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VOORWOORD
Volgens The Guinness Book of Records is het
bestverkochte liedje aller tijden White Christmas,
gezongen door Bing Crosby. Met meer dan vijftig miljoen
verkochte exemplaren, laat het kerstliedje de nummer
twee – Candle in the Wind van Elton John uit 1997,
drieëndertig miljoen exemplaren – ver achter zich. Maar
waarschijnlijk zeggen dit soort aantallen weinig meer in
de tijd van Spotify en Apple Music.
De songtekst van het liedje is schaamteloos sentimenteel:
I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know
Where the tree tops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow
Heel eventjes konden we al genieten van Eenrum in het
wit, toen kort geleden de vorst aan de takken nipte en er
een dun laagje ijs op de plassen lag.

White Christmas werd niet geschreven voor de film
met dezelfde titel uit 1954, maar voor Holiday Inn uit
1942. In deze zoetsappige musical zingen en dansen
Bing Crosby, Fred Astaire en Marjorie Reynolds erop
los. En hoewel Holiday Inn enkele zéér problematische
scenes heeft met blackface, is de boodschap van de
film deze: zoek elkaar op met Kerstmis, heb het fijn met
elkaar en wees lief voor anderen die het misschien niet
zo makkelijk hebben tijdens de feestdagen. Het klinkt zo
voor de hand liggend, maar dat is het niet. Zeker in deze
turbulente tijden.
De redactie van de Ainrommer wenst u heel fijne
feestdagen. En samen met u hopen wij, nee,
dromen wij dat Eenrum met kerst weer eventjes
mooi wit kleurt.
I’m dreaming of a white Christmas
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright
And may all your Christmas’ be white

Let op: kopij inleveren voor
15 januari 2022!

				Foto Sacha Kraan
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nijs oet ainrom
Dag

d.d. Organisatie

Activiteit

Locatie

Nieuwjaarsvisite
Papieraktie
onderwerp: Wonen

Dorpshuis
Dorp
Dorpshuis

Tijd

Januari 2022
Vrij.

Za.
Di.

07-01 Ontmoetingspumt
08-01 Orpheus
25-01 Dorpsvisie

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

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

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
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Zo.
02-01 Centrumkerk Winsum
Ds. Harmen Jansen

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

09-01
09-01
16-01
23-01
30-01
30-01

Centrumkerk Winsum
Kerk Den Andel
Centrumkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Winkheem

Ds. Anneke Mooi
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ruth Renooij
Ds. Harmen Jansen
Ds. Ruth Renooij
Ds. Thijs van de Kamp

Bijzonderheden
Dienst met jong en oud
afscheid en bevestigng
ambtsdragers

Viering Heilig Avondmaal
Viering Heilig Avondmaal

Bijwonen van de diensten kan alleen na opgave bij Els Prins, info@pgwh.nl / 06 578 34 051
De diensten in de Centrumkerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)
Iedere woensdag om 19.00 uur is er Stiltemeditatie in de Torenkerk.
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt,
of op andere wijze met geluid bezig is.
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl
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09.00
20.00

Tijd
10.00

09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
16.30

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Voordat je het weet is er al weer een jaar voorbij.
Terugblikkend is er wel het een en ander gebeurd, maar
het gevoel blijft dat het meer had kunnen zijn. Tsja,
corona. En daar laten we het nu maar even bij. Gelukkig
valt er nog wel wat te melden.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers zijn heel veel activiteiten simpelweg
niet mogelijk. Elke vereniging draait er sowieso op en
daarnaast zijn er nog vele informele clubjes van mensen
die het leven in het dorp voor velen aangenaam maken.
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Eenrum
bestaat uit vijf vrijwilligers. Van de activiteiten van de
vereniging wordt met regelmaat in de Ainrommer verslag
gedaan. De vereniging is daarbij ook een paraplu voor
vele andere activiteiten die eveneens op vrijwilligers
draaien. Deze activiteiten worden uitgevoerd door
commissies van Dorpsbelangen.
Denk hierbij aan het Hertenkamp met 14 vrijwilligers.
2021 was voor het Hertenkamp het jaar waarin een
nieuwe aanpak en organisatie van de grond kwam, met
als gevolg dat de toekomst van het Hertenkamp er weer
zonnig uitziet. Dit kon alleen maar gebeuren door de
grote inzet van de reeds langer rondlopende en de flinke
uitbreiding met nieuwe vrijwilligers.
Een andere commissie is Eenrumonline met 4
vrijwilligers. Achter de schermen is de techniek van de
website aangepakt, zodat deze weer bij de tijd is. Voor
de schermen staat voor volgend jaar een en ander op
stapel. Vrijwilligers van Eenrumonline houden de site in
de lucht.
Dan hebben we de commissie van de Ainrommer met 6
vrijwilligers en 15 bezorgers. Het resultaat van het werk
van deze vrijwilligers is elke maand te zien en heeft u nu
in uw hand. Het moet maar weer elke maand in orde
komen, maar op het resultaat kan elke Eenrumer trots
zijn.
De commissie Dorpsgidsen met 4 vrijwilligers heeft
door de corona weinig activiteiten kunnen ontwikkelen,
maar zodra het virus het weer toelaat kunnen er weer
dorpswandelingen onder begeleiding gemaakt worden.
Ten slotte wordt de schijnwerper gericht op de Werkgroep
Dorpsvisie, met 8 vrijwilligers. Dit is wel de meest door
corona dwarsgezeten club mensen. Maar uiteindelijk
wint de aanhouder en zal er in 2022 een hagelnieuwe
Dorpsvisie liggen, waarin de toekomst van ons prachtige
dorp centraal zal staan.

Alle vrijwilligers worden verblijd met een kleine attentie
om de waardering voor het verrichte werk tot uitdrukking
te brengen. Ook de gemeente het Hogeland erkent het
grote belang van vrijwilligers en voegt op haar beurt ook
een kleine attentie toe.
Bezoek wethouder aan Eenrum
Op 22 november jl. heeft gebiedswethouder van de
gemeente Het Hogeland, Mariette de Visser, met
o.a. het dorp Eenrum in haar portefeuille, samen met
dorpencoördinator Froukje Stiekema van de gemeente
het Hogeland een werkbezoek gebracht aan Eenrum.
Mariette is weliswaar een Eenrumer, maar ze zat er
echt als vertegenwoordiger van de gemeente. Vele
onderwerpen vanuit het algemene belang zijn aan de
orde geweest en een vaak terugkerend thema hierin was
de soms moeizame communicatie met medewerkers
van de gemeente. Hoewel het bezoek niet direct
concrete resultaten heeft opgeleverd – dat was ook niet
de insteek van het bezoek – is er toch wel de indruk
ontstaan dat de afstand tussen de gemeente en de
inwoners van Eenrum wat kleiner is geworden. Hoewel
één zwaluw nog geen zomer maakt, is het toch wel leuk
te constateren dat er een zwaluw voorbij is gekomen. En
natuurlijk wat kort door de bocht geformuleerd: ‘Eerst
zien, dan geloven.’ Wordt vervolgd.
Algemene Ledenvergadering
In de vorige Ainrommer is al vooruitgekeken naar
de komende ALV. Er is een vacature vanwege onze
vertrekkende penningmeester Harry van der Laan.
Daarnaast is er een duidelijke wens om meer jongeren
uit Eenrum bij Dorpsbelangen te betrekken. Sterker nog:
de jeugd heeft de toekomst, dus moet de jeugd ook
over de toekomst van Dorpsbelangen – dat zijn dus de
belangen van Eenrum – gaan.
We zijn dan ook, naast een nieuw bestuurslid, op zoek
naar jongere inwoners van Eenrum die graag eens mee
willen denken over het wel en wee van het moment,
maar ook over de toekomst van ons mooie dorp. Het
zou mooi zijn als er een clubje jongeren is dat graag eens
wil sparren/van gedachten wil wisselen met het bestuur.
Zo kun je wel meedoen en meepraten, zonder direct in
het bestuur te gaan zitten.
Lijkt het je of jullie wat, laat het dan even weten.

Lees verder op pagina 4
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Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een ‘dorpskwestie’ die je graag bij
de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan
Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen.
Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid.
Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden is zeer
eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid te
worden naar Harry van der Laan, onze penningmeester,
op dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.

Inloopbijeenkomst
Eerder hebben wij aangegeven een inloopbijeenkomst
te willen organiseren om met u in gesprek te gaan.
Meer informatie dan hierboven genoemd hebben wij
momenteel niet. Daarom hebben we besloten om
geen inloopbijeenkomst te houden. Uiteraard blijft de
gemeente de ontwikkelingen volgen. Heeft u toch nog
vragen? Dan kunt u altijd contact met ons zoeken via de
mail: gemeente@hethogeland.nl, of telefonisch via: 088
- 345 88 88.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte de Visser
Wethouder wonen en zorg

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

OPBRENGST KINDERPOSTZEGELS

UPDATE ZORGACTIVITEITEN 			
ERNSTHEEMSTERPAD

Onlangs zijn de kinderen van groep 7/8 van IKC De Linde
weer met de kinderpostzegels langs de deuren geweest.
We hebben daarmee € 5.644,56 opgehaald!

Beste inwoners van Eenrum,
Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat zorgaanbieder
Keroazie afgelopen zomer failliet verklaard en opgeheven
is. Cliënten die hier zorg kregen, zijn verhuisd naar
andere zorglocaties. Ondanks de afwezigheid van de
cliënten zijn we ons bewust van de zorgen die mogelijk
nog steeds bij u leven. Daarom hebben wij contact met
de verhuurder van het pand aan de Ernstheemsterpad
33; Estea.
Huidige situatie
Momenteel vinden er geen zorgactiviteiten plaats aan
het Ernstheemsterpad 33. De invulling voor de toekomst
is nog onduidelijk. Het is mogelijk om op deze locatie
bijvoorbeeld te wonen of zorg aan te bieden. Een
zorgaanbieder heeft de gemeente hier niet per se bij
nodig. Een zorgaanbieder kan namelijk ook zorg leveren
voor andere organisaties dan de gemeente – denk
bijvoorbeeld aan het zorgkantoor Groningen. Daar heeft
de gemeente geen zeggenschap in.
Komt er wel een nieuwe zorgaanbieder?
Dan zoeken wij de samenwerking op. Op het gebied
van openbare orde en veiligheid heeft de gemeente
een verantwoordelijkheid. Ook wordt altijd van een
zorgaanbieder gevraagd om hier zijn verantwoordelijkheid
te nemen, bijvoorbeeld door contact te onderhouden
met omwonenden. Uiteraard moeten nieuwe (zorg)
6

initiatieven ook voldoen aan wet- en regelgeving.

Een erg hoog bedrag en we willen dan ook iedereen
die daartoe heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.
Omdat we hiermee in de top 10 staan van het hoogst
gemiddelde aantal verkopen, hebben de kinderen een
schoolreis naar keuze gewonnen.
Nogmaals dank en tot volgend jaar.
Team IKC De Linde

KERstnACHTDIENST
De traditionele kerstnachtdienst in de kerk van Eenrum
kan helaas niet doorgaan om welbekende redenen. Wel
is de kerk op eerste en tweede kerstdag open om even
binnen te lopen en misschien een wens achter te laten
op de kerstwensborden. De kerk is open van 10 tot 17
uur.
We wensen iedereen heel fijne kerstdagen en alle goeds
voor het nieuwe jaar.

www.postmamotoreneenrum.nl

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

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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EEM OM TOAVEL MIT…
We zitten dit keer om de tafel met het bestuur van de
Sportvereniging Eenrum (SV Eenrum) en wel met de
bestuursleden Martha Heslinga, Roelie Bottema, Aafke
Mensinga en Eite Oosterveld. De vereniging bestaat op
1 april 2022 honderd jaar en dat leek ‘Eem om toavel
mit…’ een goede reden om met deze vier bevlogen
bestuurders te gaan praten.

Het huidige bestuur van de vereniging
Maar eerst een stukje historie over deze ‘oude dame’
van de vele Eenrumer verenigingen. De informatie heb
ik gehaald uit het stuk dat Paul Datema schreef voor
het programmablad ten bate van het 75-jarig jubileum
in 1997.
Een aantal, sportende, Eenrumers komt op 1 april
1922 bijeen met het doel een vereniging op te richten
ter bevordering van de lichamelijke opvoeding. ‘De
vereniging tracht haar doel te bereiken door de daarvoor
benodigde terreinen in eigendom of in gebruik te krijgen.’
De naam van de vereniging wordt ‘Het Sportterrein’.
De vereniging huurt van de gemeente een stuk land en
staat dat voor de duur van vijf jaar af aan verschillende
sportverenigingen – hun eigen vereniging en de
voetbalclub. Uit latere stukken blijkt dit stuk land te
liggen achter de toenmalige dokterswoning. Even voor
de jongeren onder ons: de toenmalige dokterswoning
is de huidige woning van de familie Hansems aan de
Hereweg, die daar jarenlang hun fysiotherapie praktijk
hadden en werd in die tijd bewoond door de oude dokter
Posthumus. Het land is de locatie waar nu Aikeshof op
staat, jarenlang het voetbal-sportveld, totdat het huidige
sportveld in de jaren zestig van de vorige eeuw werd
aangelegd.
In 1925 wordt Het Sportterrein een gymnastiekvereniging
en in 1927 wordt de eerste uitvoering gegeven in
de bovenzaal bij Bulthuis. In 1941 wordt lichamelijke
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oefening een verplicht vak op school en de vereniging
stelt voor om de jeugdgroepen op te heffen. Maar de
toenmalige gymnastiekleraar is het daar niet mee eens
en pleit voor een commissie tot ledenwerving. Dit leidt
tot aanwas van voldoende jeugdleden om alle groepen
in stand te houden. In die tijd wordt er in de club geturnd,
is er gymnastiek voor alle leeftijdsgroepen (ook veel
volwassenen doen dan aan gymnastiek) en wordt er een
handbalafdeling opgericht. In 1956 is er een voorstel om
een atletiekdag te organiseren, maar deze gaat niet door
omdat er te weinig materiaal is. Een leuke anekdote
uit het verhaal van Paul Datema: ‘Ter illustratie van dit
malheur meldt de secretaris “De kogel ligt bij de dokter
Posthumus in de sloot en er zit geen slinger aan”.’
De jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn financieel
heel lastig. Met verlotingen, snertacties en bazars
wordt geprobeerd het hoofd boven water te houden. In
1963 wordt de nieuwe turnhal in gebruik genomen en
er wordt een volleybalafdeling opgericht. Verschillende
keren wordt er gepraat over het oprichten van een omnivereniging. Er wordt weer met de voetbalvereniging
gesproken, maar het komt niet tot een fusie. Aan de
activiteiten van de vereniging worden in de jaren tachtig
zaalvoetbal, badminton en jazzballet toegevoegd. De
vereniging gaat met haar tijd mee. Damesgymnastiek
wordt ‘Bewegen op Muziek’ en Joy-robics doet zijn
intrede.
De huidige sportvereniging bestaat uit: op vrijdagmiddag
jeugdafdeling van kinderen tot 2 tot en met 14 jaar.
Daar doen zo’n
vijfendertig
jeugdleden
aan mee. De
kleintjes (2 tot
6 jaar) krijgen
gymnastiek,
dit is de basis
waar
eigenlijk
ieder kind aan
mee moet doen.
Daarna krijgen
de groepen 7
tot en met 9 jaar, 10 tot en met 12 jaar, en daarna de
groep voortgezet onderwijs free-running – een vorm van
apenkooi-gymnastiek op toestellen waar de jongeren
enthousiast aan meedoen. Op vrijdagochtend is er een
gymnastiekgroep voor ouderen m/v vanaf 55 jaar. Op
donderdagavond is er een volleybalgroep, dames en
heren gemengd. En dat gemengde bevalt ontzettend
goed. Op woensdagavond is er een groep dames die
aan ‘sterk je lijf’ doet – een vorm van Pilatus. Vanuit alle
groepen groeit de belangstelling. Dat is mooi natuurlijk,
maar er kan altijd wat meer bij, beaamt het bestuur.

Twee jaar geleden is men gestopt met badminton: de
interesse daarvoor nam af. Bij de sportvereniging merkt
men ook dat een aantal leden koos voor de sportschool.
Daar kan men individueel sporten en op het tijdstip dat
het past. Maar toch is er niets leuker dan sporten in
teamverband en gelukkig komen daar mensen steeds
weer achter.
Het bestuur is enthousiast over de nieuwe sporthal.
Alles is weer mooi en fris. De kantine ziet er weer goed
uit, dus ze kijken uit naar de tijd dat alles weer open
mag en ze ook weer bezoekers kunnen ontvangen.
Normaal gesproken zou dit gesprek ook hebben
plaatsgevonden in de kantine. Eerst even volleyballen
en daarna dit gesprek. Helaas kon dat niet; we zitten
bij een van de bestuursleden thuis. We memoreren
even de rommelmarkten die de sportvereniging jaren
heeft georganiseerd. De markten waren zeer succesvol
en financieel interessant – er kwamen honderden
liefhebbers op af. Het terrein moest zelfs afgezet worden
om te voorkomen de mensen vroegtijdig het terrein op
kwamen en de leuke spullen wegkaapten voordat het
officieel was begonnen. Het was een geweldige activiteit
waarbij veel vrijwilligers ´ nodig waren. Het werven van
vrijwilligers werd echter steeds moeilijker en ook moest
er worden betaald om de spullen die overbleven te laten
afvoeren. Dat maakte dat de vereniging er bijna geen
geld meer aan overhield. Jammer genoeg wordt deze
activiteit niet meer georganiseerd, hoewel het bestuur
het graag nog een keer zou willen doen.

dozen vol met foto’s, krantenartikelen van alle successen
van de vereniging op tafel. Er is in ieder geval voldoende
materiaal aanwezig voor een leuke tentoonstelling.
Daarnaast wordt er waarschijnlijk een receptie
georganiseerd en zijn er demonstraties van alle groepen.
Uiteraard zijn alle Eenrumers van harte welkom om een
kijkje te komen nemen en het bestuur te feliciteren.
Maar houd vooral De Ainrommer in de gaten waarin
het bestuur ons op de hoogte houdt van de komende
gebeurtenissen!

Het clublied van de sportvereniging, waarschijnlijk
geweest van Klaasje Bakker die erop bijhield wat er
gedronken werd die avond
Free-running
De bestuursleden zitten ook te dubben hoe ze
het komende jubileumfeest zullen vieren. Er is een
voorbereidingscommissie in het leven geroepen die zich
hierover buigt. Hoewel er is nog heel veel onzeker hoe
het gaat met de coronamaatregelen tegen die tijd, wordt
het in ieder geval gevierd op vrijdag 1 april – de dag dat
de vereniging exact honderd jaar bestaat. Ze willen in
ieder geval een tentoonstelling organiseren in de turnhal.
Vandaar de oproep in de laatste De Ainrommer om
informatie en spulletjes. Dat heeft foto’s en kledingstukken
waarin wedstrijden zijn gespeeld opgeleverd. Er komen

Kortom ‘de oude dame’ is nog zeer actief en vol
goede ideeën. De bestuursleden verheugen zich op
het honderdjarig jubileum. De vereniging gaat met haar
tijd mee en probeert zoveel mogelijk mensen aan het
bewegen te krijgen. En dat is van levensbelang. Uiteraard
zijn er in alle groepen nog nieuwe leden welkom. Lijkt
het je wat, dan kan je gratis twee lessen volgen en
daarna beslissen of je wilt doorgaan. De Sportvereniging
Eenrum gaat vol enthousiasme door met de volgende
honderd jaar.
Tom Baars
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IJSVERENIGING EENRUM

NIEUWS VAN HET ONTMOETINGSPUNT

Beste leden van de ijsverenging Eenrum. Door
de welbekende coronamaatregelen heeft onze
jaarvergadering helaas geen doorgang kunnen vinden.
Desondanks hebben toch twee van onze bestuursleden
laten weten te zullen stoppen binnen de vereniging: Eilke
Rispens geeft na bijna 20 jaar het voorzitterschap op.
Ook Jacob stopt binnen het bestuur als secretaris.

Wij zijn heel blij dat de maandagmiddagen met het
handwerken en BINGO tot nu toe konden doorgaan.
Zoals het nu lijkt, gaan we inderdaad op 19 december
gezellig met elkaar eten bij het Mosterdrestaurant. Als
de coronamaatregelen het zullen toelaten, zullen we op
vrijdag 7 januari 2022 een nieuwjaarsvisite organiseren.
Wij zullen dan eind december bij de reguliere bezoekers
van het Ontmoetingspunt een flyer bezorgen zodat u
zich dan kunt opgeven.

Ondanks dat er geen jaarvergadering heeft kunnen
plaatsvinden, zullen de taken toch moeten worden
vervuld/verdeeld.
- Voorzitter: Marcel Heinstra volgt Eilke Rispens op.
- Penningmeester: Tresia Klamer volgt Marcel Heinstra
op termijn op
- Secretaris: Henk Schoonhoven volgt Jacob Heinstra
op
- Lid: Maike Oostrom

Voor nu wensen we u alvast
voorspoedig en gezond 2022.

een

Het bestuur van het Ontmoetingspunt Eenrum

Wanneer de maatregelen het toe laten zullen wij met
spoed een ingelaste jaarvergadering organiseren voor
onze leden.
Ook hebben zich twee nieuwe bestuursleden aangemeld:
- Sander Medendorp
- Johnny Prins
Met deze aangemelde bestuursleden zijn we zeer
erkentelijhk.
Met vriendelijke groet,
Bestuur ijsvereringen Eenrum
Eilke en Jacob: super bedankt voor jullie inzet.

TONEELVERENIGING DE KOMEDIANTEN
Door alle coronamaatregelen hebben we, tot onze grote
spijt besloten, om te stoppen met de repetities van dit
seizoen. Dat betekent geen optredens in 2022! Het is
voor ons niet mogelijk om te repeteren op 1,5 meter
afstand en het is niet zinvol om op te treden voor een
beperkt aantal toeschouwers. We hopen op jullie begrip.
Volgend seizoen gaan we er weer met volle kracht
tegenaan om jullie allemaal weer een avond vol plezier
te bieden.
We wensen jullie allemaal prettige feestdagen en een
gezond en gelukkig 2022.
We hopen jullie allemaal weer te kunnen begroeten in
2023.
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Gediplomeerd lid van Provoet
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natuurlijkeigenwijz.nl
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ORNAMENTEN 2
Bij zijn zoektocht naar de afgebeelde ornamenten in de
vorige editie, merkte een van de inzenders heel terecht
op dat er ontzettend veel versierselen te bewonderen zijn
bij de huizen in Eenrum. Dat houdt ook in dat er diverse
vaklui in deze contreien moeten hebben gewoond en
nog wonen: specialisten als timmerlui, metselaars en
stukadoors die verder gaan dan de basistechnieken en
hun ziel en zaligheid stoppen in het vervaardigen van
‘bijna kunstwerken’. Vóór 1790 waren deze specialisten
vaak verenigd in de gilden. Toch zijn zij niet verdwenen
Zij zorgen nog steeds voor decoratieve elementen in de
bouw. De verschijningsvorm van zo’n element wordt
gekenmerkt door stilering, symmetrie en/of herhaling
van een motief.
In de stad Groningen zie je bijvoorbeeld het schelpmotief
veelvuldig toegepast. Vaak is dit een verwijzing naar
Groningen als Hanzestad; verbinding met de zee!? In
Eenrum zie je het schelpmotief (niet te verwarren met
een palmet) ook op sommige huizen, maar dat Eenrum
nou een Hanzestad is waag ik te betwijfelen. Waar zijn
immers die pakhuizen aan de haven? Wellicht betreft het
hier zuiver een versieringsmotief. Of weten de bewoners
van de betreffende huizen een plausibele verklaring? Ik
houd mij aanbevolen.
Allerlei uitsteeksels op/aan gebouwen behoren ook
vaak tot de versierselen; denk hierbij aan doorgetrokken
makelaars, muurankers, windwijzers en pinakels (niet die
uit de gotiek).
Afijn. Hieronder weer een aantal ornamenten. Bij de
inzenders van de vorige editie werd mij duidelijk dat de
moeilijkheidsgraad licht toenam. Daarom wordt nu de
uitslag daarvan niet vermeld, zodat er wat meer tijd rest.
De inzenders hebben inmiddels bericht gehad en zij
blijken goede speurders. Succes bij de nieuwe zoektocht.
Oplossingen sturen naar redactie@de-ainrommer.nl
Pierre Janssen

Adres A

			Adres D

Adres E

nijjoar Verske
Mörn is t Nijjoar,
din sloap ik bie mien voar;
mien voar wil mie der nait hemmen.
din sloap ik onner t linnen;
t linnen is ien de was
din sloap ik ien de as,
et as is van de heerd,
din sloap ik bie t ol peerd;
t ol peerd is van de staal
din sloap ik overaal
overaal is t glad
din vaal ik op mien gat;
din dut mien gat zo zeer,
din koom ik ankom joar nait weer.
Ingezonden door Klaasje Bakker

Adres B
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Adres C

COOP

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

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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neuwjaarswensen

Ik wens iederen een gezonde stem, veilig slikken
en zelfstandige communicatie voor 2022.
Blijf goed naar elkaar luisteren!
Ingrid van der Meulen
Logopedist & Sensorische
informatieverwerkingstherapeut
****************
		************************

Wadlopen-Pieterburen, Waddengenot
Pieterburen en Waddengenot aan Zee
Lauwersoog, wensen iedereen fijne feestdagen
en de beste wensen voor 2022.
We hopen jullie allemaal weer te mogen
begroeten in het nieuwe jaar!

************************

Familie Van der Meulen
van KLOMPENMAKERIJ van der Meulen
wenst iedereen prettige kerstdagen
en een gelukkig en gezond 2022!
**************************

De familie Postma wenst iedereen prettige
feestdagen en een goed 2022
14

Waddengenot aan Zee te Lauwersoog zal in het
voorjaar van 2022 heropenen. De datum hiervoor
zal zeker ook in de Ainrommer verschijnen
en hopen iedereen te mogen begroeten in
ons mooie nieuwe restaurant met zicht op de
Waddenzee.
Voor Lauwersoog zijn we op zoek naar leuke,
gemotiveerde en stressbestendige collega’s
(M/V). Dus ben je op zoek naar een uitdagende
baan in de horeca, dan horen we het graag.
Stuur een e-mail met de cv en motivatie naar
else@waddengenot.nl
Feestelijke groeten,
Team Waddengenot

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
		

******************

Het team van Brood & Kado wenst
een ieder hele fijne Kerstdagen en een
gelukkig en gezond 2022.
Vanaf 30 december zijn er weer heerlijke
oliebollen, appelflappen, -beignets en
appelbollen verkrijgbaar!
Wij zijn gesloten vanaf zaterdag 1 januari
t/m donderdag 6 januari. Vrijdag 7 januari
staan wij weer voor u klaar!

		

Natuurlijk EigenwijZ & Yoga-4-kids wensen jullie
een actieve, maar tevens ook rustige feestdagen en
alvast een nieuw jaar voor wamteen liefde voor
elkaar. Tot in het nieuwe jaar!

*********************

Warme fijne feestdagen en een gezond
en inspirerend, ontspannen nieuwjaar
gewenst!
Yoga Bie Eva
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NEP
Ach had ik dit woord maar niet gebruikt!
En die hele zin met juist dát woord niet uitgesproken!
Maar ja, ik moest het woord nep wel in de mond
nemen om hen duidelijk te maken hoe het precies zit.
Ook al omdat ik het gevoel kreeg dat het tweetal mij
maar moeilijk vond doen. Terwijl ik ze toch juist wilde
waarschuwen om niet een grote vergissing te maken
met zaken die ongeveer 800 jaar oud zijn!
Het verhaal speelde zich af in de zomer van 2013 in de
kerk van Eenrum. Het gebouw stond in de steigers om
dakgoten aan te brengen. Binnen was een rolsteiger
opgezet om afbrokkelend stucwerk te doen vervangen.
De aannemer zou het afbikwerk voor zijn rekening
nemen, een stukadoorsbedrijf zou als onderaannemer
de vlakken opnieuw stuken.
Maar we moeten eerst even terug in de tijd. Anders komt
dit Nep-verhaal misschien over als nepverhaal …
Het jaar 1594
Toen alle Spanjaarden in 1594 definitief uit onze
contreien verdreven waren, was het openlijk gedaan
met het katholicisme. In alle kerken verdwenen de
gewelf- en muurschilderingen onder de witkwast. Ook
in Eenrum is dat dus zo gegaan. In 1865 onderging
onze kerk een ingrijpende renovatie, waarbij alle muren
en gewelven werden afgebikt. Voor de toen ontdekte
muurschilderingen, wellicht uit twee perioden, had men
geen enkele waardering: weg met dat Roomse spul,
dat leidt alleen maar af van het Woord! Bij die renovatie
ontkwamen echter een paar kleine muurdelen aan
de afbikbijl en was op die vlakken nog te zien wat er
ca. 1250 aan beschildering was aan gebracht. Maar
opnieuw ging de witkwast eroverheen, het moest wél
calvinistisch blijven. Die paar muurschilderingen werden
opnieuw ontdekt in mei en juni 1954, toen de kerk in die
jaren ingrijpend werd gerestaureerd en de witkalklaag
uit 1865 voorzichtig werd verwijderd. Maar nu zou dit
nog authentieke schilderwerk wél in het zicht blijven,
want men zag de kunsthistorische waarde van deze
vondst duidelijk in, al was er hier nóg zo weinig bewaard
gebleven.
Wát bleef er dan precies bewaard? Aan de noordmuur
waren vage restanten van twee geschilderde
wijdingskruisen in een cirkel (doorsnede 39 cm) en op
het begin van het koorgewelf figuratief schilderwerk in
baksteenpatronen (ca. 1.80 m lang en bovenaan ca.
140 cm breed).
We gaan weer terug naar de zomer van 2013.

Authentiek
Toen de afbikwerkzaamheden klaar waren, vielen de
beide geschilderde wijdingskruisen opeens amper op,
omdat die sowieso al in zeer slechte staat waren en in
de jaren vijftig niet waren bijgewerkt.
Toen kwam het stukadoorsbedrijf in de persoon van
twee werknemers van ongeveer 25 jaar oud. Het waren
zeer zwijgzame types. Ze begonnen in de tweede travee
(deel van een kerk met raam, afgesloten door een gewelf)
aan de noordkant. Elke dag kwam ik even langs om een
praatje te maken, want ik vind elk beroep dat met bouw
te maken heeft zeer interessant. Maar de jongemannen
waren even zwijgzaam als de 800 jaar oude muur waar
ze de hele dag tegenaan keken. De volgende dag waren
ze reeds in de derde travee aan het werk. De travee
waar dus een geschilderd wijdingskruis uit circa 1250
bewaard bleef, kwam weldra aan de beurt en daarom
vond ik het hoog tijd om daarover te beginnen.
“Goeiemorgen heren, gaat het wat? Die gele stenen
waar jullie nu tegenaan kijken, komen nog van de vórige
kerk die omstreeks 1100 werd gebouwd.”
“O.”
“En jongens, door al die open muurvlakken vallen die
wijdingskruisen nu totaal niet op. Letten jullie daar wel
even goed op, anders stuuk je daar zó overheen!”
“Wijdingskruisen, wat zijn dat?”, klonk het
ongeïnteresseerd vanaf de steiger.
“Heeft jullie baas dat dan niet verteld?”
“Nee.”
“En de hoofdaannemer ook niet?”
“Nee.”
“En de eigenaar van deze kerk, Stichting Oude Groninger
Kerken ook niet!?”
“Nee, alleen maar stuken.”
“Dus geen uitleg gehad dat in deze kerk een paar
restanten van muurschilderingen bewaard zijn gebleven
uit de dertiende eeuw, dus 800 jaar oud, waar je heel
voorzichtig omheen moet werken?”
“Nee, niks gehoord.”
“Hebben jullie wel eens eerder in een historische kerk
gewerkt?”
“Nee.”
lees verder op pagina 16
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WADLOPEN VANUIT ll- 0
A
,5
7
PIETERBUREN
€1
WADLOPEN IN JANUARI
zaterdag 1
12:45
zondag 2
13:45
maandag 3
14:30
zondag 9
08:15
maandag 10
08:30
dinsdag 11
09:00
woensdag 12
10:00
donderdag 13
11:00
vrijdag 14
12:00
zaterdag 15
13:00
zondag 16
13:45
maandag 17
14:15
dinsdag 18
14:45
woensdag 26
08:30
donderdag 27
09:00
vrijdag 28
10:30
zaterdag 29
11:30
zondag 30
12:30
zondag 31
10:30

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

DOOR!

WADLOPEN IN FEBRUARI
dinsdag 1 februari
14:45
dinsdag 8 februari
7:45
woensdag 9 februari
8:00
donderdag 10 februari
8:45
vrijdag 11 februari
9:45
zaterdag 12 februari
11:15
zondag 13 februari
12:15
maandag 14 februari
13:15
dinsdag 15 februari
14:00
woensdag 16 februari
14:45
donderdag 17 februari 15:15
woensdag 23 februari
7:30
donderdag 24 februari
7:45
vrijdag 25 februari
8:45
zaterdag 26 februari
10:00
zondag 27 februari
11:15
maandag 28 februari
12:30

WADDENGENOT WENST
IEDEREEN EEN

WADLOPEN IN MAART
dinsdag 1 maart 2022
13:45
woensdag 2 maart
14:45
donderdag 3 maart
15:30
vrijdag 4 maart 2022
16:00
zaterdag 5 maart
16:30
donderdag 10 maart
7:30
vrijdag 11 maart 2022
8:00
zaterdag 12 maart
8:45
zondag 13 maart
9:45
maandag 14 maart
11:45
dinsdag 15 maart
12:45
woensdag 16 maart
13:45
donderdag 17 maart
14:15
vrijdag 18 maart 2022
15:00
zaterdag 19 maart
15:30
vrijdag 25 maart 2022
7:30
zaterdag 26 maart
8:30
zondag 27 maart
10:30
maandag 28 maart
12:00
dinsdag 29 maart
13:30
woensdag 30 maart
14:30
donderdag 31 maart
15:30

En we hopen jullie volgend jaar
allemaal weer te mogen begroeten!
Tot in 2022 in Pieterburen en
Lauwersoog.

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

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

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

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

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

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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“Zal ík jullie dan maar iets over die kruisen vertellen? Zodat
ze niet per ongeluk worden overgestuukt. En misschien
vinden jullie het verhaal erachter wel interessant en weet
je het voor een volgende keer.”
“Eeh, ja.”
“Nou dan. Als in de tijd toen alle kerken nog katholieke
kerken waren en het gebouw bijna voltooid was, werden
op de rood gesauste binnenmuren door de hele kerk
heen twaalf kruisen geschilderd, meestal met een cirkel
eromheen. De bisschop kwam dan uit de stad en die
streek met gewijde zalf over die kruisen heen en sprak
een zegening uit. Daarna was de kerk gewijd aan een
bepaalde heilige en kon in gebruik worden genomen.
Van die twaalf wijdingskruisen zijn er hier nog twee
vaag bewaard. Kijk straks zelf maar als je van de steiger
komt.” Ik wees naar de vierde travee.
“O.”
“Dan weten jullie er nu iets meer van.”
“Ja.”
“Ik ga maar weer eens, succes jongens!”
“Ja.”
Origineel, maar nep
De hele dag bleef mij de ongeïnteresseerdheid van deze
stukadoors bij. Ik vond het verontrustend dat ze in een
eeuwenoude kerk waren losgelaten zonder ook maar
énige kennis van, of historisch besef bij een middeleeuws
bouwwerk. Ik durfde mijn scepsis niet aan de eigenaar,
aannemer, of onderaannemer voor te leggen; die laatste
kende ik trouwens niet eens. Maar voor mijzelf wilde
ik het toch zéker weten of ze geen nadere instructies
hadden gekregen en daarom zocht ik de volgende dag
de stuukheren weer op. Toen ik binnenkwam, daalden
ze net de steiger af.
“Zo heren, gaat het werk een beetje?”
“Ja.”
“Ik heb eens nagedacht over ons gesprek van gisteren.”
“O.”
“Is het dus écht zo dat jullie niets werd uitgelegd wat
je hier aan heel oud stucwerk met beschildering kunt
aantreffen?”
“Nee”, zei de een. “Niks gehoord”, zei de ander.
“Is dat niet vreemd dan, een monumentaal gebouw van
zo’n acht eeuwen oud, dat dus op de Monumentenlijst,
staat waar jullie zonder enige voorinformatie bij de muren
omhoog moeten?”
“Neeeu”. De ander trok alleen zijn schouders op.
“Stellen jullie het op prijs als ik dan wat meer vertel over
stuken en beschilderen van een middeleeuwse kerk?”
“Dat moet u zelf weten.”
“Nou dan doe ik dat maar, ik vertel het ook altijd aan
toeristen als ze naar dié schildering kijken.” Ik wees naar
het koorgewelf.
“O.”

“De binnenmuren van de kerken werden destijds
afgewerkt met een hele dunne stuclaag, waarschijnlijk
met een kwast, en daarna rood gesaust. Op de plaats
van de voegen werden met een dunne kwast en witte
verf die voegen gemarkeerd. Zodat het net leek op een
donkerrode muur met witte voegen. Men wilde namelijk
niet dat de muur eruit zag zoals aan de buitenkant: ruw
en elke kloostermop met een andere kleur, tot soms
donkergroen. Maar op zeker moment maakte men bij
de bouw van een nieuwe kerk die stuclaag wat dikker,
zodat je niet meer kon zien waar de voegen zaten.
En toen ging men over het rood heen met de dunne
kwast een voegenpatroon schilderen dat totaal ánders
was dan het gewone metselverband van die muur.
Vooral bij gewelfvlakken leefden ze zich hierin flink uit:
keperverband, of steeds vier stenen bij elkaar en die
ernaast dwars erop, vlechtpatronen, noem maar op.”
“(stilte)”
Hun ogen dwaalden nog niet af …
“Pilaren, gordelbogen en gewelfribben werden vaak
geel of grijs geverfd, met om de veertig of vijftig
centimeter een witte voeg geschilderd, zodat het op
natuursteendelen leek. Maar de gewone bakstenen
zaten er dus onder! Sommige gewelfvlakken laten een
soort baksteenmozaïek zien met zwarte blokjes met
daarin witte toefjes. Bij veel middeleeuwse kerken in
Noord-Europa zie je dat. En wij zijn blij dat hier in Eenrum
van zoiets óók nog een stukje bewaard bleef, 800 jaar
oud. Kijk daar maar!”
Ik liep naar het koor en de stuukjongens liepen een eindje
mee. Naar boven wijzend zei ik: “Hier, zien jullie wel, dat
is dat geschilderde baksteenmozaïek met zo’n zwart
vakje ertussen. Maar daaronder zitten dus de gewone
stenen.
lees verder op pagina 18
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vriendjes in de spotlights
Iedere maand mag iemand die in de spotlights heeft
gestaan, 10 vragen doorgeven aan zijn of haar vriendje
of vriendinnetje.
Zo kunt u op een leuke manier kennis maken met de
kinderen van het dorp.

1. Wat is jouw volledige naam en 		
leeftijd?
Lola Lis van Kampen, ik ben 7 jaar en
zit in groep 4.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb een zus, Isa Anna, zij is 9 jaar en zit
in groep 6.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
De “Zoete zusjes”, floggers.
4. Wat is jouw favoriete liedje? 		
“Al die lichtjes”, kerstliedje.123 zing.

5.
Wat wil je later worden?
	Juf aan de Middelbare school.
6.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pannenkoeken met stroop en suiker.
7.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen?
“De Zoete Zusjes”.
8. Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn ogen.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Anje Wijk.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn vriendin is, en leuk .

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

De redactie wenst
een ieder fijne feestdagen en
een gelukkig en gezond 2022

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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En iets lager, dat kale stukje dus, daar zie je die gewone
stenen van het gewelf zelf!
“(stilte)”
Ik rondde mijn explicatie maar snel af, want er
kwam geen enkele reactie, noch in woord, noch in
gezichtsuitdrukking. Mijn laatste zinnen waren: “Veel
mensen die niet béter weten, denken dat wat je daar
ziet, de échte stenen zijn. Maar dat is dus niet zo! Wél
iets lager, dat kale stukje. Eigenlijk is het dus nep wat
je ziet, maar dan wel uit de dertiende eeuw en dus
volkomen authentiek! De oude Grieken deden zoiets al
bij hun tempels.”
Ik was uitgepraat en wachtte tegen beter weten in op
respons. Maar het bleef nog steeds ijzig stil, al was het
midden in de zomer. Ik vond mijn uitsloverij opeens
doodzonde van mijn tijd en wilde hier op slag weg.
“Maar jullie jongens weten met dit verhaal nu dus toch
wél beter dan die andere mensen die naar zo’n gewelf
kijken hè?”
“Ja.”
“Succes verder dan maar weer!”
“Ja.”
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En toen …
De dag erop – vrijdag – had ik totaal geen zin meer om
langs te komen bij de troffelheren, zelfs zaterdag en
zondag niet om te kijken hoever ze waren gekomen. Op
maandagmorgen werd ik gebeld door de bouwkundige
van de Stichting Oude Groninger Kerken die de
onderhoudswerkzaamheden begeleidde.
“Dirk, ik ben een uur geleden in de kerk wezen kijken
naar het werk van die stukadoors. Nou, je hebt inmiddels
zelf wel gezien wat ze vrijdagmiddag hebben gedaan.”
“Nee, ik ben er sinds donderdagmiddag niet meer
geweest, wat moet ik dus vrijdag gezien hebben dan?”
“Ze hebben dat stuk oorspronkelijke schilderwerk in het
koor overgestuukt.”
“Wát, néé toch!? Heb ik snotverdorie die jongens
donderdag uitgebreid verteld hoe dat zat met ...” Ik
gooide met een daverende dreun de hoorn op het
toestel en vloog het huis uit via de achterdeur. Daar
vloog opeens veel méér: onze kippen die van grote
schrik als een witte explosie met bogen van bijna twee
meter hoog gillend uit elkaar stoven. Ik stierde woest de
kerk in. En ja, linksachter was een driehoek van grijs,
rechts, in de andere hoek, die twee stukers op hun
steiger die verschrikt achterom keken toen ik met veel
lawaai binnenkwam.
“Hoe kunnen jullie snotverdorie dát nou doen!?”
“Wát nou doen”, vroeg de blonde.
“Nou dát natuurlijk, die schildering daar overstuken. Ik
heb jullie donderdag toch álles verteld over dat gewelf!?
Alles heb ik jullie verdorie uitgelegd, dat begon al bij die
wijdingskruisen! Hadden jullie je oren toen soms vol
specie!?!?”
“Nou, we hebben daar niks van onze baas over gehoord”,

wees de een naar de overgestuukte schildering.
“Nee, jullie hebben van helemaal niemand ook maar iéts
gehoord, daarom moest ik het wel doen en dat deed ik
niet in het Latijn of in het Chinees!
Het was even stil en toen klonk het vanaf de steiger:
“Maar u zei toch dat het nép was?!”
Wat ik toen geantwoord heb, weet ik niet meer – zal
wel psychologisch verklaarbaar zijn na zo’n plotselinge
woedeaanval – en ik weet daardoor ook niet meer
hoelang die twee hier nog werk hadden, een halve dag?
Ze hadden via de hoofdaannemer de sleutels van de
kerk, dus hoefde ik deze hardleerse troffelaars nóóit
weer te zien!
De afloop
’s Middags kwam de bouwkundige van de Stichting
Oude Groninger Kerken met de opgetrommelde
hoofdaannemer, alsmede een ervaren restauratieschilder.
Ik wilde hier ook bij zijn om mijn verhaal te doen. De
restauratieschilder kreeg opdracht om de stuclaag zo
gauw mogelijk te verwijderen. Hiermee begon hij reeds
de volgende dag. De aannemer moest voor de kosten
opdraaien.
Nadat de restaurateur de vier dagen oude stuclaag
zorgvuldig verwijderd had en de kleuren hier en daar
enigszins waren bijgewerkt, vertelde ik hem dat de
wijdingskruisen er fletser uitzagen dan de vorige week.
“Ik weet niet of die stukadoors ook dáár de hand in
hebben gehad,” zei ik. “Ik heb alleen maar gezien dat die
hele noordmuur en ook de schildering van die kruisen
met water kletsnat waren gemaakt.”
“Nouuu”, antwoordde de restaurateur, “dat zal dan water
zijn geweest met Flevopol erdoor!”
“Wat is dat voor spul?”
“Dat gebruiken stukadoors altijd als voorstrijkmiddel
op een zuigende ondergrond en dat goedje moet die
beschildering dus bleker hebben gemaakt.”
“Dus dáármee zijn die jongens ook al verkeerd bezig
geweest! Tja, dat Flevopol is ander spul dan wat die
bisschop er de allereerste keer op streek, want dat was
gewijde zalf. Daar rust dan 800 jaar lang méér zegen op
dan bij dat Flevopol in zes dagen!”
In december van datzelfde jaar 2013 kwam het
langverwachte boek Heiligen en Heren uit, (over kerkelijk
Groningen, Friesland en Drenthe vóór 1594) waar
ook ik jarenlang naar had uitgekeken. Hierin stond
– met overtuigend bewijs – de correcte naam van de
patroonheilige van onze kerk en dat was dus niet
Laurentius, dat was bij de kerk van Baflo. Nee, toen
de bisschop 800 jaar geleden in de Eenrumer kerk die
twaalf kruisen langsging, werd onze kerk gewijd aan
Sebastianus en Fabianus. Zoals deze namen ook op de
grote klok uit 1390 staan.
lees verder op pagina 20

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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De gedenkdag van deze heiligen is 20 januari. Elk jaar op
deze dag was het feest in Eenrum.
Na een speciale kerkmis – ons woord kermis komt
hiervandaan – was iedereen die dag vrij, want
iedereen was katholiek. En in een stad was er op zulke
gedenkdagen altijd een jaarmarkt. Die datum 20 januari
is tevens een zogeheten merkeldag.

Bereiding:
Snijd het harde stukje van de sperziebonen, maar laat
het sierlijke puntje aan de andere kant zitten. Kook de
sperziebonen in een ruime pan met water in 6-8 min.
beetgaar. Schep ze met een schuimspaan uit de pan in
een vergiet en spoel af onder koud stromend water om
het garen te stoppen. Laat uitlekken.

Beste lezer, ik ben al lang genoeg aan het woord
geweest, googelt u nu zélf maar eens op ‘merkeldag’.
Interessant genoeg!
Dirk Molenaar

Breng de pan met water opnieuw aan de kook. Maak
de peultjes schoon en kook ze in hetzelfde water in
2 minuten beetgaar. Giet af en spoel af onder koud
stromend water. Laat uitlekken. Giet de mais af, spoel
de korrels onder koud stromend water en laat uitlekken.

SINTERKLAAS IN EENRUM

Schep de sperziebonen en peultjes in een ruime kom
om met de olie. Breng op smaak met zout en peper.

Afgelopen zaterdag 27 november was het dan eindelijk
zover: de Sint en zijn Pieten kwamen Eenrum bezoeken.
De Sint arriveerde met zijn entourage in de haven van
Eenrum. Daar aangekomen was hij een paar Pieten
kwijt. Hij vond deze gelukkig terug in de molen met heel
veel pepernoten! De Sint en zijn Pieten hebben hierna
een grote ronde door het dorp gemaakt, zodat jong
en oud konden genieten van de Goedheiligman. De
kinderen moesten gedurende de optocht op zoek gaan
naar letters waarmee ze uiteindelijk een woord konden
maken: PAKJESAVOND. De Sint heeft laten weten dat hij
erg heeft genoten en dat hij er nu al naar uitkijkt volgend
jaar weer naar Eenrum te komen. Tot dan!

Verdeel de sperziebonen en peultjes in de vorm van
een kerstboom over een grote, platte schaal. Maak
kerstballen van hoopjes maïskorrels en een stam van de
worteltjes.

Hartelijke groet,
De Sinterklaascommissie

KERSTRECEPT: DE SPERZIEBOOM
O, sperzieboom, o sperzieboom. Wat zijn je takken
- van sperziebonen en peultjes, met hier en daar een
maïskorrel - wonderschoon! Met een stam van worteltjes
en kerstballen lijkt dit gezonde kersttussendoortje net
een echte kerstboom. Leuk om te maken – zeker met
de kids – lekker, gezond én grappig.
Ingrediënten:
- 400 gram sperziebonen
- 200 gram peultjes
- 2 eetlepels maïskorrels uit blik
- 2 eetlepel milde olijfolie
- 3 snoepgroente worteltjes
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kerst/kinderrebus

Rustig wonen in Eenrum

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

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

Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl
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tradities
Kerstmis is bij uitstek het feest van tradities. In Nederland
halen we een boom in huis, gaan mensen naar de kerk
en verschijnt bij veel families het gourmetstel op tafel. In
het buitenland doen ze dat heel anders!
Zweden
Elke december zijn door heel Zweden bouwwerken van
stro te zien in de vorm van een bok: de julbocken (‘jul’
betekent Kerstmis), een figuur uit de Scandinavische
mythologie. In de stad Gävle staat een enorm exemplaar,
van wel dertien meter. Traditioneel wordt deze bok met
oudejaarsavond in brand gestoken, maar lokale vandalen
slagen er vaak in het strooien dier vóór die datum al af
te branden.

Spanje
Zijn kerstbomen u iets te groot, dan kunt u terecht in
Catalonië, Spanje. Hier viert men Tió de Nadal, oftewel
het feest van de poepende boomstronk. Vanaf 8
december geven kinderen een boomstam elke dag ‘te
eten’. Ook geven zij Tió een gezicht, pootjes en een
rode deken tegen de kou. Op kerstavond wordt het
stuk brandhout in de haard gegooid en wordt er net zo
lang met een stok in geprikt totdat het cadeautjes en
snoepjes ‘uitpoept’.
Verenigde Staten
Een obscure kerntraditie uit de VS is de zogenaamde
kerstaugurk: een kerstboomversiering in de vorm van
een augurk is verborgen in een kerstboom. De vinder
van de augurk krijgt een beloning óf geluk voor het
volgende jaar. Er zijn verschillende verhalen over het
ontstaan van deze traditie, maar er wordt gedacht dat
het een Duits-Amerikaans gebruik is dat aan het einde
van de 19e eeuw is ontstaan.

Mexico
Op het centrale plein van Oaxaca, Mexico vormen op
de nacht van 23 op 24 december bewerkte radijsjes
het middelpunt tijdens La Noche de Rábanos (De
Nacht van de Radijsjes). Historische en mythologische
gebeurtenissen worden uitgebeeld met radijsjes door
Mexicaanse ambachtslieden. Oaxaca heeft een lange
houtsnijtraditie en boeren begonnen radijsjes in figuren
te snijden als een manier om de aandacht van klanten te
trekken op de jaarlijkse kerstmarkt.

Oekraïne
In Oekraïne worden kerstbomen versierd met
spinnenwebben. Althans: het zijn kerstballen die op
spinnenwebben lijken en geluk zouden brengen. De
mythe gaat terug op een arm vrouwtje, dat geen geld

had om kerstballen te kopen om haar boom mee te
versieren. Toen ze op een ochtend wakker werd, was
haar boom versierd met de prachtigste spinnenwebben
die schitterden in de zon.
IJsland
Iets gewelddadiger gaat het eraan toe in IJsland: de
Jólasveinar (de kerstjongens) zijn figuren uit de IJslandse
folklore. Oorspronkelijk waren deze jongens de kinderen
van de trol Grýla en haar man Leppalúði, die in de bergen
leefden. Ze haalden constant streken uit, stalen van de
bevolking en vielen hen lastig. Een ander figuur uit de
folklore waarmee de IJslandse kinderen de schrik wordt
aangejaagd, is de Kerstmiskat (Jólakötturinn) – een
groot zwart beest dat op zoek gaat naar luie kinderen
om op te eten.
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PUZZEL
1

2

3

4

5

6

13
17

14

18

30

35

49

66
71

75

56

67
73

90

91
96

80

92

101

98

105

74

121

104
108
113
118

131

120

124
128

132
135

114

119

123
127

95

107

117

125

129

130

133
136

89

100

112

122
126

94
99

106

116

82
88

103

111

69

87
93

102

109 110

81

86

97

63

77

79
85

62
68

76
78

139

48

61

72

43

52

60

65

33
38

47
51

59

84

32

42

55

70

115

46

54

58

83

31
37

50
53

12

22

41
45

11

26

36

40

64

10

21
25

44

57

20

29

34

9

16

24

28

39

8

15

19

23
27

7

134
137

138
140

Stuur de oplossing voor 15 januari 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“Sinterklaas en de Kerst komen eraan”. De winnaar van de vorige maand: Hannie Bos. Gefeliciteerd, het prijsje
aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
26

HORIZONTAAL
1.pastoorschap
7.onzedelijk
13.bos
14.zeezoogdier
16.volkerenorganisatie
17.aftocht
19.wijnsoort
21.voormalige educatieve
omroep
23.onbemiddeld
24.zadelmakers werktuig
26.supporter
27.berg in Europa
29.shirt
30.Schotse familiestam
32.raam
34.plat ovaal vat
35.deels
38.pl. in Flevoland
39.Verenigde Staten (afk)
40.sterrenbeeld
41.gesloten auto
43.rijksgrond (afk)
44.schuchter
45.damterm
47.Spaanse borrelhapjes
49.verbonden met het internet
50.kegel
52.medisch hulpmiddel
53.belofte
54.misdadige poging
56.Engels bier
57.lichtelijk
59.even (informeel)
60.beursterm
62.half
64.landtong
65.aanwijzend vnw.
67.baken
69.zelfkant
70.spijskaart
71.getal
73.rangschikking
75.merkteken op een paspoort
76.schrijfgerei
77.toetsinstrument
78.lied
80.uitgestorven vogel
81.bons
83.haringingewand
85.niets
87.groot vertrek
88.hulpsein
90.vuur
92.onroerend goed
94.achterwerk
95.inwoner van Klein‐Azië
96.kledingstuk
98.overkapping boven een pad

100.gat in een weg
101.alsmede
103.soort tabak
104.bos bloemen
105.kunstvezel
107.kracht
108.kindersnoepgoed
109.Zijne Edelheid (afk)
111.raaigras
113.bad‐ en wasgelegenheid
114.symbool lood
115.United Press
International(afk)
117.soort varen
120.naschoolse opvang (afk)
121.computerterm
123.stijf
124.slotwoord
125.leven (lat)
126.eikenbast
128.aaien
130.hertje
131.getal
133.hoofdstad van Zuid‐Korea
134.prehistorie
135.voordat
137.stil!
138.onbeschaafd
139.dakbedekking voor
schuren
140.afzetten
VERTICAAL
1.dikke, brede schoenzolen
2.kuststrook van zand
3.vroeger
4.viervoeter
5.als onder
6.drietal goden
7.voorwerp
8.symbool europium
9.loot
10.scheepsverblijf
11.met bomen beplante straat
12.wettig
15.soort haver
18.jaartelling
19.begroten
20.niets uitgesloten
22.soort aap
24.toestand
25.salon
28.stapel
29.bosplant
31.knorrig mens
33.inrichting (afk)
35.land
36.een beetje scheel
37.Griekse letter
40.insmeren met olie

42.naaigerei
44.bast van graankorrels
45.sector
46.bolgewas
48.kei
50.uitgaansgelegenheid
51.automerk
54.wasemkap
55.familielid
58.oud voertuig
59.lidwoord
61.Europeaan
63.vallende ster
65.slechtaard
66.geploeter
68.aanbedene
70.vogel
71.Zijne Koninklijke Majesteit
(afk)
72.graafgereedschap
74.stuk grond
79.teug
82.verbinding
83.laks
84.vangwerktuig
86.kettingdraadje
87.brak
88.draverijkar
89.voortbewegen op
schaatsplank
91.windrichting
93.snelle loop
94.vaartuig
95.aanplant
97.deel v. e. krantenrubriek
99.verbrokkelde vaste stof
100.zwerven
102.gevaarte
104.hoger dan
106.noppes
108.pl. in Gelderland
110.soort hormoon
112.klein beetje
113.dunne strook stof
114.sissend geluid
116.droombeeld
118.uitspraak v. e. gerechtshof
119.wisselwaarde van geld
120.vasthechten
122.een en ander (afk)
125.flink gevorderd
127.afsluiting
129.godin v.d. dageraad
130.zintuig
132.venijnig
134.bid (lat)
136.deel v. e. mast
138.consultatie bureau (afk)
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Kerstverhaal: Kerst bij de Kapper
Buiten was het guur weer en joeg de wind de sneeuw in het
rond. Maar binnen, binnen in de warme kapperszaak…
… speelde de radio zijn favoriete kerstliedjes. Kapper
Sergio bezemde met ferme vegen de haren rond zijn
kappersstoelen weg. Hard werken, die kerstperiode,
maar ook beregezellig. Zo meteen de laatste klant, en
dan lekker een paar dagen genieten met de familie.
Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur hielp een
oude dame uit de auto. Aan zijn arm bracht hij haar door
de glibberige sneeuw naar de deur.
“Ha ie Gerda, kom binnen meid!”
De deur ging snel weer dicht om de sneeuw en de kou
buiten te houden. Over een uur zou ze door een andere
taxi weer opgehaald worden.
Gerda zakte neer in de kapperstoel. “Koffie was het hè,
met melk en suiker?” Ze knikte.
De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan
anders, en haar ogen keken wat waterig in de grote
kappersspiegel. Op zijn gemakje maakte Sergio een
kopje koffie. “’t Is koud hè Gerda.” Ze knikte.
“Hoe is het ermee, Gerda?”, zei Sergio terwijl hij haar het
kopje koffie gaf en achter haar ging staan. Ze keek hem
in de spiegel aan.
“Moeilijk, Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, maar…
ik mis hem zo.”
Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij altijd zat
om de vrouwenblaadjes te lezen die op het tafeltje lagen.
En naar het bankje buiten voor het raam, waar ‘ie dan
altijd even ging zitten roken terwijl hij op haar wachtte.
Sergio knikte. Ondertussen zette hij de benodigdheden
voor het knippen en watergolven klaar. 21 jaar knipte hij
ze al. Ze kwamen altijd samen. En wat een lol hadden
ze gehad met z’n drieën. Er had zelfs wel eens een klant
gevraagd of ze broers en zussen waren. Ja, zijn dag was
al goed geweest als hij ’s morgens hun afspraak had zien
staan in zijn agenda.
“Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?” Stomme
vraag. Ze hadden geen kinderen gehad en de meeste
familie was al overleden.
Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er het beste van maken,
Sergio.”
Hij staarde naar de beslagen ramen. “Zelfde als de vorige
keer?”
Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn hoofd
rondspeelde. Dat kon toch niet? Maar, waarom eigenlijk
niet? Waarom niet gewoon doen?
Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg Gerda, wat
als ik je eens een heel nieuw, ander, feestelijk kapsel
geef. Met een verrassing? Nee, geen vragen stellen. Ik
heb een plan! Vertrouw me!”
Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook met een klein
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glimlachje om haar mond. Die gekke Sergio ook altijd.
Toen hij klaar was herkende ze zichzelf niet meer terug.
Die blauwpaars geverfde lok, dat kon toch eigenlijk niet
voor een dame van haar leeftijd… Maar, het had ook wel
iets chique. En Sergio had gezegd dat het goed bij haar
ondeugend glinsterende ogen pastte.
De taxi stond al een tijdje buiten te wachten. “Maar
Sergio…”
“Ssst, niets vragen, mijn plan is nog niet klaar!”
Hij hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij smoesde wat
met de chauffeur en keek haar nog een keer met een
grijns aan.
“Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe je feestelijke
jurk aan!”
Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens nieuwsgierig
en opgewonden in de taxi. Die stopte bij een huis dat
ze helemaal niet kende. De deur zwaaide open en daar
stond, met een rode kerstmuts op zijn hoofd en een
enorme lach op zijn gezicht: Sergio! Hij kwam naar haar
toe, kuste haar op haar wangen en nam haar mee naar
binnen.
“Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag hebben
we een eregast, die ik speciaal uitgenodigd heb omdat ik
het zo’n fijn mens vindt. Dames en heren: Gerda!”
Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend ging
Gerda op in de warmte van de familie. Een uurtje later
keek ze dankbaar naar Sergio. Hij grijnsde terug en gaf
haar zijn grootste knipoog.
De kapper bestaat echt
Ik heb dit kerstverhaal ooit geschreven als kerstcadeau
voor mijn kapper. Het is niet echt gebeurd, maar bij
hem… had dit zomaar echt kunnen gebeuren. In deze
versie heb ik wat dingen aangepast en de naam van de
kapper veranderd.

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

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

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

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

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 0595-252136
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

OVERLEDENENZORG

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

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

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

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

Telefoonnummer 06-18836170

Goudgezocht.nl
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