw agenda!
Verder wil ik alle donateurs hartelijk bedanken voor hun
geldelijke steun. Er zonder kunnen wij niet. Heel hartelijk
bedankt!
Bovendien houdt het koor op 2 januari weer hun jaarlijkse
open repetitie met aansluitend een nieuwjaar borrel bij
cafetaria Eendrum, Maarten van Esch. Wij repeteren
met een open repetitie, omdat iedereen dan welkom is
en zelf kan vragen om een bepaald nummer te zingen.
Ook mogen mannen, die wel eens willen meezingen, zo
tussen de leden gaan staan en hun kunsten laten horen.
En wie weet vindt men dit zo leuk, dat hij lid wil worden
van het koor. Dit kan allemaal, bovendien is het koor blij
met elk nieuw lid. Daarom zeg ik: wees welkom op 2
januari in het Dorpshuis in Eenrum. De repetitie is dan
van 20 tot 21 uur met aansluitend een borrel.

DANKBETUIGING
Na het plotseling overlijden van Jan, onze zoon,
broer, oom en vriend, was het fijn om te merken dat
ook in verdrietige tijden er zovelen waren die met ons
meeleefden.
Graag willen wij u hiervoor hartelijk bedanken!

Heeft u zin om te komen? Geef u dan voor 5 januari
2020 op.
A.
15.00 uur - Koffie – muziek – drankje : € 7,50
B.
17.30 uur - Stamppot eten		
: € 7,50
A + B Het hele programma		
: € 15,00

Harm en Aafke Rust
Eppo, Mathijs en Mirre
Petra

ONTMOETINGSPUNT
Opgeven bij:
Els van der Honing		
Aaltje Schut			
Tiny Zuidema			

Nieuwjaarsvisite in het Dorpshuis op 10 januari 2020.

0595 – 85 4255
0595 - 49 1441
0595 – 49 1204

Heeft u problemen met het vervoer? Graag even
doorgeven.
Tot in het nieuwe jaar 2020.

Klinken op een gezond en voorspoedig nieuw jaar en
heerlijk stamppot eten!
Het Ontmoetingspunt Eenrum organiseert op vrijdag 10
januari 2020 de nieuwjaarsvisite.
De middag zal starten om 15.00 uur met koffie/thee
en een nieuwjaarsrolletje. Daarna zal het glas worden
geheven op het nieuwe jaar 2020.
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door het duo
Geert Bruintjes en Joop Meijer (accordeon, keyboard en
zang).
Na de nieuwjaarsborrel zullen we traditiegetrouw weer
het stamppotbuffet serveren.

Het Ainrommer shantykoor wenst iedereen heel fijne
kerstdagen en alvast een heel voorspoedig 2020.
Met vriendelijke groet

Bestuur Ontmoetingspunt Eenrum

Henk Staal, voorzitter

11

Wadlopen vanuit

Met kerst

Pieterburen
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Voor info en/of reserveren:
info@wadlopen-pieterburen.nl
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Hoofdstraat 84 | 9968 AG Pieterburen

Tussendoor
GRONINGEN

Mosterdsoepje oet Grunn
Van grove Marne mosterd met
of zonder krokant Groninger metworst
of

FRANKRIJK

Bouillabaisse
Klassiek Frans vissoepje met geslagen room

Hoofdgerechten
ITALIE

Gamba’s en vongole
Op Italiaanse wijze bereide gamba’s en vongoles
of

AMERIKA

American Steak
Steak van Groningerweide met cajun butter and Noskos the original BBQ sauce
of

JAPAN

Japanse Poké sushi (koud hoofdgerecht)
Edamame bonen, avocado, bloemkoolrijst, wakame met of zonder huis gerookte zalm,
wasabi, kikkoman en gember, geserveerd op een pizzabodem als bord

Nagerecht
ZWITSERLAND

Tiroolse apfelstrudel
Warm geserveerd met vanillesaus en kaneelijs

€ 34,50 p.p.
addengenot.nl

Pieterburen

A-la-carte en kindermenu’s zijn beide dagen ook mogelijk

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

JARIGE KLOK
Let u er eens op als u de grote klok van onze Eenrumer
toren het nieuwe jaar hoort inluiden. Misschien klinkt hij
iets anders dan de afgelopen jaren. Want de klok luidt
niet alleen het jaar 2020 in, maar ook zijn eigen 630ste
levensjaar. In beide gevallen ‘ronde’ jaartallen dus.
Vandaar misschien …
De bedoeling van dit stukje is niet om u van alles over
een van de oudste Groninger torenklokken te vertellen,
want dit is via ons dorpsblad, of het boek EENRUM, al
vaker gedaan. Dus dat hoeven we niet wéér aan de grote
klok hangen. Nee, dit korte verhaal is louter geschreven
om er nog maar eens bij stil te staan dat we dag en
nacht een klok horen van zo’n respectabele leeftijd! Een
bronzen klok die in 1390 door een onbekende gieter
vlak bij de 13de-eeuwse kerk werd gegoten. Het hele
dorp zal op gepaste afstand bij de gieting aanwezig zijn
geweest. Na een gebed en uitgesproken zegen van
pastoor Woulzbo – zijn naam staat op de klok – moest
het doodstil zijn voordat de prop uit de monding van
de veldoven werd gestoten en het witgloeiende brons
via een voorverwarmde goot sissend de ingegraven
gietvorm instroomde.

Vanaf zijn geboorte tot 1650 hing de klok in een lage
vrijstaande toren aan de noordkant van de kerk. (Een
aantal jaren geleden werd tevergeefs gezocht naar
fundamentresten van deze toren.) Vanaf 1650 of
1651 hangt hij in de huidige toren. Op de klok, die een
doorsnede heeft van 1,27 meter, staat de oorspronkelijke
naam van de patroonheiligen van de kerk: FABIANI ET
SEBASTIANI. Oftewel: Fabianus en Sebastianus. Tot
1594 had de kerk deze naam. De foutieve aanname
uit de jaren zeventig dat het Laurentiuskerk moet zijn
geweest, is bijkans onuitroeibaar.
Sinds 2016 wordt de klok elke zaterdag om 17.00 uur
geluid, ten teken dat de kerk een uur is opengesteld.
Er is een groepje vrijwilligers die beurtelings gastheer
of gastvrouw is. De mensen uit deze groep luiden dan
tevens de klok. Het gebeurt regelmatig dat er ook
mensen met kinderen komen die graag even zelf willen
luiden. Sommigen denken dat je bij het stoppen met
luiden als je het klokkentouw stijf vasthoudt, je bijna twee
meter de lucht ingaat. Een fout beeld van ondermeer
een reclamespotje van een aantal jaren geleden.
De Eenrumer grote klok wenst u alvast een voorspoedig
2020 toe. Met daarbij met bronzen stem uitgesproken
de wens dat er eindelijk eens wat meer vrede op aarde
komt. De kleine klok, alias bengel, Zoepenbrijklokje –
nog maar 268 jaar oud – wenst u hetzelfde!
Dirk Molenaar

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

KERK IN HET DORP e.o.

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

Wij staan naast u.

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

Zondag 22 december: Kerstconcert in de kerk van
Den Andel
Vocaal Ensemble Lijn 12 olv Sjoek Nutma brengt een
erg mooi en gevarieerd programma rondom het thema
Kerst. Aanvang concert 15.30 uur, toegang €10,Zondag 22 december: Dorpskerstfeest in kerk van
Westernieland
Een kerstspel door de kinderen, een muzikaal intermezzo
door Kӓthe en Florien de Jonge, een saxofoonkwartet
begeleidt de liederen, een gedicht en nog meer muziek.
na afloop warme chocolademelk en glühwein. Het
dorpskerstfeest begint om 16 uur.
Dinsdag 24 december: kerstliederen zingen in de kerk
van Den Andel
Onder leiding van Marjolien Mellema is een groep Den
Andelsters gaan zingen, zij vormen inmiddels een koor
van zo’n 20 zangers en zangeressen. Op 24 december
om 17 uur laten zij kerstliederen horen in de kerk van
Den Andel.
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Dinsdag 24 december: kerstnachtdienst in de kerk
van Eenrum
Aanvang 22.30 uur, voorganger ds Harmen Jansen.
Medewerking wordt verleend door de cantorij van
Winsum, organist is Dirk Molenaar. Na afloop is er
glühwein en speelt Orpheus om middernacht van de
toren.
Open Poort 10 januari. Geïnspireerd door Bonhoeffer
Op 10 januari, deze keer de tweede vrijdag van de
maand is de Poort (Kerkstraat Eenrum) open van 10 tot
12 voor koffie, thee, appeltaart en een thema. Dit keer is
het thema Dietrisch Bonhoeffer. Ds Harmen Jansen zal
het thema inleiden.
75 jaar geleden schreef de bekende Duitse
verzetsdominee Dietrich Bonhoeffer zijn laatste brieven
aan zijn jonge verloofde Maria von Wedemeyer en aan zijn
naaste familie. Aan de hand van foto’s en tekstfragmenten
krijgen we een beeld van bijzondere protestanten in
Berlijn tijdens het dieptepunt van de twintigste eeuw.
De indringende gedichten van Bonhoeffer blijken ook
dichters van nu te inspireren.
Jolanda Tuma

notoarestoen

Nieuwsbrief Winter 2019
Beste dorpsgenoten,
Het is winter in Notoarestoen. Tijdens een wandeling
in het arboretum word ik steeds opnieuw verrast door
het bewegen van de seizoenen. Van uitbundige groei en
bloei in de lente, het dragen van vruchten in de zomer tot
versterving in de herfst en schijnbare dood in de winter.
Schijnbaar, want in wezen vormen de rododendrons dan
hun knoppen als voorbereiding op hun bloei in de lente.
In deze winterbrief praat ik u graag bij over Notoarestoen.
Geuren en Kleurenfeest
De rijke bloei in Notoarestoen is elk nieuw voorjaar een
feestje waard. Dit feest van genieten van bijzondere
bloemen, bomen en muziek trok ook het afgelopen jaar
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talloze bezoekers uit het hele land naar het arboretum.
Ook wisten veel mensen van dichtbij de vier Geuren- en
Kleurendagen in mei te waarderen. Door de grote inzet
van Martha Heslinga en de ‘theedames’ was de catering
een succes. En er was muziek: John Konings met zijn
Popkoor Singsation en het Ensemble Con Pasiones
met licht klassieke liederen. Hoe leuk was het ook dat
de twee Eenrumer jongeren Paulien en Vera Backer
voor ons op viool en klarinet speelden. De werkgroep
IVN ‘wilde planten’ genoot van een rondleiding door
groenman Martin. Met recht feestelijke dagen en wat is
het dan een verrassing als Radio Noord met ‘Expeditie
Grunnen’ de sfeer komt proeven! Voor 2020 kunt u
alvast de volgende data van de open dagen in de agenda
noteren: de weekends van 9/10 en 16/17 mei!
Midzomeravond
concert
Muziekvereniging
Orpheus
Op 1 juli klonk er fanfaremuziek in het arboretum. Bij de
vijver gaf Orpheus een sfeervol zomeravondconcert wat
veel mensen naar de tuin lokte. Hun optreden is een
mooie traditie geworden en zomer 2020 zal het orkest
zeker terugkeren in de tuin.
Vrijwilligersuitje
Dit jaar bezochten de vrijwilligers en het Bestuur het
Museum de Buitenplaats in Eelde. Na koffie en taart
in het Museumcafé, gaf groenman Martin Spiljart een
rondleiding door de bijzondere museumtuin waarbij veel
interessants over aanleg en onderhoud naar voren kwam.
De gezellige dag werd afgesloten met een lunch aan het
Paterswoldsemeer. Het fijne van het vrijwilligersuitje is
dat nu eens niet getuinierd hoeft te worden en er tijd is
om elkaar te spreken.
Vijvernieuws
Het zal u zeker ook zijn opgevallen dat er weer water
in de vijver is. Na een lange tijd van droogte zijn we blij
met het vele hemelwater dat is gevallen. Het wordt zo
wel duidelijk hoezeer een tuin afhankelijk is van moeder
natuur en zich ontwikkelt al naar gelang de grillen van
de weergoden. Ook heeft u vast wel horen verluiden dat
er plannen zijn om Notoarestoen te verfraaien met een
vergroting van de vijver. Het doel is het creeëren van
meer waterberging en een mooier uitzicht vanuit ons
tuinhuis. In de voorjaarsbrief hopen wij u hierover meer
te kunnen vertellen.

Een bijzonder boek over Arboretum Notoarestoen
Het verhaal over Notoarestoen voor het eerst vastgelegd
in boekvorm. Een naslagwerk over de geschiedenis van
een uniek stukje Groningen met o.a.
● De drijfveren van een gedreven plantenverzamelaar die
met een vleugje
Grunniger aignwiezeghaid zijn droom volgde én
waarmaakte
● De fascinerende transformatie van een kaal weiland tot
weelderig groen paradijs
● Verborgen schoonheid: een kleurrijke impressie van
zeldzame exoten
met fluwelen jasjes, vrolijke vaantjes en de
eendenpootboom als symbool van de liefde
● Een evaluatie: is het grensverleggende experiment van
de notaris geslaagd?
● De onmisbare rol van vrijwilligers toen en nu

nut Departement ’t Hoogeland
Vrijdagmiddag 7 februari 2020
AMADEUS de film over het leven van Mozart
Dorpshuis Agricola Baflo

Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar!
Bestellen kan via www.arboretumeenrum.nl, ook te koop
bij Brood & Kado en Klompenmakerij en Schoenmode
Van der Meulen, beiden in Eenrum.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur Stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum
Jan Smit Jan Hink Janneke Meinardi Martin Spiljart Bert
Wemmenhove Marjolein Akse
Actuele informatie: www.arboretumeenrum.nl. Hebt u
vragen mail deze gerust naar info@arboretumeenrum.nl
of stel uw vraag via het vragenformulier op de site. Bellen
mag ook: 0595-492058. Stuur deze nieuwsbrief vooral
door naar vrienden en belangstellenden.

Het NUT departement ’t Hoogeland organiseert
deze keer de muziekvertelling AMADEUS, de film over
het leven van Mozart en hoe de componist Salieri hem
door de ogen van regisseur Milos Forman zag.
De middag wordt weer begeleid door Ebo Reitsma.
Een klassieke kaskraker, deze film over het leven en
werk van Mozart.
Historisch grotendeels fantasie met een over-the-topMozart en een geheel onjuist weergegeven componist
Salieri. Maar ook met goede voorbeelden waarom
Mozart met recht een genie kan worden genoemd, met
een spannend verhaal (wat dus vaak voor geen meter
klopt) en zeker ook met prachtige beelden (meestal
gemaakt in Praag) met dito prachtige muziek. Een
ongelooflijk boeiende film die in ieder geval muzikaal
gezien een perfect beeld geeft van het geniale van
Mozarts muziek.
We beginnen om 15.30 uur, met een korte pauze tot
ongeveer zes uur. Dan volgt een warme maaltijd en een
vervolg van de film tot acht uur.
Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.
Voor de muziekvertelling, koffie/thee, 2 drankjes,
bitterballen en de maaltijd bedragen de kosten € 35,=
voor leden en € 40,= voor niet-NUT leden.
OPGAVE door
betaling aan de penningmeester: NUT dep. ’t Hoogeland
NL33 ING B000 101 7344,
met vermelding van 7-2-2020 en uw naam, adres en
telefoonnummer.
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NUT ’t Hoogeland
Uitnodiging Lezing door de Commissaris van de Koning
LET OP !!! gewijzigde aanvangstijd .

Gediplomeerd lid van Provoet

Op maandag 10 februari 2020 om 19.30 uur in de
Hoornstertil Mernaweg 60, Wehe den Hoorn geeft de
heer R. Paas, Commissaris van de Koning een lezing
over de Provinciale Staten en zijn rol hierin.
De commissaris van de Koning is voorzitter van
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In de
Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het
college van Gedeputeerde Staten stemrecht.
Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de
provincie. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming
en herbenoeming van burgemeesters in de provincie
Groningen. Daarnaast bezoekt hij iedere Groninger
gemeente eens in de twee jaar.
Wat zijn de oplossingen voor de problemen en
uitdagingen die spelen in onze Provincie. Over hoe hij
deze taken invult en zijn prioriteiten in het beleid van
onze provincie daarover vertelt hij deze avond.
We heten u van harte welkom.
Locatie : Hoornstertil, Mernaweg 60, Wehe den Hoorn
Tijd
: 19.30 uur
Datum : maandag 10 februari 2020
Van niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Reserveren: theaterreserveringen@marnehoes.nl of
0595 571395/ 572875
Entree: 12 euro, donateurs 10 euro en kinderen tot 12
jaar 5 euro.
Theatergroep WAARK in toert door Groningen en
Drenthe
De Groningstalige theatergroep WAARK toert door
Groningen en Drenthe. Op zaterdag 11 januari staat
deze bijzondere voorstelling in het Marnehoes in Wehe
den Hoorn. Daarna worden o.a. Groningen, Ekehaar
en Thesinge aangedaan. De toer eindigt op zaterdag 21
maart in Annen (Dr.)
Als Groningstalige theatergroep ontkom je er niet aan:
een voorstelling over het gas, de aardbevingen en alle
ellende van dien. Theatergroep WAARK geeft met
Bevings een originele draai aan dit gegeven. Al zingend,
huilend en lachend geven de acteurs lucht aan hun
gevoelens van wanhoop over de hele janboel. Met dit
requiem voor de slachtoffers geeft WAARK een stem
aan de heftige maar niet altijd zichtbare emoties. Om het
uit te zingen, om te jammeren, te schelden, te lachen en
daarbij de rug recht te houden. Want hier weg? Dacht
het toch niet.
Bevings wordt geregisseerd door Annemarie Prins,
actrice, schrijfster, regisseur en WAARK-maker van
het eerste uur. De tekst is van acteur, schrijver en
regisseur Gerardjan Rijnders, voormalig artistiek leider
van Toneelgroep Amsterdam. Hij ging hiervoor met
verschillende Groningers in gesprek en verwerkte hun
ervaringen (soms letterlijk) in het stuk. Schrijver en
regisseur Ben Smit vertaalde het stuk in het Gronings.
Jan Meiborg componeerde speciaal voor Bevings
nieuwe muziek.
De volledige speellijst staat op waark.nl

Secretariaat:
Hermelinde van Horn
Douwensterweg 3
9965 TK Leens
nuthoogeland@gmail.com

waark
Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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Zaterdag 11 januari 2020, aanvang 20.00, speelt
Theatergroep Waark de bijzondere voorstelling
Bevings in ’t Marnehoes.
17

Vuurwerk

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

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

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen
of dieren eronder lijden. Daarom gaan er steeds meer
stemmen op om vuurwerk te verbieden of beperken. In
Eenrum gaat het nog steeds ieder jaar los en daarom is
het goed om rekening te houden met elkaar en met de
volgende informatie.
Regels
Vuurwerk kopen kan dit jaar alleen op 28, 30 en 31
december. Hierbij is sinds dit jaar de levering van
veiligheidsbrillen en aansteeklonten verplicht. Buiten
deze dagen mag u geen vuurwerk bij u hebben op de
openbare weg. Vuurwerk afsteken mag alleen tussen
18.00 en 02.00 uur op oudjaarsavond-/nacht. Vuurwerk
afsteken buiten die tijden is strafbaar, de boete is
minimaal € 100 en eventueel nog aanwezig vuurwerk
wordt in beslag genomen. Hetzelfde geldt voor illegaal
vuurwerk. Vanaf volgend jaar is vuurwerk in de F3categorie verboden. De minimumleeftijd voor het kopen
en afsteken van vuurwerk varieert. Op de verpakking
staat of dat 12 (categorie F1), 16 (categorie F2) of 18
jaar (categorie F3) is. Er mag alleen vuurwerk afgestoken
worden met op de verpakking de melding ‘bestemd voor
particulier gebruik’. In onze omgeving zijn vreugdevuren
en carbidschieten ‘tradities’. Belangrijk te weten is dat
daar altijd toestemming voor moet worden gevraagd bij
de gemeente. Deze aanvragen hiervoor moesten al in
november binnen zijn; als geen toestemming is verkregen
zijn beide acties strafbaar. Het Vuurwerkbesluit is dit
jaar aangepast om gemeenten een vuurwerkverbod te
kunnen afkondigen.
Nadelen van vuurwerk
Artsen, burgemeesters, brandweer en politie pleiten al
lang voor een vuurwerkverbod of voor alleen centrale,
professionele vuurwerkshows. Dat is niet voor niets.
Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren angst en stress.
Elke jaarwisseling lopen honderden mensen én dieren
letsel op, meestal door legaal (!) vuurwerk. Ongeveer
de helft van de menselijke slachtoffers zijn toevallige
voorbijgangers, maar bij dieren is er vaak sprake van
bewuste acties. Vuurwerk bevat zware metalen en
andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig
vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen
kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade,
overlast en vervuiling kost de samenleving veel geld.

Dieren
Voor (huis)dieren is vuurwerk verschrikkelijk. Steek
geen vuurwerk af in de buurt van dieren. Dus ook niet
vlakbij een huis waarvan je weet dat er huisdieren zijn,
ook niet bij een waterpartij en zeker niet bij een wei met
vee, (kinder)boerderij, hertenkamp, dierenopvang of
dierenarts. Vergeet niet dat daar buiten kantooruren en
óók op feestdagen en in het weekend dieren aanwezig
zijn, ook al brandt er geen licht!
Melden overlast
Het melden van vuurwerk buiten de toegestane tijden,
vuurwerk op niet toegestane locaties, illegaal vuurwerk
of vuurwerkoverlast kan op 0900 – 8844. Anoniem
melden kan ook, bel dan 0800 – 7000. Het melden
van dierenmishandeling of een dier in nood kan op
telefoonnummer 144 (meldpunt Red een dier).
Meer informatie
rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk
politie.nl/themas/vuurwerk.html
politie.nl/themas/contact-144.html
veiligheid.nl/vuurwerk (o.a. informatie voor leerlingen
groepen 7 en 8)
dierenbescherming.nl/zoeken (zoek op ‘vuurwerk’ voor
o.a. tips)

De Bezorgers van de
ochtendkranten wenst
u allen een gezond 2020
Jan en Ineke
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Toneelvereniging
“De Komedianten”
presenteert:

Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:
- diabetes patiënten
- patiënten met reumatische aandoeningen
- patiënten met spasmen of verlammingen

Eenrum
Hunse 26
9967 PS Eenrum

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918

E: info@voetzorgjm.nl

W: www.voetzorgjm.nl

“PAS OP VOOR DE BUREN’
Blijspel door
Hans van Wijngaarden
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GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten
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Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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Horizontaal
1.soort knaagdier, 7.rivier in Duitsland, 11.militair
hoofddeksel,
15.trekvogel,
16.roofvogel,
17.ingeschakeld, 18.zwaardwalvis, 20.schokkende
beweging tijdens het huilen, 21.symbool gigawatt,
22. Tuinbloem, 24. Alles inbegrepen(afk), 26.symbool
cerium, 27 viezigheid, 29.soort anker, 30.computeraided instruction, 2.tegenslag, 34.vogel, 35.
Rommel,
37.inbeelding,
38.narcosemiddel,
40.meisjesnaam,41.krantenhuisje, 42.plaats in
Limburg, 44.bouwland,45.zoogdier, 47.afkerig
van arbeid, 48.stil!, 49.lekkernij, 52.iedere,
55.civiel ingenieur (afk),56.lust om iets te doen,
57.aartsmoeder,
58.
Smullen,
59.militaire
eenheid, 61.eetketel, 63. Metaal, 64. neergang,
65.verdovende middelen, 66. Slijk, 68.wild dier,
69.zijden weefsel, 71.korte versregel, 72.melodrama
op tv, 73.babyartikel, 75.doorwaadbare plaats,
76.lachwekkenden aangelegenheid, 78.wreed
mens,
80.editie,
82.mobiele
eenheid(afk),
83.houtsoort, 85.groot bedrag, 86.getekend
verhaal, 89. Deel van de bijbel, 91.na de middag,
92.Hanzestad, 94.lyrisch dichtwerk, 96.dakdeel,
98.vergankelijk, 99.eikschiller, 100.stekel, 102.
vloer-tegel, 104.reageerbuisbevruchting, 106.
indianentent, 107.landbouwgrond, 109.altijgroene
naaldboom, 110. Deel van het been, 111.
koeksoort, 113.orgaan in de buik, 115.dichtheid,
116.oostzuidoost(afk), 117.afgodsbeeld, 118.
lage rivierstand(afk), 120.uiteinde van een spier,
121.vorm van belasting, 123.tijdvak, 125.zie
ommezijde, 128.bijwoord, 129.effen, 130.onwillig,
133.karpersoort, 136.buitengewoon, 137.hoogste
mannenstem, 139.open plaats in het bos, 140.
keuvelen, 142.verlaagde toon, 143.sneeuwhut,
144.europeaan, 145.wreed heerser, 146.rit, 148.
nieuwe stijl(afk), 149.symbool fermium, 150.
voormalige educatieve omroep, 152.debet(afk),
153.pedagogische academie, 155.roerbakpan,
157.lidwoord, 158.gesel, 160. Eerste optreden,
162.haarknoedel, 163.hoger, 164.zamgvogel

Verticaal
2.aan zee(afk), 3.rijkswaterstaat, 4.handboord
aan
een
overhemd,
5.smeerstof,
6.gril,
8.kapitein, 9.symbool nikkel, 10.mits,11.stuk
grond, 12.bijzonder leuk, 13.in opdracht(afk),
14.mis,
17.spoedig,
19.schoudermantel
met kap, 21.academische onderscheiding,
23.arbeidsduurverkorting(afk),
25.kleine
hoeveelheid,
27.neerslachtig,
28.koets,
30.collectieve
arbeidsovereenkomst,
31.deel
van een fuik, 33.betallpas met pincode,
36.dromer, 37.deel van een fiets, 39.tv-zender,
41.vak in een krant,43.alstublieft, 45.oorsprong,
46.Arabische bedevaartplaats, 48.vreemded titel,
49.soort fiets, 50.vroegrijpe appel, 51.beminde,
53.drukte, 54.eikenschors, 55.soort limonade,
59.legerplaats, 60.sissend geluid, 62.ratelpopulier,
64.jonge koe, 67.eender, 69.doelverde-diger,
70.toestand,
71.hetzelfde,
72.krachteloos,
73.gordel, 74.pseudoniem(afk), 76.laagste toon,
77.loonbe-lasting(afk), 79.hondensoort, 81.beest,
84.zuidvrucht, 87.aanwijzing, 88.partijgenoot(afk),
90.versiering, 93.Eerwaarde Heer, 95.kaartterm,
97.buiteling, 99.wild zwijn, 101.rivier(spaans), 102.
voorrang, 103.bloedvat, 104.kerf, 105.partij, 107.
gifslang, 108.narigheid, 110.vrouwelijk dier, 112.
land in Afrika, 114.dessert, 119.omwenteling,
122.tafelgast, 124.bijzonder aantrekkelijk, 125.
slechte vioolspeler, 126.hansworst, 127,.plaatsje
in Schotland, 130.zitbadje, 131.touringcar, 132.
wijde baai, 133.soort bier, 134.houvast, 135.soort
schaatsen, 138.deel van een schip, 140.vleeswaren
voor op brood, 141.uitgestorven vogel, 145.
ontkenning, 147.rivier in Polen, 148.niet ver, 151.
onverbloemd, 153.dop, 154.term bij balspel, 156.
symbool krypton, 159. Uitgeput, 161.overdreven.

Stuur de oplossing voor 15 januari 2020 naar Marga Diephuis, De Vennen 18 Eenrum of mail naar puzzel@deainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer “De schaatsen onder doen”.
De winnaar vorige maand: Hannie Bos, gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door Coop Smit, zal binnenkort bij
u worden thuisbezorgd.
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3.

vriendjes in de spotlights
4.
5.
6.
7.

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

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Ik ben Sjors Langeland en ik ben 10 jaar.
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd: Ik heb 1 zusje zij heet Anna en is 7 jaar.

9.
10.

Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Ik wil gewoon mezelf zijn.
En ik hoef niet beroemd te zijn.
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“Home”, van Martin Garrix.
Wat wil je later worden?
Kok worden lijkt me het leukste.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Alle soorten pasta.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Hugo Kennis tv-kok, speelt mee in Expeditie
Robinson.
Wat vind je het mooiste aan jezelf:
Ik ben altijd heel aardig tegen anderen.
Aan wie geef jij deze vragen door?
Biniam Germay
Waarom aan deze persoon?
Omdat hij hier nog niet zolang woont en omdat
hij heel aardig is.

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

en het drukwerk betaald.

Ruilkring Hogeland december 2019
RUILBEURS groot succes
De RUILBEURS van 23 nov was een doorslaand succes.
Het aanbod in de kraampjes zag er leuk verzorgd uit en
er was veel belangstelling. Er werd druk gepangeld.
Bezoekers konden voor deze gelegenheid met 50%
korting papieren pangels kopen.
De opbrengst hiervan bedraagt €370,- en is volledig
bestemd voor Voedselbank Het Hogeland.
Bezoekers konden genieten van een kop koffie of thee.
Er waren heerlijke taarten en een gezellige muzikale
omlijsting door het orgelspel van Dirk Molenaar.
Verder werden bezoekers en organisatoren verrast door
een verhalenverteller.

Wie interesse heeft is van harte welkom op zo’n inloopbijeenkomst. De eerstvolgende is dinsdagmiddag 28
januari 2020. Aanmelden kan via het contactformulier
op de website www. ruilkringhogeland.nl.
Wanneer u uw telefoonnummer of e-mailadres achterlaat,
hoort u van ons.
Zie ook www.facebook.com/ruilkringhogeland
Prettige feestdagen voor iedereen en tot ziens in het
nieuwe jaar.

Ruilkring Hogeland is een vereniging zonder
winstoogmerk. Leden ‘kopen’, ruilen en lenen zonder
tussenkomst van geld, met zgn. pangels. Dat is een
virtueel ruilmiddel, dat digitaal wordt bijgehouden. Er is
wel een contributie van €12,- per jaar. Hiervan worden de
maandelijkse inloopbijeenkomsten betaald, de website
25

Rustig wonen in Eenrum
LEREN ONTSPANNEN VOOR IEDEREEN
-omgaan met stress
-soepele spieren
-goede ademhaling
-lekker in je vel
WWW.SOULJOYYOGA.NL

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

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

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

Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

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