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VOORWOORD
Kerstmis 2020 is anders dan anders. Voor het eerst
in lange tijd zal er in december een kerstster aan de
hemel staan. Het gaat om Jupiter en Saturnus, die op
21 december even zó dicht bij elkaar staan, dat ze een
dubbele planeet lijken – iets wat op aarde te zien is als
een heldere ster aan het firmament. De laatste keer dat
dat gebeurde, was op 4 maart 1226.
Kerstmis 2020 is anders dan anders. U zult het op
verschillende plekken in deze Ainrommer lezen. U zult het
op TV hebben gehoord, of bij de kassa in de Coop. En u
weet het natuurlijk net zo goed zelf: het virus waarvan we
de naam hier niet zullen noemen (rijmt op Opel Ascona),
verpest ook ons December-plezier. En dan hebben we
het nog niet eens over mensen die dierbaren zijn verloren
aan dat verdraaide virus of die langdurige klachten
hebben overgehouden na besmetting. Of ondernemers
die hun bedrijf zijn verloren, werknemers die hun baan
kwijt zijn. De wereld, Nederland, Groningen, Eenrum
– we zijn allemaal met elkaar verbonden in onze strijd
tegen het virus. Misschien geeft die verbondenheid iets
van troost.
Wij van De Ainrommer hebben geprobeerd, uiteraard
vooral met hulp van onze trouwe schrijvers, een mooi
kerstnummer voor u te maken. Geheel in stijl leest u over
initiatieven van mensen die, gedreven door naastenliefde,
de wereld een stukje mooier willen maken.

Ook twee flinke kerstverhalen in deze editie, plús een
aantal leuke ideeën die deze quarantaine-Kerstmis ook
voor de kleinsten gezellig kunnen maken. Uiteraard vindt
u in De Ainrommer ook weer de agenda, een fraaie
puzzel en de gebruikelijke updates van verenigingen en
organisaties. Kortom: genoeg leesvoer voor onder de
kerstboom. Met een glaasje glühwein. Kerstkransje erbij.
Misschien brengt dit alles een klein beetje licht in deze
donkere decemberdagen.
Want al is Kerstmis anders dan anders, het blijft een feest
van licht. Daarom steken we al die kaarsjes aan, daarom
de kerstboom, daarom overal die prachtig versierde
straten in het dorp. Een lichtje in elkaars leven. Hopelijk
kunnen we dat verlichte gevoel vasthouden, ook voor
de maanden die komen gaan. Zoals in de film Miracle
On 34th Street (1947) wordt gezegd: ‘Kerstmis is niet
zomaar een dag, het is een gemoedstoestand.’
2020 was een vreemd en bewogen jaar – anders dan
anders. De redactie wenst alle lezers van de Ainrommer
een mooie, warme kerst toe en een relatief normaal
2021.
De redactie
Let op: Inleveren kopij voor 15 januari
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nijs oet ainrom
Dag

Dat

Organisatie

Activiteit

Locatie

Januari
Za.
Za.

09-01 Orpheus
30-01 Notoarestoen

Papieraktie
Vrijwilligersdag

Dorp
Ernstheemsterpad

09.00
08.30

Maart
Za.

06-03 Orpheus

Papieraktie

Dorp

09.00

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Voetbalkantine
Voetbalkantine
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

Bijzonderheden
2e Advent
3e Advent
3e Advent en
doopviering
4e Advent
Kerstnachtdienst
Kerst
Kerst met online
kindermusical

Aanvang
10.00
09.30
09.30

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger
Zondag
06-12 Centrumkerk
Mevr. A. Matz
Zondag
13-12 Centrumkerk
Ds. H. Jansen
Zondag
13-12 Kerk Eenrum
Ds. R. Renooij
Zondag
20-12
Donderdag 24-12
Vrijdag
25-12
Vrijdag
25-12

Centrumkerk
Kerk Eenrum
Torenkerk Winsum
Centrumkerk

Zondag
27-12 Centrumkerk
Donderdag 31-12 Centrumkerk

Pastor J. Tuma
Pastor J. Tuma
Ds. R. Renooij
Ds. H. Jansen
Mevr. M. Adriaanse
Ds. H. Jansen

Oudejaarsdienst

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

Kijk voor De Ainrommer in kleur op www.de-ainrommer.nl
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Tijd

09.30
22.30
09.30
11.00
09.30
19.30

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Corona blijft het nieuws en de werkzaamheden van
Dorpsbelangen beheersen. Het slechte nieuws is dat het
weer slechter lijkt te gaan. Op het moment van schrijven
hangen er steviger maatregelen in de lucht. Het goede
nieuws is dat er een vaccin in zicht is. Eindelijk gloort er
licht aan het einde van de tunnel en kunnen we straks
weer in de normale modus terechtkomen. Hoop doet
leven. En vanaf deze plaats wensen we iedere Eenrumer
al vast een voorspoedig 2021.
Er is een, maar een heel belangrijke mededeling.
Peiling woonbehoefte Eenrum
In de vorige Ainrommer was apart in het midden een
formulier gevoegd waarmee woonwensen in Eenrum
kenbaar gemaakt konden worden. Het moment van
schrijven van dit stuk, 13 december, is het laatste
inlevermoment. Er zijn ruim 100 formulieren ingeleverd
en dat is een buitengewoon hoge respons. Natuurlijk
moeten de resultaten nog allemaal verwerkt worden
en natuurlijk komt er later nog een eindresultaat met
toelichting, maar nu is al zichtbaar dat er een grote
behoefte is aan een (op termijn) andere woning.
Misschien blijkt wel uit de peiling dat het mogelijk is door
woningruil aan wensen van beiden tegemoet te komen.
Of kan er een soort doorschuifsysteem ontstaan. Als de
behoeften van iedereen duidelijk zijn, kan al dit tot de
mogelijkheden behoren zonder dat er gebouwd hoeft te
worden. Spannend.

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)

DOE JE OOK WEER MEE MET EEN SPEURTOCHT IN DE KERSTVAKANTIE?
Begin dit jaar organiseerde ik een speurtochtje voor
de kinderen in Eenrum, echter: het werd een heuse
speurtocht, coronaproof, voor jong en oud. Té leuk,
al zeg ik het zelf. Nog voordat de speurtocht was
afgelopen werd mij al gevraagd of ik dit nogmaals zou
willen organiseren. Natuurlijk! Het is anders toch ook zo
saai in deze tijd.
Vanaf zaterdag 19 december 15:00 uur t/m 3 januari zal
er weer een speurtocht zijn door Eenrum. Ditmaal wil ik
jong en oud, geboren Eenrumer of er pas later komen
wonen, graag kennis laten maken met het oude Eenrum
en het Eenrum van nu. Ook zou ik graag jong iets willen
laten doen voor ouder. U gaat het allemaal zien wanneer
u zaterdag 19 december begint aan de speurtocht door
Eenrum. De instructies zullen weer gehangen worden
aan het hek van de Vennen nummer 18. Neemt u pen
en papier mee? De rest wijst zich vanzelf.
Graag tot dan. Doet u voorzichtig met oversteken en
denkt u aan de 1,5 m regel? Veel plezier!
Groetjes, Marga Diephuis

Straks kan deze behoefte richting de gemeente Het
Hogeland concreet onderbouwd worden en kan er op
een resultaatgerichte manier over gesproken worden.
Het is misschien toeval, maar korte tijd geleden is de
woonvisie van de gemeente het Hogeland openbaar
gemaakt. In dit stuk geeft de gemeente aan hoe tegen
het wonen in de gemeente in de periode 2021-2030
wordt aangekeken. De visie is een lang stuk, maar voor
Eenrum is het van belang om te weten dat er ruimte
is voor het bouwen van woningen. Dit spoort natuurlijk
prachtig met de behoeftepeiling. Op dit moment kan er
niet meer vermeld worden. In de volgende Ainrommer
komt een uitgebreid verhaal.
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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
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Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl

NIEUWS VAN V.V. EENRUM
Zomaar een zaterdag op het sportpark, aan komen
fietsend hoor ik het plezier van de jeugd van het veld
rechts van mij, links van mij zie ik klussende vrijwilligers
die druk bezig zijn om ons sportpark nog verder te
verfraaien. En voor mij stapt net een medebestuurslid
af waar ik mee heb afgesproken om nog wat zaken af
te stemmen en onze prachtig geworden bestuurskamer
op te ruimen. Natuurlijk, ook wij hebben ontzettend veel
hinder van alle coronamaatregelen, maar ondanks dat
kunnen we gelukkig ook een heleboel dingen wél en
daar focussen wij ons op, en blijven wij ons op focussen.
Algemene ledenvergadering
Normaal gesproken is november bij ons altijd de maand
waarin we onze algemene ledenvergadering (ALV)
houden in ons clubhuis. Dit jaar is, zoals zoveel dingen,
alles even anders en omdat wij uitstellen geen optie
vonden en digitaal via teams niet voor al onze leden
even toegankelijk is, kozen wij ervoor om onze eigen
ALV film te maken. De ALV film is de digitale vervanger
van onze ALV: in ruim 15 minuten bent u helemaal op
de hoogte in beeld en geluid wat we het afgelopen jaar
allemaal hebben gedaan en uiteraard ook een vooruitblik
en nemen we u mee in de plannen voor de toekomst.
Het grote voordeel van deze digitale variant is dat u
niets hebt hoeven missen, want hij staat nog ‘gewoon’
online. Mocht u het nog leuk vinden om deze te gaan
bekijken, dit kan via onderstaande link op onze website.
https://www.vveenrum.nl/digitale-ledenvergadering-vveenrum-2020

Actie = reactie
Focussen op wat wel kan is zoals gezegd ons motto
en dat geldt in hoofdletters en vetgedrukt voor onze
jeugdafdeling. Ongelofelijk wat en hoeveel er allemaal in
de afgelopen periode is georganiseerd en gedaan. Onze
activiteiten commissie en jeugdcommissie hebben niet
stil gezeten, uiteraard ondersteund door de prachtige
energie vanuit ons bestuur. Ondanks het feit dat ook
voor de jeugd geen competitie gespeeld kan worden, is
er wekelijks op de zaterdag wat te doen bij ons op het

sportpark. Wat mij persoonlijk vooral heel trots maakt is de
enorme verbondenheid en hoeveel vrijwilligers er bereid
zijn om waar nodig te ondersteunen. Echt geweldig!
Dat is nu ook weer te zien aan de formering van onze
jeugdcommissie 2.0: waren het de afgelopen jaren vooral
Alice, Dimietri en Kor die de jeugdafdeling droegen, vanaf
heden is er versterking. Sjoerd Vitters, Ans van der Luit,
Christina Prins en Romeo Niamat vormen nu samen met
hen de jeugdcommissie. Versterking is ook zeer nodig,
want niet alleen onze ambities met de jeugdafdeling
zijn groot, het aantal leden ook. In de tijden dat de
kranten vol staan met teruglopende ledenaantallen bij
sportverenigingen, maken wij juist een forse groei door.
Onlangs konden wij ons 150e jeugdlid verwelkomen en
dit hebben wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Het is ook wel een unieke mijlpaal welke in de
afgelopen decennia niet eerder gehaald is.

Wouter Jongsma
Als bestuur hebben wij onlangs afscheid genomen van
Wouter als bestuurslid. Deze supervrijwilliger stopt na
jaren jeugdcommissielid en daarna bestuurslid met zijn
bestuurswerk. Gelukkig zou Wouter Wouter niet zijn
als hij niet door zou gaan als vrijwilliger bij V.V. Eenrum.
Wouter heeft de functie van elftalleider van onze heren 1
op zich genomen. Daarnaast blijft Wouter ook veel zaken
op de achtergrond doen die hij de afgelopen jaren ook
al deed. We zijn ontzettend blij dat Wouter zijn ding blijft
doen bij de club, zeker ook met zijn kennis van de club,
maar ook zijn ontzettende humor en betrokkenheid.

lees verder op pagina 6
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Werkzaamheden sportpark
Velen van u zal het opgevallen zijn dat het nieuwe
sportpark bijna klaar is. Het is inmiddels goed zichtbaar
hoe ontzettend mooi het gaat worden. Uiteraard zijn er
nog wat details en zijn er nog wat zaken die gemaakt of
afgemaakt moeten worden. Zo wordt er bij het hoofdveld
nog een mooi plein gemaakt met een koffieverkooppunt
(ook tijdens evenementen voor andere catering te
gebruiken). Op dit plein wordt ook een hoek gecreëerd
als rookplek. Want het sportpark in Eenrum zal een
rookarm sportpark worden vanaf 2021. Zoals bekend zit
er een totaal rookverbod aan te komen op sportparken,
echter vinden wij een dergelijk verbod nu te rigoureus en
voelen wij meer voor de weg der geleidelijkheid. Bewust
hebben wij niet gekozen voor ergens een lullig plekje
achteraf, want ook rokers horen er wat ons betreft bij,
echter wij stimuleren ook een rookvrije generatie.
Namens het bestuur van de voetbalvereniging,
Herald Jansen

LINDEBOOM VOOR EEN 100-JARIGE
Op dinsdag 10 november stopte een auto met aanhanger
op de driehoek Burgemeester Wiersumstraat en de
Plantsoenstraat. In de aanhanger lag een boom. Drie
mensen stapten uit en groeven een gat, waarin de boom
werd geplant. Sommige buurtbewoners keken hier raar
van op. Een kleine uitleg is daarom hier misschien wel
op zijn plaats.
Op 5 maart jl. werd de Eenrumse mevrouw Henke
Glas-Bouwman 100 jaar. Dit was nog net voor de
coronabeperkingen, waardoor velen haar konden
komen feliciteren. Zo ook de Tuinclub Noord Groningen,
waar mevrouw Glas al vanaf de oprichting in 1975
enthousiast lid van is. Een boom leek de tuinclub een
passend cadeau voor deze 100-jarige. Maar niet een
boom voor haar eigen tuin, die samen met het huis toch
ooit in andere handen zal overgaan. Het werd een boom
voor het dorp. Een lindeboom, de Tilia cordata. Een
boom met bijzondere eigenschappen, die wel als een
heilige boom werd beschouwd, beschermer van huizen,
bronnen en kerken.
Een toepasselijke plek werd gevonden in het
plantsoentje bij de Burgemeester Wiersumstraat en de
Plantsoenstraat. Het huis van een oud-burgemeester
kijkt erop uit: burgemeester Luitje Wiersum Tzn van
1909 tot 1939, de grootvader van mevrouw Glas.
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Je kunt natuurlijk niet zomaar ergens een boom planten,
maar na overleg met en instemming van de gemeente
kon de boom toch geplant worden. 		

Om misverstanden te voorkomen werden omwonenden
door middel van een briefje in de bus op de hoogte
gesteld.
Als de corona beperkingen voorbij zijn, hoopt de tuinclub
op een kleine bijeenkomst bij de boom, waarbij de boom
met een officieel tintje aan mevrouw Glas zal worden
geschonken.
Hopelijk zal de boom voorspoedig groeien en bloeien en
zal hem een lang leven beschoren zijn.
Wies Gorter

NIEUWS VAN DE NOTOARESTOEN
De kalender geeft december aan en het is wintertijd in
het arboretum. De natuur komt tot rust en verzamelt
kracht voor een nieuw jaar van groei en bloei. Tijd om
terug te kijken naar wat zich de afgelopen maanden
voordeed in Notoarestoen.
Verandering
Ondanks de lastige tijd die COVID-19 ons bezorgt, was
het voor Notoarestoen een bijzonder jaar vol activiteit en
vernieuwing. De tuin heeft een metamorfose ondergaan.
De sloot naast het arboretum werd gedempt en de vijver
uitgegraven.
Martin Spiljart creëerde een kleine binnentuin, die
betreden kan worden als je langs het borstbeeld loopt
van de ‘oude notaris’, stichter van het arboretum. Oude
rododendrons werden bijgesnoeid en omringd door
jonge aanplant. Zo is het wandelgebied in de tuin weer
een stukje groter en interessanter geworden. Maar hier
bleef het niet bij. De oevers van de vergrote vijver lagen
te wachten op aankleding. Onze groenman ging ook
hier aan het ontwerpen en aan het werk. 		

Tijdens een wandeling is het resultaat te bewonderen
van deze nieuwe inrichting. In zijn column aan het slot
van deze Winterbrief vertelt Martin uitgebreid over de
indeling en aanleg van de nieuwe vijvertuin.
Geuren en Kleurendagen 2021
Wat was het een tegenslag dat we vanwege corona
het afgelopen jaar de open dagen moesten annuleren! Ook werden de muzikanten teleurgesteld. Toch
durven wij ervan uit te gaan dat we in 2021 de Geuren
en Kleurendagen, zonodig in aangepaste vorm, weer
kunnen organiseren. Van een aantal musici hebben we
in ieder geval de toezegging al binnen. De volgende data
kunt u dan ook alvast in de agenda zetten: de weekends
van 8 & 9 mei en 15 & 16 mei.
Vrijwilligersdagen
Regelmatig krijgen wij als bestuur een compliment van
bezoekers dat Notoarestoen er zo mooi ‘bij-staat’. Wij
voelen ons dan zeer trots en maken dan altijd duidelijk
dat dit mede te danken is aan onze trouwe ploeg
vrijwillige tuiniers. Wij zijn verheugd dat we dit jaar drie
nieuwe vrijwilligers konden verwelkomen. Zij maakten
tijdens de actiedag NLDoet in september kennis met
het werk in het arboretum en gaven zich op voor de
tuinploeg. Op zaterdag 28 november werd er dit jaar
voor het laatst gewerkt in de tuin. In het nieuwe jaar zal
de eerste vrijwilligersochtend op zaterdag 30 januari
zijn. Wilt u ook een keer komen tuinieren en voelen hoe
het is om vrijwilliger te zijn, kom dan eens langs op een
werkochtend op de laatste zaterdag van de maand!
Er wordt gewerkt en gepauzeerd in groepjes van
vier personen, zodat ook in deze coronatijd veilig kan
worden getuinierd. Voor meer informatie en data: www.
arboretumeenrum.nl
Nieuwe aanwinsten
Voor de tuin rondom onze vergrote vijver werden
dit najaar een aantal nieuwe soorten rododendrons, dwergconiferen en veelkleurige vaste planten
aangekocht. Bij zo’n aanschaf merken wij als bestuur
aan den lijve hoe onmisbaar de donaties van onze
donateurs zijn! Wij waren dan ook heel blij dat zich dit
jaar wederom nieuwe donateurs aanmeldden.

Vrijwilligersuitje
Helaas moest een aantal mensen afzeggen in verband met
corona. Een kleine groep vrijwilligers bracht op zondag
27 september een bezoek aan Arboretum Arcadië in
Gasselte. Wiecher Huisman, ontwerper en eigenaar, gaf
een boeiende rondleiding door de verzameling van nietalledaagse bomen, heesters, rododendrons, azalea’s en
coniferen. De tuin, die volgens de uitgangspunten van
Feng Shui werd ontworpen, biedt rust, evenwicht en
harmonie. De middag werd afgesloten met een gezellige lunch rondom het haardvuur van restaurant De
Wiemel in Gasselte.
Tenslotte het woord aan onze hovenier Martin.

Metamorfose
Nu het ‘project vijvergraven’ achter de rug is, kan de
ruimte die hierbij vrijgekomen is weer worden ingevuld.
De noord-zuidas in het arboretum is de komende jaren
de plek die een ander karakter gaat krijgen. De beperkte
ruimte en de vele wensen vragen om oplossingen. De
focus van de nieuwe invulling zal niet alleen liggen op
aanvulling van het sortiment, maar ook op kleur en vorm.
Het terrein wordt redelijk omsloten door oude groepen
rododendrons en restanten van de bosplantsoen
singel die midden door het arboretum loopt. Hierdoor
heb je het gevoel van een besloten binnentuin, met
hier en daar verrassende doorkijkjes vanaf de paden.
Om het doorkijkeffect te versterken, worden op de
denkbeeldige as twee beelden geplaatst – een pauw
en een uil – om je zo te triggeren de seizoenentuin in
te lopen. Deze binnentuin krijgt het thema van de vier
seizoenen. De bedoeling is om in deze volgende fase
van ontwikkeling de beplanting in het arboretum juist
jaarrond aantrekkelijker te maken. De oosthelling van
de vijver is afgelopen herfst al voor een deel beplant
met voornamelijk herfstbloeiende heesters en vaste
planten, zoals voorbeeld Aster en Phlox. De kleuren wit,
grijs, blauw en roze zijn hier gecombineerd. Borders
aan de zuidkant worden komend voorjaar ingevuld met
zomerbloeiende heesters en vaste planten in een warme
kleurencombinatie van rood, geel en oranje. De noordborder is al een heel eind klaar. Zij bestaat uit planten
die in de winter bloeien en die, door kleur, vorm van
blad of door takken, juist in deze koude periode van het
jaar het meest in het oog springen. Gedwongen door
de uitbreiding van de vijver zijn er met name nogal wat
grote coniferen gekapt. in deze winterborder hebben we
nieuwe exemplaren teruggeplant. Gezien de beperkte
ruimte is gekozen voor echte en semi-dwergen van
coniferensoorten die door de kap zijn verdwenen of
waarvan elders in het arboretum grote exemplaren staan.
lees verder op pagina 9
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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
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AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600

De lente biedt van zichzelf al een geuren en kleuren
spektakel in het hele arboretum. Bomen die het geheel
aan elkaar moeten schakelen zijn voornamelijk late
bloeiers, bijzondere unieke soorten of bomen met een
rijke besdracht. De ruimte tussen de Mammoetboom
en de Zakdoekenboom wordt een nieuwe tuin waar
vooral de echte dwergen onder de rododendrons een
plek gaan krijgen. Daarom moeten een aantal grote
rodo’s verkassen naar de zuidkant. Hiervoor wordt
komende winter op die plek ruimte gemaakt door in de
bosplantsoen strook beplanting weg te hakken. De ruimte
tussen de zakdoekenboom en de echte Redwood is een
ruimte voor planten die houden van diepe schaduw tot
gefilterd licht. Het is nog een wens om als arboretum ook
voor deze interessante groep van planten in de toekomst
iets te gaan betekenen.
Op de noordkant staan grote bomen, vooral de populier
is een riskante boom, die gaan verdwijnen. Ook dit geeft
dan weer ruimte voor een nieuwe invulling.
Al met al meer dan genoeg om de komende tijd mee
bezig te zijn. Martin Spiljart

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

HUISJE VOOR ISTVAN
Misschien is het bij u bekend dat ik kleding inzamel voor
mensen in Roemenië. Ik ben erg blij met de spullen die
naar me toekomen en weer goed gebruikt gaan worden.
Maar nu vraag ik uw hulp bij iets anders.

Kortom: ik vraag een bijdrage voor een bescheiden
winddichte woonplek voor Istvan, met een regendicht
dak en ongedierte-onvriendelijke muren. Mijn doel is om
hiervoor 15.000 euro in te zamelen. Ik zie dit als een
alternatief Hulp Oost Europa project, en hoop dat het u
ook aanspreekt!
GoFundMe is een crowdfunding-organisatie die al veel
acties heeft geholpen hun doel te bereiken. Als u doneert
wordt ook gevraagd om een fooi voor GoFundMe.
Heeft u daar geen zin in, dan kunt u ‘0’ invullen bij de
keuzemogelijkheid ‘anders’. (Ik ben hierover al een paar
keer benaderd, vandaar dat ik het nu hier expliciet noem.)
De link van GoFundMe is: https://www.gofundme.
com/f/huisje-voor-istvan
Doet u mee?
Een gezellige, gezonde en warme decembermaand
gewenst en hartelijk bedankt voor het lezen van dit
verhaal!
Hennie Schoenmaker, Mensingeweer

Een paar jaar geleden troffen we in Roemenië een
ouder echtpaar aan dat met een probleemdochter in
een huisje, eigenlijk een hutje, woonde. De vrouw had
een herseninfarct gehad en was eenzijdig verlamd.
Geen verzekering, geen fysiotherapie – toch kon ze
met één hand nog wat koken. Na nog een akkefietje
overleed ze niet lang daarna. De man, Istvan, bleef met
zijn zwakbegaafde dochter achter. De zorg voor twee
mensen en nauwelijks inkomen.
Vroeger had Istvan een paard en een kar waarmee hij
transportklusjes deed en wat bijverdiende, maar de
armoe werd erger, het paard en de kar heeft hij tot zijn
verdriet van de hand moeten doen. Het huisje is steeds
slechter geworden, zoals te zien is op de foto, en ze
hebben regelmatig last van muizen, ratten en ander
ongedierte.
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Vlees...

WADDENGENOT
=AFHAAL PIZZAKAART= PIZZA’S

1. Salami venkel
pizza met tomatensaus, mozzarella, verse venkel en venkelzaad, salami, rode ui, tapenade
tricolore, Parmezaan en veldsla.
2. Carpaccio van Groninger weide rund
pizza met tomatensaus, mozzarella, carpaccio van Groninger weiderund, Aceto Balsamico
stroop, tapenade zwarte olijven/verse koriander, appelkappertjes, Parmezaan,
gepofte tuinboontjes en veldsla
3. Shoarma tzatziki
pizza met tomatensaus, mozzarella, shoarma van kippendij, knoflook, rode ui, tzatziki,
cherrytomaat en veldsla
4. Streaky bacon truffel
pizza met tomatensaus, mozzarella, streaky bacon, truffel ricotta, ui, knoflook, wakame,
Cherrytomaat, zwarte olijf tapenade en veldsla
5. Hawaii
pizza met tomatensaus, mozzarella, achterham, verse ananas, cherrytomaat, wakame,
Chutney (mango, kaneel, rode peper) en veldsla

Vis...
6. Zalm
pizza met tomatensaus, mozzarella, huisgerookte zalm, geroosterd sesamzaad, sojasaus,
Parmezaan, appelkappertjes, verse knoflook, wakame, citroen, veldsla

7. Van het wad

pizza met tomatensaus, mozzarella, mosselen,
pittig gemarineerde ansjovis, verse roze garnalen
afslag Lauwersoog, huisgerookte zalm, rode ui,
knoflook, wakame, citroen en veldsla

Vegetarisch...

EN
L
A
H
F
A
A’S
Z
Z
I
P
ALLE
€9,50

8. Zoete geit
pizza met tomatensaus, mozzarella, gerijpte geitenkaas, voorjaarshoning, gedroogde
tuinbonen, in Jack Daniels gemarineerde druiven, knoflook, wakame en veldsla
9. Vier lekkerste kazen
pizza met tomatensaus, mozzarella, Castello Danish Blue, Parmezaan, gerijpte geitenkaas,
gedroogde tuinbonen, tapenade zwarte olijven/verse koriander, rode ui en veldsl
10. Margherita
pizza met tomatensaus, dubbel mozzarella, cherrytomaat en veldsla
11. De Groene Veggie
pizza met tomatensaus, cherrytomaatjes, rode ui, tapenade van zongedroogde tomaat,
knoflook, schorseneren, gesnipperde puntpaprika, verse venkel, gepofte tuinbonen, wakame en
veldsla

Graag telefonisch bestellen: 0595 - 528 558
Tot ziens bij Waddengenot • Hoofdstraat 82 • 9968 AG Pieterburen

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!
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www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363

KERSTIDEEËN VOOR KLEINE 		
KERST(B)ENGELEN
We weten nu al dat kerst anders gaat worden dan alle
andere jaren. Op school, in vlogs en op TV wordt het
gezegd – en ook je ouders hebben het erover dat kerst
‘kleiner gevierd’ gaat worden. Wat zoiets betekent als:
geen groot kerstfeest met opa, oma, neven, nichten,
vriendinnen, maar een knus kerstfestijn met je gezin.
Yeet!
Omdat we in Nederland twee kerstdagen vieren, krijg je
ook twee inspirerende ideeën:
Eerste Kerstdag
Kerstboompizza’s maken
Super leuk om te doen én super lekker om op te eten:
kerstboompizza’s. Gebruik kant-en-klaar pizzadeeg
en snijd het in een kerstboomvorm. Natuurlijk moet er
tomatensaus op, prachtig kerstrood! Gebruik vervolgens
tomaatjes, mozzarellabolletjes of (vega)salami om
‘kerstballen’ te maken. Van paprika kun je mooie
‘slingers’ maken. Versier je kerstboompizza zoals jij wilt
en peuzel hem daarna gezellig samen op voordat de
filmavond begint.

Tweede kerstdag
Kleinigheidjes voor kerst brengen naar bekenden
Deze kerst moeten we even wat extra naar elkaar
omkijken. Bijvoorbeeld door iets leuks rond te brengen
naar familie en vrienden. Stiekem gaat het trouwens
niet om dat kleinigheidje, want even een praatje maken
samen is eigenlijk veel meer waard! Weet je niet wat je
kunt gaan brengen? Hier zijn wat opties:
•
Taart, koekjes of cake in kerstthema;
•
Zelf samengesteld kerstpakketje;
•
Kerstkaarten die je persoonlijk geeft.
Als je dit in de late namiddag doet, geniet dan van alle
versierde huizen en straatjes!
Organiseer een kerstige wedstrijd voor het gezin!
Samen een kerstactiviteit doen is al erg gezellig, maar
nóg leuker is het om er een wedstrijd van te maken. Heb
je een groot gezin, dan kun je iedereen in teams indelen.
Met z’n tweeën is het trouwens ook leuk om het tegen
elkaar op te nemen. Doe inspiratie op met de volgende
opties:
•
Mooist ingekleurde kerstkleurplaat;
•
Mooiste sneeuwpop (al dan niet geknutseld :-));
•
Beste karaoke-act op kerstmuziek;
•
Mooist gedecoreerde peperkoekhuisje of 		
kerstkoekjes.
Een tip: grootste Online Kerstdiner op 23 december
Kerst vier je samen. Daarom organiseren KRO-NCRV en
Resto VanHarte een online kerstdiner. Onder anderen
Joris Linssen, Anita Witzier, Edson da Graça en Ramon
Brugman ontvangen leuke gasten en vertellen over hun
favoriete kerstdiner. Samen maken we, ook in deze
gekke tijden, een feest van de kerstdagen!
Informatie:
Wat: toegang tot het Grootste Online Kerstdiner
Wanneer: woensdag 23 december
Tijd: van 18.00 tot 19.00 uur
Waar: online, bij jou thuis
Prijs: gratis

Film kijken & spelletjes doen
Maak een grote bak popcorn en nestel je met iedereen
op de bank om naar een kerstfilm te kijken! Netflix
staat vol met family friendly kerstfilms, waaronder
‘Prettige feestdagen vanuit Madagascar‘ en ‘Het
magische kristal‘. Kun je al ondertitels lezen? Dan zijn
de Engelstalige films ‘The Polar Express‘ en ‘I’ll be home
for Christmas‘ aanraders! Ook leuk: leg matrassen en/
of kerstkussens en kleden op de grond en kijk de film
knus vanaf een kerstbedje op de grond. Heb je geen
Netflix? Een spelletjesavond is ook heel leuk! Je kunt
bijvoorbeeld het Woordenboekspel spelen, dat in deze
Ainrommer beschreven staat.

Warme groeten,
Sacha Kraan
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kerstrebus en woordzoeker
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3.

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

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

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Mijn naam is Iris Smits, 11 jaar en ik zitin groep 8.
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
1 Zusje, ze heet Sofie en is 7 jaar.

10.

Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Emma Watson ( Harry Potter) Omdat het me
leuk lijkt in die films te spelen.
Wat is jouw favoriete liedje? 			
Ik vind heel veel liedjes leuk.
Wat wil je later worden?
Dat weet ik nu nog niet, eerst naar de HAVO.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Groot bord met een Nacho schotel.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Emma Watson .
Wat vind je het mooiste aan jezelf?
Mijn ogen.
Aan wie geef jij deze vragen door?
Rosa-linde Meijer.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn betrouwbare vriendin is en ik
alles met haar kan delen en andersom ook.

De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord
door “Cafe Eendrum”. Ze krijgen een waardebon.
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IK ZIE EEN STER!
Het waren mijn allereerste stappen op het toneel.
En meteen ook voor járen mijn laatste.
Op de generale repetitie ging het nog zo goed.
Maar op de avond van uitvoering, voor een zaal vol
‘bejaarden’, liep het verkeerd.
Nauwkeuriger gezegd: ík liep verkeerd.
Nog steeds weet ik niet of er toen juist wél, of juist níet
hard gelachen werd.
Ik vermoed een van beide…
Het toneelstuk – met mijn afgang – werd uitgevoerd in
december 1958 in het Hervormde verenigingsgebouw
Rehoboth in Appingedam. Mijn ouderlijk huis stond er
pal naast.
Elf jaar was ik toen ik werd gevraagd voor de rol van
herdersjongen. In het toneelstuk zou ik ook een zus
krijgen; dat was de toen voor mij onbekende Greetje S.
Onze vader in het stuk was Piet M. Hij en de andere
spelers waren jongemannen van onze kerk tegen wie ik
enorm opkeek, ook al was ik lang voor mijn leeftijd.
Greetje en ik waren dus herderskinderen.
Het stuk speelde zich af in de Kerstnacht en wij waren bij
onze ‘vader’ in de velden van Efratha bij Bethlehem. We
moesten spelen dat we het erg koud hadden in diezelfde
nacht dus dat iets verderop het Christuskind geboren
zou worden in een tochtige stal.
Of het stuk verschillende bedrijven had, weet ik niet
meer.
Is er dan nog iets van de inhoud en het verloop blijven
hangen?
Nee.
Hadden wij als herderskinderen ook nog tekst?
Weet ik ook niet meer!
Zou ik vanwege mijn afgang toen misschien alles
hebben verdrongen?! Het enige wat ik aan tekst van
dat hele kersttoneelstuk nog weet, zijn slechts de vier
woorden die mijn toneelvader, de eenvoudige herder,
met stemverheffing uitsprak: Ik zie een ster! Terwijl hij
dat zei, wees hij schuin naar achteren naar een punt
ongeveer twee meter boven de grond. Dáár, onder die
in de verbeelding van de toeschouwers opgeroepen
flonkerende ster, was dan zojuist de ons later verlossende
Christus geboren.
Vijf seconden na dit Ik zie een ster! moest ik tevoorschijn
komen. Iets eerder in het stuk was ik rechts het toneel
afgegaan, want wij herderskinderen waren al op tijd naar
onze slaapplaats gedirigeerd.
Wat mij op die spannende avond van uitvoering – met
een zaal vol koffiegeur, sigarenrook en geroezemoes –
heeft bezield, weet ik nog steeds niet. In plaats van het
ingestudeerde rechts het toneel afgaan, ging ik linksaf!
Buiten beeld over een bankje struikelend sloeg meteen
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de paniek toe. Nou gaat dat hele toneelstuk op die
velden van Efratha de avondmist in! Ondanks de bittere
kou in het veld brak het zweet mij opeens uit onder de
kriebelende herdersjongenskleren en werd ik een beetje
misselijk. Zo dadelijk is mijn ‘vader’, de eenvoudige
herder, hélemaal van slag als ik opeens na Ik zie een
ster! niet van rechts, maar van línks het toneel opkom!
Het hart bonkte mij in de keel als herdersjongen, maar
nóg meer als Dirk Molenaar die hier de hele boel in het
honderd liet lopen, al had vader eerder nog alle schaapjes
geteld! Straks kan verdorie door mijn stomme schuld dat
O kindeke klein niet geboren worden! Dat eeuwige En
dat veur ’n zeun van ’n domie heb ik nou al váák genoeg
gehoord! Dus voordat onze kleine Jezus geboren is en
die fonkelster meteen daarna de duistere lucht ingaat,
moet ik als de gesmeerde bliksem zorgen dat ik achter
de coulissen langs naar de andere kant van het toneel
kom! Om dan vijf tellen na Ik zie een ster! met de slaap
in de ogen en onvast op de slaperige benen weer op te
komen.
Bovenop de schrik van het verkeerd afgaan, kwam de
schrik van de ontdekking dat ik door een stapel dozen
niet achter het decor langs kon. Snotversnotverdorie!!
Allerlei gedachten flitsten door mijn hoofd, waarvan ik
er snel één uitkoos. Als mijn herdersvader aan de praat
is links op het toneel, dan let de hele zaal natuurlijk op
hém en dus niet op de verdere spelers. En niemand van
die koffiedrinkers en sigarenrokers kijkt dan al naar de
duistere avondlucht waar weldra die ster zal laten zien
waar dat kribje met het o kindeke teer staat ... Dan moet
ik dus nú bliksemsnel diepgebukt onder die duistere
avondlucht door naar rechts, om dan vijf tellen na

De herdersjongen uit het verhaal als boodschappenjongen, eerder dat jaar, op een ansichtkaart

Ik zie een ster! met een slaperig hoofd tevoorschijn te
komen. Toe nou, toe nouuuu!!
Snel deed ik een paar stappen naar achteren voor een
aanloop en ging diepgebukt staan.
Te laat!!
Net toen ik nóg een stap naar achter deed voor de
aanloop tot de sprint, klonk het met grote stemverheffing
IK ZIE EEN STER! De hele zaal keek mee waar de herder
naartoe wees. Iedereen moest in zijn verbeelding nu een
twinkelende ster zien, met daaronder een krakkemikkige
stal, waar in het stro de latere Verlosser zijn allereerste
kreetjes aan het slaken was.
Maar nee, het beeld werd ruw verstoord door een op
hoge snelheid voorbij sluipende, slaapwandelende
gebochelde herdersjongen met roodgloeiende kop ...
Werd de stralende ster nu plots een vallende ster?
Raakte Piet M. uit zijn rol?
Was de geboorte niet doorgegaan, of gooiden de os en
de ezel de kont tegen de krib?
Werd er hard gelachen?
Werd er afkeurend gesist en liep het dus met een sisser
af?!
Ik kan het mij nog stééds niet herinneren.

de moed hebben om zich samen te profileren want: ‘Wij
vinden belangrijk dat de mensen zélf kiezen.’
Kies zelf wie bij u past
Het maakt immers veel uit wie er bij u aan de
keukentafel aanschuift. Als er een klik is tussen u, de
uitvaartbegeleider en uw familie, dan helpt dat enorm
bij het vormgeven van persoonlijk passend afscheid. De
aangesloten uitvaartbegeleiders vindt u op de website:
www.bovenverwachting-uitvaarten.nl. Per provincie
staan daar ‘visitekaartjes’ van de uitvaartbegeleiders.
Met één muisklik gaat u door naar de website van de
uitvaartbegeleider die u aanspreekt. Desgewenst kunt u
ook bij leven een keer afspreken. Dat kost niets en geeft
rust in het achterhoofd, biedt nabestaanden een leidraad
en maakt ruimte in de week van het afscheid. Natuurlijk
gunnen wij u nog een lang en gelukkig leven maar het is
prettig om te weten wie er komt, als het zover is.

Dirk Molenaar

As hai om middag noar hoes tou zal,
hulpt juffraauw Stientje hom om zien steveltjes aan te
trekken.

WAT IS BOVENVERWACHTING UITVAARTEN?
Mariele Mijnlieff uitvaartbegeleider uit Stedum is
grondlegger van het nieuwe platform Bovenverwachting
Uitvaarten. Het is een vindplaats voor zelfstandig
uitvaartbegeleiders in Noord Nederland. Volgens haar
doen zelfstandige uitvaartbegeleiders er goed aan om
zich samen te profileren. Omdat wat zij bieden aan
mensen die uitvaartbegeleiding nodig hebben, echt
bijzonder is.
Kern van de boodschap
De meeste mensen weten niet dat je zelf mag kiezen
wie de uitvaart gaat begeleiden, ongeacht of én
waar u verzekerd bent. Kiest u voor een zelfstandige
uitvaartbegeleider? Dan krijgt u meer aandacht, tijd en
flexibiliteit, vaak ook nog voor minder geld. Dat is goed
om te weten. Want als er een naaste komt te overlijden,
moet er plotseling veel geregeld worden. Tal van keuzes
passeren de revue en dat begint dus al met de keuze
voor de uitvaartbegeleider.
Vindplaats zelfstandige uitvaartbegeleiders
Toch is het niet altijd makkelijk om een zelfstandig
uitvaartbegeleider te vinden. De één adverteert hier de
ander daar. En zowel in de krant als online hebben de grote
organisaties meer budget voor zichtbaarheid. Daarom is
Bovenverwachting Uitvaarten opgericht. Dit zijn allemaal
hart-gedreven, ervaren, lokale uitvaartbegeleiders, die

Steveltjes
Klain Jopke zit in groep ain van grondschoul.

‘t Gaait aldernoast stoer en juffraauw Stientje haar
‘t zwait overaal deur.
As baaide steveltjes din toch om voutjes zitten zegt
Jopke “juffraauw ze zitten om verkeerde vout!!!!
Juffraauw zugt’t ook, mit veul muite kriegt ze steveltjes
weer om voutjes vot.
Mit veul wurgerij kriegen juffraauw en Jopke steveltjes
weer aan, ditmoal om goie vouten.
“Dit bin mien steveltjes nait!!”’ zegt Jopke.
Juffraauw bit heur op lip om nait oet te vallen tegen ‘t
jonkje.
As steveltjes weer oet binnen zegt Jopke : dizze steveltjes
binnen van mien bruiertje, mor moeke wol dat ik ze aan
dee.
Juffraauw Stientje wait nait of ze nou lachen mout of
janken, mor steveltjes goan weer aan.
Juffraauw vroagt aan Jopke: “woar binnen dien hansen?”.
Nou, zegt Jopke,”dei heb ik veur ien mien steveltjes
stopt!!!!!
Klaasje Bakker
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HET WOORDENBOEKSPEL
‘It’ll be lonely this Christmas
Lonely and cold
It’ll be cold, so cold, without you to hold
This Christmas.’
Dit zong de band Mud in 1974. Nu zal het misschien
allemaal niet zo dramatisch lopen als in het liedje – ‘My
tears could melt the snow’ – maar kerst 2020 wordt
wél anders dan anders. Op moment van schrijven heeft
de overheid aangegeven dat er tijdens de feestdagen
maximaal drie personen per dag op bezoek mogen
komen. Tja, en wat doe je dan met elkaar? Nou,
spelletjes bijvoorbeeld. En een heel veilig spelletje voor
deze corona-kerst is bijvoorbeeld het Woordenboekspel:
je kunt het op afstand met elkaar spelen, je hoeft geen
smutsige dobbelstenen of pionnen met elkaar te delen
én je leert ook nog wat. Bovendien is het enige wat je
nodig hebt een woordenboek, wat pennen en papier.
Hoe werkt het Woordenboekspel?
1. Een van de spelers kiest uit het woordenboek een
woord dat bij geen van de andere spelers bekend is.
2. Vervolgens schrijven alle spelers een eigen verzonnen
betekenis van het woord op een briefje. Je doet er dus
goed aan om je betekenis zo aannemelijk mogelijk te
maken.
3. De speler die het woord heeft gekozen, schrijft de
juiste betekenis op een briefje.
4. Nu leest deze speler alle betekenissen één voor één
op. Het gaat er om de betekenissen met een pokerface
voor te lezen, zodat niemand uit het voorlezen kan
opmaken welke betekenis de juiste is.
5. Na het oplezen kiest iedere speler de betekenis
waarvan hij/zij denkt dat dit de juiste is.
6. Heeft iemand anders jouw (verzonnen) betekenis
gekozen als juiste betekenis, dan krijg je 1 punt. Heb jij
de correcte betekenis geraden, dan krijg je ook 1 punt.
De winnaar is uiteraard de speler met de meeste punten.
Inspiratie nodig? Probeer deze woorden eens:
watjekouw, labskous, skeuomorf, copro-lalie, tjaffelen,
habberdegrieks, sjaskelen, jakkepoes, epizeuxis,
piechem, dioscuren,foeder, wibbussie, zatvreter.
Het Woordenboekspel: hilariteit gegarandeerd!
Fijne, veilige feestdagen.
Ruben Heijloo

Ruilkring Hogeland maakt er iets
feestelijks van
December feestmaand staat in een heel ander licht,
nu corona ons dwingt om voorzichtig te blijven met
contacten. We laten ons niet weerhouden om vrijgevig
te zijn.
Het is hartverwarmend om te ervaren dat veel leden
bijgedragen hebben aan onze promotie-actie. Hierbij
geven we bovenop de gebruikelijke 30 gratis pangels als
startsaldo tijdelijk een verrassingspakket aan de eerste
30 nieuwe leden.
Zo hopen we ook jou te stimuleren je aan te sluiten bij
Ruilkring Hogeland. Aarzel je nog, omdat je in de stad
Groningen woont of net buiten gemeente Het Hogeland?
Ook jij bent van harte welkom!
Juist in tijden van beperkingen vinden wij elkaar in
mogelijkheden. Sluit je aan bij Ruilkring Hogeland als je
de volgende zaken ook belangrijk vindt:
1. Elkaar goederen en diensten aanbieden
2. Assistentie vragen aan een ander
3. Spullen lenen i.p.v. alles zelf aanschaffen is duurzaam
omgaan met de wereld
4. Uitbreiden van contacten
Pangelen
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en
diensten met elkaar, zonder dat daarbij geld komt kijken.
Er wordt betaald met een virtuele munt, de pangel.
Degene die pangels ‘verdient’ kan hiermee bij een ander
lid ook weer iets ‘kopen’. Dit is dus een gelijkwaardige
vorm.
Ruilkring Hogeland biedt een platform om elkaar te
vinden in Vraag & Aanbod.
Kijk maar eens op: www.ruilkringhogeland.nl (met
verbeterde zoekfunctie!)
en www.facebook.com/ruilkringhogeland
Sinds de coronabeperkingen kunnen we helaas geen
maandelijkse bijeenkomsten houden. Wel sturen we
elke maand een leuke nieuwsbrief aan alle leden en
vrienden van Ruilkring Hogeland. Daarnaast blijkt ook de
WhatsApp-groep een gouden greep voor ruilactiviteiten.
Een derde van de leden neemt hieraan deel. Er gaat
natuurlijk niets boven elkaar echt ontmoeten, maar daar
zullen we nog een poosje geduld voor moeten hebben.
In januari gaan we videobellen met elkaar. Wie mee wil
doen moet zich even aanmelden met 06-nummer via
het contactformulier op de website. Je ontvangt daarna
de inbel-instructies.
Wil je meer weten?
Stel je vragen via het contactformulier op de website.
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Gediplomeerd lid van Provoet
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HORIZONTAAL
1.onfatsoenlijk
5.meisjesnaam
9.minst lang
13.heldendicht
15.vaartuig
17.vol geestkracht
20.soort computer
22.wezenlijk
23.pets
25.zaligheid
26.vogel
27.verschoppeling
29.deel v.e. zin
30.afgeladen
31.driekantige draagdoek
33.nieuw(voorvoegsel)
34.beroerd
36.zeer zware klap
38.gezelschapsspel
40.rivierbed
41.in 1 keer opgenomen
scene
42.god v.d. oorlog
44.pl. in Brazilië
45.niet evenl
46.vrucht
47.vakantiegele-genheid
49.na de middag
50.producent
51.vaartuig van Noach
53.door behoefte vereist
55.vaartuig
56.bangheid
58.plegen
59.vreemde munt
60.een kleinigheid
62.treiter
63.met volledige titel(lat)
64.smet
65.drank met anijssmaak
67.dienstwillig(afk)
69.binnenschieten
70.term bij tennis
71.symbool tantalium
72.altaarlessenaar
74.opschik
75.godsdienst
77.pensioenfonds
80.afdeling bij het leger
82.naschoolse
opvang(afk)
85.zeer mooie woning
87.een discipel
88.zwaarbevleesde koe
89.hoofdstad in Afrika
91.boom

92.zwarte kunst
93.maanstand
95.halfcirkelvormig
bovenlicht
97.aangeven
98.voortgezet
onderwijs(afk)
99.wolpluisje
101.parachutist
102.bloedvat
103.categorie(afk)
104.smerig
106.bevloeien
109.zacht
110.uitkomst v.e. optelling
112.irriteren
113.kaartterm
114.bedrieglijk
116.allemaal
117.flop
118.graveur
120.stommerd
121.borstbeeld
122.meubilair
124.groeistof
125.boekwerk
127.geluid
128.onderworpen
129.hertje uit Walt
Disneyfilm
130.moderne taal
VERTICAAL
1.verdrag
2.ineenstorting v.d. beurs
3.eierdooier
4.reeks
5.deel v.e. voet
6.Verenigde Staten(afk)
7.geestelijke(afk)
8.algemene loterij
Nederland(afk)
9.keukengerei
10.ontgrendelen
11.verhoogd voetpad
12.gemis
14.schraal
16.zintuig
18.redenaar
19.toenemen
21.zuivelproduct
23.drank
24.soort bier
27.houten paaltje
28.Islamitische God
31.vuisthamer
32.broer van Mozes
35.Frans departement

36.iem. die aanspoort
37.geploeter
39.moedeloos
41.signaal
43.woonplaats(lat)
46.geraspte snuiftabak
48.verbond
50.belt
51.alcoholische drank
52.ijkmerk
54.kledingbewaar-plaats
56.vrucht
57.stopplaats
60.uitgegoten
hoeveelheid vocht
61.sport
63.expressbedrijf
64.dessert
66.Europeaan
68.opening i.e. ijslaag
73.brandstof
74.halt!
76.reeks
78.onmens
79.foto v.e. vrouwelijk
idool
81.omlegeren
82.land in Afrika
83.kaalgeschoren
agressieve jongere
84.zonder pet of hoed
86.Bijbelse berg
88.onzin vertellen
90.aanbouw
92.ontlopen
94.verkoudheid
96.korting op gewicht
97.goederen
98.neergang
100.keldermot
103.bewaarplaats
105.loterijspel
107.Eskimohut
108.huldigen
109.het gangbare formaat
hebben
111.ellende
113.blaasinstru-ment
115.drukte
117.samensmel-ting
119.stopmecha-niek
121.afgebakende ruimte
in een tuin
123.werkplaats
124.diepte tussen 2
zandbanken
126.symbool natrium
127.afstandsbediening

Stuur de oplossing voor 15 januari 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“Kerstmis is weer in aantocht ”. De winnaar van de vorige maand: Hans Deddens. Gefeliciteerd, het
prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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Een afspraak met de Kerstman
Het was nog vroeg in de middag, de dag voor Kerstmis.
Marina stond in de keuken voor de koelkast en ruimde
de laatste boodschappen op voor het kerstmaal:
tomatensoep, rollade, stoofpeertjes en vanillepudding
met bessensap. Van onderin de boodschappentas
haalde ze nog pindarotsjes tevoorschijn. Ze maakte ze
nog niet open, al was haar stemming net zo troosteloos
als het weer. Sinds haar Joop was overleden had
ze helemaal geen zin meer in Kerst. Haar zoon en
schoondochter waren met de kinderen in Oostenrijk op
skivakantie. Ze verwachtte geen bezoek en wist ook niet
waar ze naar toe zou moeten gaan. Bah, het zag ernaar
uit dat ze de komende dagen echt alleen zou zijn. Ze
keek uit het raam van haar flat naar beneden. Ze zag
hoe het verkeer zich langzaam kruipend voortbewoog.
De natte sneeuw, bedekte alles met een wit laagje dat
bijna direct weer wegsmolt.
Binnen was het lekker warm, maar ze moest toch weg.
Pico piepte zachtjes om aandacht te trekken.
“Ja, rustig maar, we gaan een rondje maken door
het park,” zei Marina. Ze pakte haar tas, keek of haar
portemonnee erin zat, en liep naar de deur. Pico dartelde
vrolijk achter haar aan.
Terwijl ze in de gang haar jas aantrok keek ze in de
spiegel. Ze zag er nog goed uit. Het grijze opgestoken
haar stond haar goed. Snel deed ze wat lippenstift op,
pakte de riem en haakte hem vast aan Pico’s halsband.
De hond sprong blij tegen haar op.
“Denk om mijn panty’s jongen! Ze zijn al duur genoeg.”
Buiten gekomen voelde ze hoe de vochtige kou dwars
door haar kleding trok. Pico rende luid blaffend voor
haar uit. Ik kan op de terugweg nog wel een flesje port
kon kopen,’ bedacht ze. Wel zo lekker als je met de
feestdagen in je eentje zit.
Een maand geleden was ze bij Jan, haar enige zoon, op
bezoek. Het was heel gezellig, maar toen ze terugkwam
van het toilet en vanuit de gang naar de huiskamer
wilde gaan, hoorde ze haar schoondochter zeggen dat
ze geen zin had om haar schoonmoeder elke kerst uit
te nodigen. Ze wilde veel liever gewoon met hun eigen
gezin met de kerstdagen op wintersport. Marina schrok.
Werd hier ook al gepraat over “Wat doen we met moeder
met de feestdagen?” Nou, mooi niet! Voor haar hoefden
ze niet thuis te blijven. Ze kon best voor zichzelf zorgen
en had niemand nodig. Zeker niet als het zo moest. Ze
ging de kamer binnen.
Er viel een pijnlijke stilte toen ze haar zagen.
Marina zei niet hoe gekwetst ze zich voelde. Integendeel.
Met haar liefste glimlach gaf ze Wil groot gelijk en zei
dat ze het er maar lekker van moesten nemen. Zij zou
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gewoon een paar rustige dagen doorbrengen met een
mooi boek en een doos pindarotsjes en er was altijd iets
leuks op de televisie met de Kerstdagen. Kon ze daar
ook eens ongestoord van genieten.
Drie dagen geleden waren ze gepakt en gezakt
vertrokken.
Toen ze met een lekkere fles port de winkel uitkwam, liep
Pico snuffelend naar voren. Er stond een kerstboom op
de stoep. Hij werd vastgehouden door iemand met een
rode jas. Pico liep er naartoe, trok zijn achterpoot en…
plaste tegen de kerstboom!
De man met rode jas tevoorschijn. Niet alleen zijn pak
was rood, maar hij droeg ook een rode muts met witte
rand en een grote witte baard.
“Kunt u die rothond niet bij u houden! Kijk nu toch eens.
En die boom moet straks bij mij in de kamer staan!”
Zelfs zijn gezicht is rood, dacht Marina.
De kerstman wilde weglopen, maar bleef haken achter
Pico’s riem. Hij liet de dennenboom los en viel languit
voorover, midden in de natte sneeuw. Marina probeerde
niet te lachen, want het was geen gezicht. Toen schoot
ze toch in de lach. De man kwam bijna niet overeind
omdat hij zijn enorme namaakbuik in de weg zat. En dan
het gezicht dat hij erbij trok!
“Help me liever in plaats van me uit te lachen,” mopperde
hij.
Marina zette de tassen neer en hielp hem overeind. Zijn
jas en broek waren kletsnat en hij hinkte een beetje.
”Neemt u me niet kwalijk!” Marina pakte de riem vast. “Ik
weet niet wat Pico bezielde. Dat doet hij anders nooit. Ik
denk dat hij van u geschrokken is.”
Pico ging als een razende te keer.
“Wat schiet ik daarmee op!” antwoordde de man. “Ik
ben doodop van het Kerstman spelen en nu moet ik
nog, drijfnat, helemaal naar de andere kant van het dorp
lopen met die kerstboom.”
Hij gebaarde druk met zijn handen. Kennelijk was hij net
zo geschrokken van Pico als Pico van hem.
Marina dacht snel na en zei: “Weet u wat, loopt u maar
even met mij mee. Ik woon hier vlakbij. Dan kunt u even
uitrusten, terwijl ik uw kleren droog bij de verwarming.”
De man aarzelde.
“Doet u het nu maar,” ging ze verder, “anders vat u kou
en ziek zijn met de kerst is niet echt leuk.”
“Oké.” De man liep met Marina mee naar haar huis. Pico
bleef nu gehoorzaam naast Marina lopen, maar soms
kon hij het niet laten om toch even te blaffen naar die
vreemde natte man. Zo van: “Blijf van mijn vrouwtje af.”
De Kerstman bleek gewoon Henk te heten en ‘u’ was
‘jij’ geworden.
“Wat moet ik met de boom?” vroeg Henk toen ze thuis
waren.
“Laat hem maar in de hal staan. Daar staat hij prima.
lees verder op pagina 22
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Doe je laarzen maar hier in de gang uit. Intussen pak ik
wat kleren voor je. Je kunt je in de badkamer omkleden.”
Uit een kast in haar slaapkamer haalde ze een oude trui
en broek van haar man tevoorschijn. Ze had er nog geen
afstand van kunnen doen. Joop had ze altijd gedragen
als hij niet hoefde te werken.
Wat later zaten ze aan de keukentafel met warme
chocolademelk en een stuk kerstkrans. Marina keek nog
eens goed naar Henk. Zijn namaakbuik was verdwenen
en zonder de witte baard had hij ook best een aardig
gezicht. Zijn witte snor was echt en hij droeg nu ook een
bril.
“Nee Pico, niet schooien”, zei Marina tegen haar hond
en bracht hem naar de gang.
“Waarom loopt u eigenlijk als Kerstman rond?” vroeg ze
nieuwsgierig toen ze terugkwam.
Henk nam een slok van de chocolademelk en vertelde
dat hij voor de Rotary de hele dag in zijn bestelwagen
kerstpakketten had rondgebracht bij gezinnen die het
niet zo breed hadden. Nadat hij het laatste huis had
bezocht wilde de auto niet meer starten en er was geen
monteur die hem nog wilde helpen. Alle garages waren
dicht en de wegenwacht onbereikbaar. Daarom was hij
maar gaan lopen.
“En die kerstboom, waarom liep je daarmee rond?”
Die had hij onderweg gekocht en hij moest vandaag
op Kerstavond worden opgezet. De beste optie was
dus om de boom maar mee te nemen. Hij was per slot
van rekening niet voor niets gekapt. Onderweg kon hij
misschien nog wat ballen en slingers kopen, dan kon hij
de boom straks nog optuigen. Maar nu was het daarvoor
te laat. De winkels sloten vroeg.
Na de scheiding, drie jaar geleden, had hij alle kerstspullen
aan zijn schoondochter meegegeven. Voor hem hoefde
het niet meer, thuis Kerstmis vieren. Hij ging altijd naar zijn
kinderen, maar dit jaar waren die op wintersportvakantie.
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Marina vertelde hem dat haar kinderen ook op wintersport
waren en over haar overleden man. Hoe gezellig de
kerst vroeger altijd was, met hun zoon en later zijn vrouw
erbij en de kleinkinderen. Zij zette geen kerstboom neer
omdat ze een boom te zwaar vond om te sjouwen, maar
de kerstballen en versiering had ze nog wel bewaard.
Henk begon te lachen. “Ik heb een kerstboom, maar
geen kerstversiering en jij hebt wel de versiering, maar
geen boom. Weet je wat? Ik laat mijn boom hier, dan
hoef ik hem niet zo ver te sjouwen.”
Marina vond dat een ontzettend aardig aanbod. Eigenlijk
zou ze hem wel willen uitnodigen voor de volgende dag,
maar ze durfde niet zo goed en dus vroeg ze niets. Henk
haalde vervolgens de kerstboom met de standaard uit
de gang en plaatste hem voor het raam.
Marina liep naar de verwarming. De kleren voelden nog
nat aan. Hij moet toch droog naar huis kunnen, overlegde
ze bij zichzelf. Zou ze… Ze haalde even diep adem.
“Ik heb nog een jas van mijn man hangen. Trek die maar

aan, hij zal je wel passen. Dan breng je de kleren later
maar weer eens terug.”
Dat leek Henk ook het beste.
De jas zat hem als gegoten. Samen liepen ze naar de
gang. Daar vonden ze een verrassing. Pico lag languit
op de deurmat en knaagde aan een laars. De linker zool
had hij helemaal los geknaagd; van de andere laars was
de bovenrand half losgetrokken. Kwispelend kwam Pico
overeind. Marina wist met haar figuur geen raad.
Voor Henk iets kon zeggen zei ze snel dat hij ook wel de
schoenen van haar man kon aantrekken. Snel haalde ze
de schoenen. Ze zaten wel wat ruim, maar beter te ruim
dan te strak. Daarna gaven ze elkaar een hand en Henk
vertrok.
Marina haalde de kerstballen en kerstversiering
tevoorschijn en begon de kerstboom op te tuigen. Hè,
dacht Marina. Met z’n tweeën was het toch wel gezellig.
De volgende dag was het Kerstmis. De lampjes in
de boom brandden en werden weerspiegeld in de
kerstballen. Op de radio klonken kerstliedjes.
De natte sneeuw was verdwenen. Er lag nu een dik pak
sneeuw op straat. Eindelijk weer een echte witte Kerst.
Pico vond het prachtig om erin te spelen, toen ze hem
uitliet. Hij rende van links naar rechts in de losse sneeuw.
Marina genoot ervan om hem te zien springen en
dartelen met de andere honden in het park, maar voelde
zich tegelijkertijd toch een beetje eenzaam.
Weer thuis stak ze een paar kaarsjes aan, pakte een
boek en de doos met pindarotsjes. Nèt had ze zich
lekker op de bank genesteld met haar voeten op een
kussen toen de bel ging.
Ze stond op, liep naar de deur en keek door het kijkgaatje.
Het was Henk met een tas en een pak. Ze deed open.
“Ik kom de kleren terugbrengen,” zei Henk.
“Daarmee had je toch best even kunnen wachten! Dat
had echt geen haast.” Marina voelde dat ze een blos
kreeg.
“Tja, eerlijk gezegd wist ik dat wel, maar ik had lekkere
wijn in huis en twee flinke kalkoenbouten die ik heb
gewonnen met klaverjassen. Ik weet niet hoe ik ze klaar
moet maken en bedacht toen dat jij ze misschien zou
kunnen braden. Dan kunnen we ze samen opeten.”
“Maar ik heb al een rollade in de braadpan zitten,”
stribbelde Marina tegen.
“Nou, die kun je toch bewaren, maar kerstkalkoen moet
je eten wanneer het kerstmis is. Ik kan moeilijk met oud
en nieuw kerstkalkoen braden. Trouwens ik krijg hem
alleen nooit op.”
Marina keek hem onderzoekend aan. Hij was echt een
leuke man en alleen is maar alleen bedacht ze.
“Vooruit dan maar, als jij de afwas doet. Kom binnen.”
lees verder op pagina 24
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Een paar uur later dekte ze de tafel. De kaarsen in de
zilveren kandelaar brandden en de braadgeur van
de kerstkalkoen vermengde zich met de geur van de
stoofpeertjes. De smaak van de wijn was rond en vol en
ze praatten honderduit, blij dat ze niet alleen waren.
Na het hoofdgerecht brachten ze samen de schalen
met etensresten naar de keuken en zetten ze op het
aanrecht. Pico liep stil achter hen aan.
Marina deed ijs in schaaltjes en schonk er een scheutje
likeur overheen. Henk zette koffie. Vervolgens brachten
ze alles naar de woonkamer.

het antwoord af te wachten vertelde Wil dat ze net thuis
waren gekomen.
Ze konden niet skiën want er lag geen sneeuw. Daarom
waren ze maar teruggegaan. Konden ze tweede
kerstdag bij haar eten?
Marina twijfelde even. Ze hoefde niet naar Henk toe,
maar dan zou hij alleen zitten. En het was vanavond
zo gezellig geweest. Zelfs Pico kwispelde op het laatst
tegen hem.
Ze nam een besluit en kordaat zei ze: “Neen, dat kan
niet, want ik heb andere plannen.”

Ze sloten de maaltijd af met koffie en een likeurtje
ernaast. Opeens werden ze opgeschrikt door luid
gerinkel dat uit de richting van de keuken kwam. Het
klonk als serviesgoed dat aan diggelen viel.
“Pico!”, schoot het door Marina heen. Ze sprong op en
snelde op het lawaai af. En ja, daar lag Pico tevreden
te midden van grote witte scherven, aardappelen,
peertjes, jus en stukken kalkoen voor het aanrecht.
Kwispelstaartend keek hij hen aan met een kluif in zijn
bek. Alsof hij wilde zeggen: “Voor mij is het ook Kerstmis.”
“Nou, ik hoef niet veel meer af te wassen,” zei Henk
lachend, terwijl hij de scherven opruimde.
Marina raapte het vlees op en haalde het van de botten.
Het vlees kunnen wij niet meer eten nu het op de grond
heeft gelegen, dus ik geef het maar aan de hond. Per
slot van rekening is het Kerstmis.
Toen alles opgeruimd was dronken ze de rest van de
koffie en nog een likeurtje. Het werd steeds gezelliger.
“Kom je morgen bij mij eten,” vroeg Henk.
“Jij kunt toch niet goed koken?”
“Nee, maar ik heb twee heerlijke kerstmaaltijden van de
traîteur in de koelkast liggen en die moeten echt op. Ik
hoef ze alleen maar in de oven op te warmen.”
Marina aarzelde. Wat zou haar zoon ervan vinden als ze
ging eten bij een man die ze nauwelijks kende?”
“Doe het nu maar,” zei Henk vriendelijk. “Het is met z’n
tweetjes veel gezelliger. En dan gaan we daarna naar de
film.”
“Maar mag ik Pico dan wel meenemen?”
“Dat is best. We binden hem wel aan de tafelpoot vast,
dan kan hij geen kwaad. Voor we naar de bioscoop gaan
brengen we hem wel naar je huis terug.”
Henk maakte aanstalten om te vertrekken. Marina liep
met hem mee.
Bij de deur kreeg ze een zoen. Eerst op haar wang en
daarna voorzichtig op haar mond. Het was lang geleden
dat ze vlinders voelde…
“Ik verheug me op morgen.” Weg was Henk.
Ze ging bij het raam staan en keek hem lang na. Haar
hart klopte wat sneller dan normaal. Zou hij … Ze durfde
bijna niet verder te denken.

“Oh,” klonk het teleurgesteld aan de andere kant van de
lijn. Marina hoorde Wil tegen Jan fluisteren en daarna
kwam hij aan de telefoon. Nieuwsgierig vroeg hij waar
ze de volgende dag naartoe ging. “Heb je soms een
afspraakje,” informeerde hij op plagende toon.
Marina keek naar buiten. Ze zag de verlichte vensters
van de huizen en de sneeuw op straat die glansde in
het licht van de straatlantaarns. Hoog aan de hemel
flonkerden de sterren, alsof ze een belofte inhielden voor
de toekomst.
“Hallo, ben je daar nog,” klonk de stem van haar zoon.
“Ik vroeg of je soms een afspraakje hebt!”
“Ja,” beaamde ze gelukkig, “met de Kerstman.” Tevreden
legde ze de hoorn op de haak.

De telefoon ging over. Marina nam op. Het was Wil, haar
schoondochter, die vroeg hoe het met haar ging. Zonder

(door Irene Bakker-Sterk)

Iedereen een goed en gezond 2021
En vergeet niet,
De zon komt altijd weer op!!
Klaasje Bakker

Wij wensen iedereen
Gezellige feestdagen en een
gezond en gelukkig Nieuwjaar
Jan & Ineke

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

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

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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Rustig wonen in Eenrum

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

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

Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

EEN ECHTE BOCK VERKNALT HET NIET!
Zesde carbidcampagne ‘Wie is de BOCK?’ van
start
Carbidschieten is in grote delen van Nederland een
prachtig gebruik tijdens de jaarwisseling. Mede vanwege
het coronavirus kan het carbidschieten dit jaar rekenen
op veel extra aandacht. Het is echter niet voor beginners
en ‘amateurs’. Je moet goed weten wat je doet wanneer
je met gas en vuur aan de slag gaat. Daarom is de
veiligheidscampagne rondom carbidschieten eind 2020
belangrijker dan ooit: hoe voorkom je dat er ongelukken
gebeuren en doe je recht aan deze mooie traditie? Het
antwoord daarop is de BOCK.
Veilig en gezond
Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn te voorkomen
door een BOCK. De BOCK is de Bewust Oplettende
Carbid Knaller. Het is een ervaren carbidschieter die
toekijkt op de uitvoering van het carbidschieten aan de
hand van vijf veiligheidstips. En dat niet alleen. Want de
BOCK let dit jaar óók op de coronamaatregelen, houdt
anderhalve meter afstand en zorgt ervoor dat de grootte
van de groep klopt met de coronaregels. Zo houden we
oog voor de gezondheid tijdens en ná de jaarwisseling.
Een echte BOCK verknalt het niet
De BOCK volgt de BOCK-veiligheidstips. Deze vijf tips
zijn erop gericht om het aantal (ernstige) ongevallen
zo laag mogelijk te houden. Ongevallen ontstaan vaak
door onwetendheid en het nemen van onnodige risico’s.
Daarom wordt aan iedereen gevraagd om alleen met
een ervaren BOCK te schieten. Begin er niet aan als je
het nog nooit gedaan hebt. De eerste tips gaan over de
voorbereiding: over persoonlijke bescherming voor het
gehoor en de ogen, over EHBO en blusmiddelen. De
laatste tips geven aanwijzingen om het carbid zelf veilig
aan te steken, het schieten met ballen en de benodigde
afstand tot de melkbus. Een echte BOCK verknalt het
niet!
Corona en BOCK
Niet overal mag carbid geschoten worden. Dat verschilt
per veiligheidsregio en gemeente. Ook de bijbehorende
voorwaarden moeten per gemeente worden gecheckt
en uiteraard opgevolgd. Wanneer de gemeente akkoord
heeft gegeven, kan de BOCK aan de slag. De huidige
groepsgrootte staat een groep van maximaal vier
personen óf de grootte van één gezamenlijk huishouden
toe. Dat betekent dat toeschouwers, het plaatsen van
feesttenten en het schenken van drank dit jaar niet bij
het carbidschieten horen. De BOCK heeft dit jaar dus
extra verantwoordelijkheid op de schouders liggen.

Alleen samen zorgen we ervoor dat we veilig carbid
kunnen schieten.
Wie is de BOCK?
Wie is de BOCK is een campagne van
Brandwondencentrum Groningen Martini Ziekenhuis - hét
brandwondencentrum voor Noord- en Oost Nederland,
Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s
Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente,
Noord- en Oost-Gelderland en wordt ondersteund
door de Nederlandse Brandwonden Stichting en door
vele gemeenten, GGD’s en particuliere initiatieven in
Nederland.
Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons
op Instagram, Facebook of Twitter.
#WieisdeBOCK
#Alleensamen-met-een-BOCK-die-schieten-kan
#EenechteBOCKverknalthetniet

De redactie van De Ainrommer wenst
u allen prettige feestdagen en een
gezond en gelukkig 2021.
Wij staan in het nieuwe jaar weer klaar
om tien mooie “De Ainrommers,”
samen met U, te maken
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kleurplaat
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Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

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

DIETISTE Martje Kok-Datema

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

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

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

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

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

OVERLEDENENZORG

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