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VAN DE REDACTIE
De meimaand ligt bijna achter ons, maar we blikken nog
even terug. Wat was het dit jaar op 4 mei met juist het
75-jaar herdenken van de Tweede Wereldoorlog wel
heel bijzonder. De hele dag vlaggen dit jaar halfstok en
’s avonds op TV een indrukwekkende dodenherdenking
op de Dam, zonder plm. 20.000 mensen. Je hoorde de
duiven en de koning hield een prachtige speech. Het
was een 4 mei om nooit te vergeten, misschien wel
extra mooi zo. En 5 mei schitterend zonnig weer met
wapperende vlaggen in de top overal. Iedereen zal het
op eigen wijze herdacht en gevierd hebben. Ook lief was
het dat we die dag, op sommige plaatsen in het dorp,
door de muzikanten van Orpheus werden “getrakteerd”
op het Wilhelmus. De maand ging voor ons weer heel
snel, al één week nadat het meinummer was bezorgd
moesten we aan de slag om dit juninummer rond te
krijgen. Nu nog éen keer voor het zomernummer aan het
werk en dan heeft het redactieteam en iedereen die aan
De Ainrommer meewerkt drie welverdiende maanden
adempauze. Met alle coronaperikelen is het driedubbel
lastig om het dorpsblad te realiseren, dus we kunnen
met ons allen best trots zijn dat de klus toch iedere
‘virusmaand’ is geklaard!
Wellicht dat vanaf het oktobernummer weer wel
sommige activiteiten doorgang kunnen vinden. Zo snakt
het Shantykoor ernaar om te gaan optreden en wat zal
iedereen genieten als dat soort dingen weer mogelijk zijn.
Voor de voetballers van de VV Eenrum, voor kerkgangers
en noem maar op.

Echt héél fijn is wel dat alle kort-harigen eindelijk naar
de kapper kunnen, al zullen mensen met lang haar er
ook blij mee zijn. Het is wel grappig dat je, ook op TV,
kan zien hoe belangrijk kappers zijn in het dagelijks
leven. Door de coronacrisis blijft het Dorpshuis gesloten
tot 1 september en ook de hengelsportwedstrijden zijn
stilgelegd tot 1 september.
De Kleine Plantage is gelukkig weer geopend en
natuurlijk kunnen we genieten in de Notoarestoen waar
hard wordt gewerkt en altijd wel iets te genieten valt.
In dit echte leesnummer een prachtige Eem om Toavel
met Anton Tadjab en Anne Kolkman. Tom Baars doet
niet alleen de opmaak van ons blad, maar zet zich nu ook
in om dorpsgenoten te interviewen. Ook een hoopvol (
lang) verhaal van Dirk Molenaar dat in 1994 in de Mare
heeft gestaan. Om ons te helpen aan kopij is hij zijn
archief ingedoken. Met gevoel voor humor geschreven,
voor de liefhebbers. Ook Nieuws van Dorpsbelangen en
tips om in Eenrum op anderhalve meter de tijd door te
komen van Ruben Heijloo en zijn partner Sacha Kraan.
Natuurlijk nog meer in dit nummer.
Iedereen een mooie juni, sterkte met alles en veel leesen puzzelplezier!
De redactie

De redactie biedt haar excuses aan voor plaatsen
van de Eem om toavel mit.. mezelf van Chantal van
der Ende-Appel. Dit hadden we niet moeten doen.
Inleverdatum kopij voor het zomernummer
(juli, augustus en september) 11 juni

OPLOSSING PUZZELS INLEVEREN
Marga Diephuis, De Vennen 18,
puzzel@de-ainrommer.nl
BEZORGING
Sjanneke Niewold-Staal en en team
DRUKKERIJ
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

LET OP: KOPij INLEVEREN VOOR 11 juni!!!
Elke vereniging, organisatie, stichting of individu kan kopij aanleveren voor De Ainrommer. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor kopij niet te plaatsen, in te korten en/of te redigeren. Een van de criteria voor plaatsing is een band met Eenrum en directe omgeving.
Kopij wordt geredigeerd op taalfouten en helder, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik. Te lange artikelen worden ingekort of op de website
gepubliceerd. De redactie kan zonder overleg te voeren met de indiener van de kopij de hier genoemde redactiewerkzaamheden uitvoeren.
Niet geplaatst worden stukken die kwetsend zijn voor personen of groepen personen of die een uitgesproken commercieel belang dienen.
De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders
behandeld dan advertenties, waarbij de adverteerder in grote mate de vormgeving en inhoud bepaalt. Bij voorkeur teksten aanleveren per
email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.
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nijs oet ainrom
Dag
Dat
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

Organisatie
Activiteit
Sterk je lijf dames 16+
Volleybal dames recreatief
Volleybal heren recreatief
Gymnastiek 55+ (m/v)
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Freerunning vanaf 7 jaar
Freerunning vanaf 9 jaar
Freerunning vanaf 11 jaar

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor
Vrijdag
Freerunning vanaf 11 jaar

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger

Locatie
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

Tijd
19.30 – 20.30
19.00 – 20.15
20.15 – 21.30
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
Turnhal

14.45 - 15.30
13.45 - 14.45
10.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00
18.05 – 18.55

Bijzonderheden

Aanvang

Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn de diensten niet bij te wonen.
De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl
Iedere woensdag om 19.00 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Graag tot snel, wij hebben er weer zin in!

Waddengenot weer open vanaf 1 juni
Vanaf 1 juni mogen we jullie weer verwelkomen!
De stoelen gaan weer van de tafels en wij blazen het stof
van de menukaarten.
Omdat we eerst max. 30 gasten mogen ontvangen,
gaan wij werken met 2 shifts in de avond.
Shift 1: 17.00 - 19:30
Shift 2: 19:40 - sluit
Er kan vanaf nu gereserveerd worden voor het restaurant
en ook voor de pizzeria: receptie@waddengenot.nl of
0595 - 528558
Vanaf 1 juni mogen de terrassen ook weer open,
natuurlijk met gepast afstand. Ook daar zijn jullie van
harte welkom.
Onze eerste markt op het plein is op zondag 7 juni, ook
hier zullen we rekening houden met alle richtlijnen en
hopen dat jullie dat ook doen en zeker komen kijken.
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Met zomerse groeten,
Team Waddengenot

FELICITATIES
Op 1 juni zijn Jan en Willy Mooiweer 50 jaar getrouwd.
Langs deze weg, de hartelijke felicitaties aan jullie als
gouden bruidspaar.
Groeten van jullie kinderen
en kleinkinderen

Als het over corona gaat zijn het bijna dagkoersen.
De Ainrommer komt eens in de maand uit en dan zie
je wat er allemaal in die korte tijd is veranderd. In april
kon nog melding worden van gemaakt van het initiatief
van Coronahulp Eenrum. Inmiddels is dat in rustiger
vaarwater gekomen. De inwoners van Eenrum bleken
zeer zelfredzaam, zodat er veel meer vrijwilligers dan
hulpvragen waren. Op één onderdeel na dan. Bij vooral
enkele oudere Eenrumers blijkt behoorlijk behoefte te
zijn aan contact en een persoonlijk gesprek. Een aantal
vrijwilligers heeft dit opgepakt en het blijkt een schot in de
roos. Als vrijwilliger moet je dit wel willen en er geschikt
voor zijn. En daar wringt nu juist de schoen. Er is op dit
onderwerp nog behoefte aan vrijwilligers. Lijkt het je wat,
laat het dan via coronahulpeenrum@gmail.com weten.
Verder zijn er nog een paar onderwerpen om aandacht
aan te besteden.
Herdenking 4 mei
In de vorige De Ainrommer werd de herdenking-extralight aangekondigd. Van diverse kanten ontvingen we
kritiek, suggesties en aanbevelingen. De gezamenlijke
lijn was dat het allemaal toch wel erg marginaal was. Dit
was ook de opvatting van Dorpsbelangen.
Dit geluid was niet exclusief voor Eenrum. In meerdere
dorpen van de gemeente het Hogeland was dit ook te
horen. Uiteraard is dit bij de gemeente aangekaart.
De reactie van de gemeente in samenspraak met het
Nationaal Comité 4 mei herdenking was steeds hetzelfde.
Het is coronatijd en alles moet voldoen aan de richtlijnen
van het RIVM, zoals de regering heeft uitgesproken.
Omdat de herdenking geen volledig eigen activiteit is
van het dorp Eenrum, was er voor Dorpsbelangen geen
mogelijkheid om een eigen koers te varen in strijd met
de richtlijnen.
In een kort plechtig moment zijn er door wethouder
Mariette de Visser, raadslid Nannet Gijzen en voorzitter
Dorpsbelangen Willem Hiemstra kransen gelegd bij
het monument bij de kerk en het monument in de
Jodengang. Zie de foto

Het blijft een zuur verhaal, te meer daar het 75 jaar
geleden is dat de Tweede Wereldoorlog is geëindigd.
Wat een groots jubileum had moeten zijn, is een klein
activiteitje geworden. Er wordt nog gedacht aan grotere
activiteiten ergens in oktober, maar dat is gelet op de
coronaonzekerheid niets meer dan een flinke slag in de
lucht. We zullen het zien.
Dorpsvisie
Houdt de publicaties in de gaten. Dit was de laatste zin
over dit onderwerp in de vorige Ainrommer. Er zijn helaas
geen bijeenkomsten meer geweest en het is behoorlijk
ongewis wanneer er een volgende zal komen. Achter
de schermen is nog wel wat activiteit, maar juist bij dit
onderwerp is participatie van de inwoners van Eenrum
van het grootste belang. Wordt vervolgd, maar hoe?
Houdt de publicaties in de gaten.
Inning contributies, bijdragen, donaties
In het verleden werden rond deze tijd van het jaar langs
de deur diverse gelden opgehaald voor het lidmaatschap
van de Vereniging Dorpsbelangen, de Ainrommer en
het Hertenkamp. Vanwege het coronavirus (al weer!) is
het in strijd met de richtlijnen van het RIVM om langs
de deuren te gaan om de gelden op te halen. Op dit
moment is er nog geen direct bruikbaar alternatief, zodat
de inning - ijs, weder en corona dienende – voorlopig
een paar maanden wordt opgeschoven. De financiële
buffers zijn zodanig op orde dat nog geen beroep op
de regering hoeft te worden gedaan. Ondertussen is het
een mooi moment om over coronaproof innen van de
gelden na te denken.
Hertenkamp
Naast de aanmelding van nieuwe vrijwilligers zijn er ook
uitingen geweest van warme belangstelling voor het
Hertenkamp. Het staat nu als een paal boven water
dat er voldoende draagvlak is in Eenrum. De opgave
waarvoor we staan is groot. Praktisch gezien komt het
erop neer dat alle huidige vrijwilligers vanwege hun leeftijd
te kennen hebben gegeven te willen dan wel te moeten
stoppen. Alles moet dan overgedragen worden en ook
nog eens op korte termijn. Met vereende krachten en
een positieve instelling kom je een heel eind en natuurlijk
proberen we alles te realiseren met behoud van goed
humeur. Het coronavirus werkt helaas nogal negatief uit
op de positieve ontwikkelingen m.b.t. het Hertenkamp.
Bij elkaar komen en elkaar in de ogen kijken is er jammer
genoeg niet bij. Maar goed, we moeten roeien met de
riemen die we hebben en we houden ons aanbevolen
voor ideeën en suggesties.
lees verder op pagina 4
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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 WhatsApp bericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

MEDEDELINGEN VAN STICHTING ONS
DORPSHUIS DE OUDE SCHOOL
Sluiting in verband met het COVID-19 virus.
Het bestuur van het dorpshuis heeft besloten dat het
dorpshuis voor alle activiteiten tot 1 september 2020 of
zoveel langer als volgens de dan geldende regelgeving
gesloten blijft.
Betalen in het Dorpshuis
Het bestuur van het dorpshuis heeft besloten over te
gaan tot pinbetaling. Dit houdt in dat met ingang van het
nieuwe seizoen ( wat in principe ingaat op 1 september)
de genuttigde consumpties ALLEEN nog met pin kunnen
worden betaald.
Het bestuur

Cafetaria/bar Eendrum
Waarom het terras van Eendrum voorlopig gesloten
blijft: ‘We hadden het liever anders gezien’
Wat hadden we ons dit jaar anders voorgesteld! We
hadden een uitgebreid programma om ons jubileumjaar
te vieren, maar door al die leuke activiteiten wordt
vanwege het coronavirus een streep gezet. En dat
vinden we erg jammer, want wat hadden wij dit graag
met jullie gevierd.
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Door het coronavirus krijgt dit jaar een andere invulling
dan we voor ogen hadden. Geen Hemelvaartsmarkt en
kermis, geen bierproeverijen en geen feestjes met live
muziek in de kroeg. Want dit jaar zouden we, samen
met jullie, ons jubileumjaar vieren: 20 jaar Cafetaria/Bar

Eendrum. Nederland kiest voor een intelligente lockdown
en iedereen ondervindt hier de gevolgen van. Thuis, op
het werk, maar ook in de vrije tijd.
De maatregelen zijn inmiddels versoepeld. Voor
horecaondernemers is het nu de taak om de zaak op
zo’n manier in te richten dat de gasten en het personeel
anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.
Aan de bar zitten mag niet en alle looppaden moeten op
de grond uitgetekend worden. Hoe graag we op 1 juni de
boel ook weer open zouden gooien, gezien de beperkte
ruimte, zowel binnen als buiten, is dit in Cafetaria/Bar
Eendrum niet te realiseren.
Maar geen zorgen, zoals jullie weten zijn we niet helemaal
gesloten. Eten afhalen kan nog steeds, we staan voor
jullie klaar voor het afhalen van maaltijden, snacks en ijs.
De komende tijd blijven we ons focussen op de cafetaria
en de catering. Omdat wij ons in de keuken ook aan de
regelgeving moeten houden, kan het zijn dat jullie iets
langer op bestellingen moeten wachten. We kunnen
geen extra personeel inzetten op de drukke dagen,
omdat we daar in de keuken simpelweg niet genoeg
ruimte voor hebben.
Natuurlijk hopen we dat, wanneer het coronavirus het
toelaat, de maatregelen verder worden versoepeld en
dat we jullie snel mogen ontvangen in het café. Want
ook wij missen de gezelligheid! Voor ons is werken op
deze ‘nieuwe’ manier erg raar. De bar wordt gebruikt als
doorgeefluik voor de bestellingen en de jongens achter
de bar nemen alleen telefoontjes aan. We proberen er
het beste van te maken, maar dat we al twee maanden
geen biertje hebben mogen tappen gaat ons niet in de
koude kleren zitten.
Met een beetje geluk krijgen we een heerlijke zomer en
kan thuis de barbecue weer aan. Een partytent huren
kan nog steeds en ook hebben we ruime keuze en
mogelijkheden in barbecuepakketten. Voor grote én
kleine gezelschappen hebben wij alles in huis. Dat we
geen feesten kunnen houden in de kroeg, betekent niet
dat jullie het thuis niet gezellig kunnen maken.
Tot slot, blijf gezond en hopelijk snel tot ziens!
Namens het hele team van Cafetaria/Bar Eendrum,
Marten van Esch

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

Administratiekantoor

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

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

Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.
Kom gerust binnen
om te kijken!

Raadhuisstraat 4, 9967 RB Eenrum • tel. 0595-492288

Raymond Bijlholt
Wenakker 2
9967 SP Eenrum
06-12947801

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

WWW.FINLINQ.NET

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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zwembad in eenrum
Zwembad Eenrum
Van 1933 tot 1943 was er een zwembad op de
plaats van de splitsing Westernielandstermaar en
Pieterbuurstermaar.
Zoals gelezen in de “Ainrommer” wil je graag informatie
over het vroegere zwembad.
Ik heb de tot standkoming vanaf het begin meegemaakt,
dus kun je hier waarschijnlijk je voordeel mee doen.
Dr. J. Posthumus was inderdaad de man die het voor
elkaar heeft gebokst, waarschijnlijk met de hoofden van
de scholen. Hij deed veel in samenwerking met meester
Ploegman van de openbare school in Pieterburen. Hij
wist de mensen op een ludieke manier op de noodzaak
van het zwemmen te wijzen. Het zwembad was voor
de hele gemeente bestemd, daarom werd er een
bijeenkomst gehouden midden in de gemeente en wel
op de brug in de hoofdweg naar Pieterburen, vlak bij de
boerderij van H. Noordhuis.
Er kwamen veel mensen op de been, de brug was
tjokvol.

Ook de brugleuningen waren bezet. Ik heb het zelf niet
gezien, maar mijn vader was er wel aanwezig. Dr. J.
Posthumus hield zijn verhaal, maar overtuiging is natuurlijk
een tweede. Plotseling was er een plons, iemand was
van de brugleuning gevallen en je zag hem niet meer.
Grote consternatie. Maar hij kwam weer boven en zwom
naar de kant. “Zie je nu wel “zei Dr. J. Posthumus” als
je kunt zwemmen is zoiets nooit een probleem, maar je
moet het wel eerst leren.
Het gaat daar gebeuren en hij wees in Oostelijke richting.
Daar splitst het kanaal en daar komt het zwembad. En
het is doorgegaan. Vele ouders uit Eenrum, Pieterburen,
Westernieland en Broek hebben hier zwemmen geleerd.
In Eenrum moest je in de school leren “droogzwemmen”
d.w.z. met platte buik op een bankje en dan kreeg je
voorgeschoteld hoe je kon zwemmen in schoolslag,
8

want daar begon je mee. Zo zal het in Pieterburen
en Westernieland ook wel zijn gegaan. Er was veel
enthousiasme voor het zwembad.
Op de foto staat een rijtje badhokjes met aan weerszijden
een groot hok. De hokjes waren voor volwassenen
(daar was ook liefhebberij) en de grote hokken voor de
kinderen.
Het was gezamenlijk verkleden. Het voorste hok op
de foto was voor jongens en het achterste voor de
meisjes. Op het eind (oosteinde) was het onderkomen
van de badmeester. Het was een vaste badmeester,
hij was altijd aanwezig. Op het eind van het seizoen
was er “diplomazwemmen”, de afstand tot de brug bij
Kalverkamp was heen en weer 100 meter en dat moest
je in schoolslag kunnen halen. De springplank was op de
hoek gemonteerd, dus duiken kon je er ook. De toegang
was langs de achterzijde van de boerderij, je kon ook
vanaf het zandpad (nu Oosterweg) over een paadje naar
de boerderij.
2 jongens uit Westernieland kwamen vaak per kano.

Inmiddels wil men trachten te verwezelijken een tweede
plan, behelzende de aankoop van een perceel grond,
groot 40 are ad. F 1000, -, het graven van een flink
bassin, waarvan men verwacht, dat dit op kosten van
Rijk en Gemeente in werkverschaffing wordt uitgevoerd.
Om dit bassin zal van de uitgegraven grond een dijk
worden opgeworpen, terwijl daarbij kleedkamers e.d.
worden gebouwd.
Als plaats is gekozen de hoek van het Pieterbuurstermaar
en het Westernielandstermaar, nabij de boerderij van
den heer D.G. Kalverkamp.
De aanwezige afgevaardigden zullen de voorstellen in
hunne vereenigingen ter sprake brengen.
Van Christelijke zijde werd als voorwaarde tot
medewerking gesteld, dat het zwembad Zondags
gesloten blijft en gemengde baden niet worden
toegelaten.
De vergadering stond onder leiding van den heer
G. Boerma te Pieterburen, terwijl als secretaris
der voorloopige commissie fungeert J. Schelhaas,
Wethouder der gemeente Eenrum.

Karst Jan Boonstra, Groningen
		*************************

Eenrum 29 Mei 1933
Aangemoedigd door de activiteiten in de naburige
gemeenten is door de Groene
Kruis Vereeniging en T.B.C. Commissie het initiatief
genomen voor plannen tot het
Stichten van een zwembad.
Verschillende organisaties, welke zich bewegen op het
gebied van sport, volksgezondheid en onderwijs en
het dagelijksch bestuur der Gemeente hadden gehoor
aan de oproeping gegeven tot het bijwonen van een
vergadering te Pieterburen om te komen tot oprichting.
De heer Pronk van Ulrum hield een warm pleidooi voor
het nut van de zwemsport.
Ter sprake kwamen twee plannen:
Een eenvoudig plan, waarbij een perceeltje grond wordt
gehuurd, 12kleedkamertjes worden gebouwd en een
badmeester aangenomen, waarvan de kosten van
exploitatie over het eerste jaar worden geschat op f 700,
- (inbegrepen de aanschaffing van kleedkamertjes
ad. F 300, -)

		******************************
Zwembad Eenrum 1933.
Informatie van Mevr. Martje Dolfin-Scholtens, zuster
van Derk Scholtens (Bloemmist) en Reinhard Scholtens
(Meubelmaker).
Volgens haar informatie was er een badmeester Arend
ter Heide en een badmeester uit Groningen, deze naam
wist zij niet.

de Zondagmorgen van negen uur af.
							
Het bestuur.
H. H. Knol voorz.
E.G. Kunst secretaresse.
G.A. Wiersum penn. M.
E. C. Wieringa vice-voorz.
A. Nienhuis vice secretaresse.
Brief van de Gemeente Eenrum aan J. Posthumus Arts
te Eenrum 5 November 1943.

		***************************
den Heer J. Posthumus.
Arts, Eenrum
Onderwerp Zweminrichting,

Datum 5 Nov. 1943.

Hierbij bevestig ik de bespreking met U, als
vertegenwoordiger van het :zwembad”alhier, waarbij
werd overeengekomen, dat de gemeente Eenrum de
afbraak van het zwembad koopt voor den prijs van f 211,
- onder de voorwaarde, dat de gemeente zorgt voor het
in orde maken van het terrein van de zweminrichting in
den oorspronkelijken toestand.
								
De Burgemeester van Eenrum, J. Vos
								
De Secretaris, 			
G. Keulen.
		****************************

Brief van de Gemeente Eenrum aan J. Posthumus Arts
te Eenrum 5 November 1943.

ZWEMVEREENIGING GEMEENTE EENRUM
		-------------------------

den Heer J. Posthumus.
				
Arts
				
Eenrum
		******************************
Ingekomen
22 Juni 1936
		
		
		

Aan het College van
Burgemeester en Wedhouders van
De gemeente Eenrum.

Het bestuur van de V.C.J.D. afd. Eenrum, vernomen
hebbende,
Dat het zwembad op de Zondagmorgen van negen
tot elf uur is opengesteld, brengt onder Uw aandacht,
dat deze maatregel fnuikend is voor het kerkelijk en
godsdienstig leven van de Ned. Herv. Gemeente,
waarom het U verzoekt de zweminrichting te sluiten op

Voor Veiligheid, Gezondheid en Sport.
Het bestuur maakt bij dezen bekend dat deze circulaire
huis aan huis worden bezorgd en hierop binnen enkele
dagen antwoord wordt gehaald.. in eerste plaats
onderscheidt de opgerichte vereeniging:
a.
b.
c.

leden.
donateurs.
houders van garantieaandelen.

a.
leden zijn allen die zich voor 1 Juli opgeven bij
de bode die dit papier ophaalt. Deze leden hebben recht
op het gebruik der inrichting voor het seizoen 1933 en
tevens stemrecht op de vergadering. Contributie voor
het 1e lid uit een gezin
f 2,50, voor het 2e lid f 1,50 en voor volgende
huisgenooten f 1, -.
			
lees verder op pagina 8
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b.
Donateurs zijn zij die de vereeniging financieel
willen steunen met een minium bedrag van f 2,50 per
jaar. Zij hebben recht tot bijwoning van wedstrijden
en demonstraties.
c.
houders van garantieaandelen zijn zij die
een minimum bedrag teekenen van
f 5, zij hebben voor een van hun gezinsleden recht op
een abonnement. Bij een nadeelig saldo over het
1e jaar zijn zij voor het bedrag van hun inteekening
pondspondsgewijs garant.
Na 1 juli bestaat gelegenheid voor het nemen van
abonnementen die volledig recht geven op gebruik
der inrichting doch niet op stemrecht op de
alg. vergadering.
Deze abonnementen kosten f 2,75 voor het 1e
gezinslid, f 1,75 voor het 2e en
f 1,25 voor verdere huisgenooten.
Abonnementen voor kinderen die de lagere school
bezoeken kosten voor het eerste kind uit een gezin f
0,50, voor volgende kinderen f 0,25. de dagindeling
(uren voor dames, voor heeren, voor familiebad,
voor theoretische onderricht) zal zoo spoedig
mogelijk per advertentie worden bekend gemaakt.
Des zondags zal de inrichting gedeeltelijk geopend
zijn.
In de loop der week 19 -25 Juni zal met
droogzwemmen worden begonnen in de lokalen in
de dorpen Eenrum, Pieterburen en Westernieland.

Geachte redactie,
Ik heb een heel verhaal van het oprichten en het
sluiten van de Zwembad in Eenrum, deze was
gelegen bij de splitsing van de Westernielandsemaar en de Pieterbuurstermaar bij de Boerderij
van D.G. Kalverkamp, Nu woont de Fam. Binnema
er.De mannen op foto 2 zijn de Hr. D.G. Kalverkamp en Derk Drent. De namen van foto 3 zijn
niet compleet, misschien zijn er nog Eenrummers
die het wel weten. De meisjes op foto 4 zijn Martje
Scholtens zuster van Derk en Reinhard Scholtens
en Tineke Kezaan, zij was dochter van Frouke
Kezaan, zij had een klein Kruidenierswinkeltje in
het huis aan de zijde waar nu de Dr. Folmerpad is,
Wim en Tinie Zuidema wonen er nu.

Postma Motoren Eenrum

In en verkoop van Low budget motoren.

Motoren worden geleverd met grote beurt en 3 maanden garantie.
Tevens het adres voor onderhoud en reparaties, van uw Motor en
Brom(fiets).
Postma Motoren Eenrum.
Postmamotoren@outlook.com
telfoonnummer 0624844667
Facebook: Postma Motoren
Alleen op afspraak

Vr. Gr
Jan H. van der Muil

Historische Kring Eenrum.

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID

Welkom terug!

Vanaf 1 juni staan onze
deuren weer voor u open!

Nieuw!

foto 3
		foto 4

Tafel BBQ op het terras!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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Eenrum op anderhalve meter
Weetjes, tips & activiteiten
De coronacrisis houdt het land - en dus ook ons kleine
dorp - nog behoorlijk bezig. En hoewel de door de
regering opgelegde regels langzaam worden versoepeld,
lijkt het erop dat we de komende vakantie in eigen land
en zelfs eigen huis moeten doorbrengen. Daarom wat
luchtige zaken die deze quasi-quarantaine misschien
iets leuker maken!
Allereerst dit: hoeveel is anderhalve meter?
Het ziet er naar uit de wereld blijvend is veranderd door
het virus: we stevenen af op een 1,5-meter samenleving.
Voor diegenen die geen meetlat op zak hebben wanneer
ze door de Coop lopen, 1,5 meter is (ongeveer):
15 tompoucen
27 lucifers
59 inch (voor de Engelstaligen onder ons)
De afstand die een snelle mier kan afleggen in
18 seconden
4,5 komkommers
0,0000000039 keer de afstand van de aarde 		
naar de maan
6 voetstappen als je maat 40 hebt
1,4 winkelwagentjes
Brick fever
Een van de best bekeken programma’s op TV is
momenteel Lego Masters op RTL4. In dit programma
krijgen deelnemers elke week een opdracht die ze
moeten bouwen met Lego. Leuk om te kijken, maar nog
leuker om mee te doen – en zeker niet alleen voor kids.
Lego in tijden van social distancing is een prima uitkomst
voor mensen die puzzels, Sudoku of gamen zat zijn. Op
brickwatch.net kun je kijken welke Lego-aanbieder het
goedkoopst is. En voor diegenen die geen kapitalen
willen uitgeven aan deze Deense bouwblokjes, is er een
uitkomst: je kunt tegenwoordig ook Lego huren (en laten
versturen)!
Andere corona-activiteiten
•
Badmintonnen met de buren over de heg.
•
Een online wijnproeverij met bekenden via Skype.
•
Wil je een fijne vakantie, maar zijn de campings
nog dicht? Zet een tentje op in de achtertuin –
de kinderen vinden dat sowieso al leuk.
•
Kunstzinnig tijdens COVID-19: veel musea 		
kun
je momenteel gratis virtueel bezoeken, 		
zoals het Vaticaan museum in Rome, het Guggenheim
in New York en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook het
Groninger Museum heeft zijn deuren digitaal geopend:
https://musea360.nl/Groninger_Museum/
•
In tijden van gedeeltelijke quarantaine is het
12

natuurlijk gezellig om de bordspelen weer eens af te
stoffen en met elkaar om de tafel te zitten. Maar na
een paar weken spelen met je familieleden, ben je
misschien toe aan nieuwe tegenstanders. Mooi dus
dat veel bordspelen ook als app beschikbaar zijn, zoals
Monopoly, Kolonisten en Scrabble.
•
Ook grappig: bouw je eigen Rube Goldberg
machine – je weet wel, zo’n zelfgemaakte, veel te
ingewikkelde machine die iets heel kleins doet. Maak er
een video van en deel hem online. Inspiratie: coolmaterial.
com/roundup/rube-goldberg-machines.
•
Een andere taal leren, kalligrafie, of misschien wel
beatboxen: er zijn veel talenten die je kunt ontwikkelen
nu je meer tijd tot je beschikking hebt. Niet alleen voor
je eigen voldoening, maar ook om indruk te maken op
vrienden en familie. Op het internet kun je heel veel leuke
cursussen vinden, zoals deze gratis lessen origami:
https://coursesity.com/free-tutorials-learn/origami
Wild tuinieren voor kinderen
Heeft jouw schoolplein een suf hoekje? Staan er in de
tuin nutteloze lege plantenbakken? Heb je zin in iets
spannends? Ga dan wild tuinieren! Wild tuinieren is leuk.
Je versiert een vergeten lap(je) grond met bloemen,
planten en soms zelfs groente en fruit.
Als je een dapper type bent, durf je het vast te doen
zonder ook maar enige goedkeuring. Je hebt de moed
om ’s ochtends voor dag en dauw op te staan, om de
aarde rondom de bomen in jouw straat te verfraaien met
tulpenbollen of Spaanse margrieten. Als je wat minder
lef hebt, kun je een vriend enthousiast maken voor
wild tuinieren. Je kunt dan elkaars voortuin versieren
op een afgesproken tijdstip. Als je daarna de smaak te
pakken hebt, kun je aan de slag met geveltuintjes, de
hondenuitlaatplaats en zelfs een schoolmuur! Of je nou
een Mondriaanschilderij in het park wilt planten, of liever
binnen de perken blijft: hier vind je tips om een goede
wild-tuinder te worden.
Tip 1: Zoek een vergeten stukje grond in de buurt en
bedenk wat je ermee wil doen en wat je nodig hebt om
het op te fleuren.
Tip 2: Prik een datum en moment om aan de slag te
gaan (de lente is hiervoor zeer geschikt).
Tip 3: Trommel eventueel wat vrienden of buren op om
je te helpen.
Tip 4: Neem foto’s van het tuintje vóór jouw plant-actie
en erna van het resultaat!

JUNI
maandag 1
dinsdag 2
woensdag 3
donderdag 4
vrijdag 5
zaterdag 6
zondag 7
maandag 8
dinsdag 9
woensdag 10
donderdag 11
vrijdag 12
zaterdag 13
zondag 14
maandag 15
dinsdag 16
woensdag 17
donderdag 18
vrijdag 19
zaterdag 20
zondag 21
maandag 22
dinsdag 23
woensdag 24
donderdag 25
vrijdag 26
zaterdag 27
zondag 28
maandag 29
dinsdag 30

JULI
11:00
12:15
13:15
14:15
15:15
16:15
17:00
17:45
18:30
19:00
7:15
7:45
8:30
9:15
10:15
11:45
12:45
13:45
14:30
15:15
16:00
16:45
17:15
18:00
18:45
19:30
7:45
8:30
9:30
10:45

woensdag 1
donderdag 2
vrijdag 3
zaterdag 4
zondag 5
maandag 6
dinsdag 7
woensdag 8
donderdag 9
vrijdag 10
zaterdag 11
zaterdag 11
zondag 12
maandag 13
dinsdag 14
woensdag 15
donderdag 16
vrijdag 17
zaterdag 18
zondag 19
maandag 20
dinsdag 21
woensdag 22
donderdag 23
vrijdag 24
zaterdag 25
zaterdag 25
zondag 26
maandag 27
dinsdag 28
woensdag 29
donderdag 30
vrijdag 31

11:45
12:45
14:00
15:00
16:00
17:00
17:45
18:15
18:45
19:15
7:15
20:00
8:00
8:45
9:15
10:15
11:30
12:45
13:45
14:45
15:30
16:30
17:15
18:00
18:45
7:00
19:30
7:30
8:30
9:15
10:00
11:15
12:45

WADDENMARKT
PIETERBUREN
2020
Zondag 7 juni

11.00 - 17.00 uur

Zondag 21 juni

11.00 - 17.00 uur

Zondag 5 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 12 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 19 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 26 juli

11.00 - 17.00 uur

Zondag 2 augustus

11.00 - 17.00 uur

Zondag 9 augustus

11.00 - 17.00 uur

Zondag 23 augustus

11.00 - 17.00 uur

Zondag 30 augustus

11.00 - 17.00 uur

Mosselfeest, waddenmarkt en shantykoren
Zondag 13 september
ijs
.
pr p.p
in

ll-

A

Herfstfair

50

Zondag 18 oktober

7,

€1

11.00 - 17.00 uur

11.00 - 17.00 uur

Waddenmarkt_flyer_A5_2020_NIEUW CORONA_contouren.indd 2

11-05-2020 12:30

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.

lees verder op pagina 12

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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Verschil moet er zijn
Zoek de vijf verschillen in deze twee plaatjes. En hop,
weer een saai quarantaine-minuutje voorbij!

vriendjes in de spotlights

3.

Sacha & Ruben
4.
5.
6.
7.

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

2.

Shantykoor wil graag weer zingen
Net als iedereen wil het Ainrommer shantykoor graag weer
zingen en optreden. Het wachten is op de regering… Als
de regeltjes weer worden opgeheven, kunnen wij weer
los. Zoals u ook wel van René Froger heeft gehoord:
deze branche wordt het hardst aangepakt! Nou ben ik
het hier niet helemaal mee eens, maar ik heb wel het
idee dat wij wel ongeveer de laatsten zullen zijn waar
alles weer wordt toegestaan. Ook logisch trouwens,
omdat bij wat voor optreden ook, de mensen vaak dicht
op elkaar staan of zitten! Je wilt graag zoveel mogelijk
mensen bij een optreden hebben. En in deze Corona
tijd moet men zoveel mogelijk thuis blijven en 1,5 meter
afstand van elkaar houden. Ziet u het koor al staan:
ongeveer 45 meter groot! En dat is geen doen voor een
koor.
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En zoals u wel weet: muziek verbindt de mensen. Het kan
een bepaald gevoel benadrukken. Het geeft plezier en
vreugde of het helpt bij een slecht bericht. Muziek is heel
belangrijk in ons huidige leven. Er is denk ik, niemand,
die een hele week zonder radio of televisie leeft. Overal
waar je komt klinkt er wel muziek uit een speaker. Of
het nu in een winkel is of in het café, muziek is er altijd.
Zelfs de mannen in de bouw hebben speciale radio’s
mee om maar muziek te horen. Het brengt je vaak in een
bepaalde stemming. Het overkomt mij vaak, dat

ik een liedje in mijn hoofd heb en dat gaat bijna de hele
dag door! Heeft u dat ook wel eens? Ook gebeurt het
wel, dat ik in de auto een plaatje hoor en dan draai ik de
radio harder om maar mee te kunnen zingen, want dat
meezingen maakt je blij! En daarom is het Shantykoor
voor ons een heel mooie uitlaatklep. Samen zingen is
zelfs nog gemakkelijker dan dat je alleen staat te zingen.
En daar willen wij graag weer naar toe, maar dan moet
het wel kunnen! Eerst horen wanneer we weer mogen
zingen.
Wij gaan er van uit, dat het koor pas weer na de
zomervakantie mag en kan optreden. Wij moeten dan
zien welke optredens er dan staan. Wij doen gemiddeld
2 per maand. Gezien de leeftijd van de leden is dat ook
meer dan genoeg. Alleen als er eentje op de repetitie
avond komt is dat wel te doen, omdat wij dan altijd
repeteren in het dorpshuis.
Daarom, namens het Ainrommer Shantykoor, wens ik u
een heel fijne vakantie/zomer toe en het koor hoopt u
vanaf september toch weer ergens te zien tijdens een
optreden.
Namens het Ainrommer Shantykoor,
Henk Staal

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
David Theodoor Geert Meinders,
roepnaam David en ik ben 9 jaar.
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
1 zusje, Sarah zij is 6 jaar.

9.
10.

Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
Britt Dekker, omdat ze een paardenvlogger is. Dat wil ik zelf ook graag.
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“ Eye of the tiger”’ van Katy Perry.
Wat wil je later worden?
Rontgen Laborant.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Pizza Margherita, Hawai en Mozzarella.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
Enzo Knol.
Wat vind je het mooiste aan jezelf:
Mijn ogen.
Aan wie geef jij deze vragen door?
Ylva Evenhuis.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ik verliefd op haar ben.

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

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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EEM OM TOAVEL MIT ...
In Eenrum bruist het van de nieuwe initiatieven en nieuwe
bedrijven.
Eem om toavel mit…schenkt de komende De
Ainrommers aandacht aan de mensen achter deze
nieuwe initiatieven.
Vanmiddag zitten we in het geheel vernieuwde Café De
Pool. Jarenlang een van de mooiste bruine kroegen van
Groningen. Waar dankzij culturele stichting “De Cirkel”
vele mooie optredens zijn geweest met onder andere
Doctorandus P, Bert Visscher en Herman Finkers.
Maar nu een modern, fris café annex restaurant. We zitten
om tafel met Anne Kolkman en Anton Tadjab (inderdaad
een Indonesische vader). Enkele van de drie kinderen
komen in de loop van de middag even aanwaaien, te
weten Max van 15 jaar, Isis is 13 jaar en de jongste Indie
is 8 jaar -zij gaat in Eenrum naar de basisschool. Ze
komen uit Rotterdam waar ze elkaar 20 jaar geleden
ontmoetten. Samen hebben ze jarenlange ervaring in
de horeca. Uiteraard in Rotterdam en daarna in België,
maar voornamelijk in Indonesië op Bali en Bandung. Na
een aantal heftige aardbevingen op Bali vonden ze het
tijd om terug te gaan naar Nederland. Twee jaar geleden
kwamen ze terug in Rotterdam. Daar konden ze niet
helemaal meer hun draai vinden. Buiten dat de huizen
duur waren en bijna niet te krijgen, vonden ze het ook
niet de ideale plaats om hun kinderen te laten opgroeien.
Ze wilden iets voor zichzelf beginnen en waren op zoek
naar een iets rustigere omgeving. Zo kwam het noorden
in beeld. Ze hadden soms contact met Matthijs van der
Ploeg en deze meldde op gegeven dag dat hij wel een
leuk pand In Eenrum had. Dus op naar Eenrum. Over
het pand waren ze direct enthousiast. Een nadeel was er
wel dat er boven het café nog mensen wonen, maar die
zouden snel weggaan. Dat was natuurlijk niet handig,
maar ze vonden de plek zo mooi en het dorp Eenrum
trok hun wel dat ze besloten het te gaan doen. Dus in
oktober 2019 verhuisde de familie naar het noorden.
Eerst tijdelijk in Zoutkamp gewoond in afwachting van
vertrek van de vorige bewoners en, was de planning,
met Kerst gaan we open.
Doordat de vorige bewoners niet erg veel haast maakten
met verhuizen kon dat jammer genoeg niet gehaald
worden. Niet alleen dat het veel langer duurde voor ze
hier konden gaan wonen, maar ook werden ze ieder
keer dwars gezeten tijdens de verbouwing. Want
er is veel gebeurd. De elektriciteit moest vernieuwd
worden, waterleiding werd veranderd. De keuken en
de toiletgroep werden geheel vernieuwd. Alles werd
geïsoleerd en opnieuw betimmerd. De inrichting werd
aangepast, er verdwenen wat deuren maar Anne en
16

Anton hebben, door er veel oude elementen in te laten,
er een bijzonder gezellig ruimte van weten te maken. Ook
het terras werd op de kop gezet met nieuw meubilair en
speelgelegenheid voor de kinderen.

In de zomermaanden zullen ze zeven dagen en in de
winter zes dagen per week opengaan. ’s Morgens om 10
uur gaan ze open, zodat iedereen die zin in een praatje
of een kop koffie heeft er even langs kan lopen. Even een
terrasje pakken terwijl de kinderen zich prima vermaken
op de speeltoestellen.
Ook krijgen ze een aantal lekkere Belgische bieren op de
kaart. Anne is Belgisch biersommelier. Dus dat is ze wel
toevertrouwd.

Anton en Anne met achter hun De Ainrommer in de
lectuurbak

Anne en Anton hebben goed gekeken naar de
mogelijkheden. Uiteraard is er, vooral in de zomer, een
stroom aan toerisme. Maar ook in Eenrum en omgeving
is er behoefte aan een gelegenheid die altijd open is en
waar men terecht kan voor een kopje koffie, een borrel
met eventueel een hapje en waar men ook eenvoudige
maar lekker gerechten kan eten. Alle producten worden
zoveel mogelijk lokaal ingekocht. Ook kan je er terecht
voor pizza. Dat was eerst niet de bedoeling maar de
keuken was er al voor ingericht, dus besloten ze maar
terug naar school te gaan en leren pizza te maken met
een eigen bodem en allerlei verse producten. De buren
die mochten proeven beoordeelden deze pizza met een
negen, dus dat belooft veel goeds. Maar in De Pool kan
je ook terecht voor een pannenkoek, tapas (ook voor
één persoon) dus niet zoals gebruikelijk voor twee of
meer personen, en ook een hamburger van goed vlees
staat op het menu. En natuurlijk ook de zoutkamper
garnalenkroket en speciaal voor De Pool heeft Matthijs
van der Ploeg een garnalenbitterbal ontwikkeld, lekker
voor bij de borrel.
Dus was de planning om per 1 april open te gaan. En
toen kwam corona. Op het moment dat we dit interview
opnemen is men van plan om open te gaan voor
het afhalen van eten en per 1 juni gaan, ijs en weder
dienende, de deuren open. Er is afgelopen dagen hard
gewerkt om het café/restaurant aan de corona-eisen te
laten voldoen. Er zijn wat tafels verdwenen en hier en
daar staan er wat schotten tussen de tafels. Men kan
hier dus op een veilige manier terecht.

\\

het terras met De Lelie op de achtergrond			
						
Binnenkort dus open. Anne en Anton hebben er zin in.
Houdt de facebookpagina van Café De Pool in de gaten
en ook de internetsite gaat een dezer dagen online. Ik
denk dat Eenrum blij mag zijn met zo’n prachtig bedrijf
erbij in ons toch al mooie dorp die zeker in een behoefte
zal voorzien.
Tekst en foto’s
Tom Baars

duidelijk als wat. Daarover geen misverstand. Maar wat
een surrealistische situatie: pracht en schoonheid in de
tuin en een verschrikkelijke onzichtbare dreiging rondom.
Je zou als je in de tuin bezig bent bijna vergeten dat er
iets ernstigs aan de hand is. Het is te hopen dat er over
niet al te lange tijd een eind komt aan deze ellende.
Wij zijn op de kwekerij uitermate voorzichtig geweest. Eerst
helemaal op slot, daarna met alleen bezoek op afspraak.
Alles met de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen.
We hebben het geluk dat tuin en kwekerij zo ruim zijn dat
best veel mensen op tenminste 1,5 meter afstand rond
kunnen scharrelen. We zijn dan ook vanaf zondag 10
mei weer gewoon open op woensdag t/m zondag van
10.00-17.00 uur. Dit kan alleen als iedereen zich aan de
voorschriften houdt: houdt afstand, kom zoveel mogelijk
alleen, liever geen kinderen. En overweeg als je van ver
komt om gebruik te maken van onze webshop om de
planten op te laten sturen.
Om met onze voetbalprofeet over voor- en nadeel te
filosoferen kan ik wel stellen dat er een survival aan de
gang is met het oog op tuin en tuinieren. Misschien wel
voor het eerst realiseren sommigen zich dat ze een tuin
hebben, die behalve verplichtingen en werk betekent,
ook goed is voor plezier, rust en bevredigende arbeid.
Wat goed dat in tijden van lockdown, quarantaine en
isolatie de tuin er is als uitlaat en bron van geluk. Een
doel en tegelijk zin in het bestaan. Ik moet weer denken
aan de Chinese waarheid dat een glas wijn geluk geeft
voor een uur, een boek geluk voor een dag, een reis
geluk voor een week en de tuin geeft geluk voor het
leven. Corona leidt tot onthaasting, tot extra aandacht
voor onze directe omgeving: de vogels, de planten, de
insecten. Het is zoals Fop I. Brouwer vroeger zei, dat
‘alles wat leeft en groeit ons altijd weer boeit’. En dat
gaat nu dubbel en dwars op.
In de ellende van de Corona zijn wij de koning te rijk met
onze tuin. Die is nu zo mooi met de boshyacintjes, met
de lagen van Smyrnium perfoliatum, met alle disporums
die hun knoppen zo mooi laten zien en met zo veel
beloftevolle planten. Graag willen we deze schoonheid
met anderen delen. Dat is ook een reden om weer open
te gaan. Ook zij die geen ruime tuin hebben kunnen van
de onze genieten. Graag zelfs. Voor degenen die in deze
tijd weinig willen reizen maar toch planten aan willen
schaffen sturen we ook op. Onze webshop is steeds upto-date met vaste planten, eenjarigen, varens, grassen
en clematissen.
Tot ziens op de kwekerij en in de tuin.

De kleine plantage

Eric en Fleur
en medewerkers

Beste Tuinvrienden,
De herontdekking van de tuin.
Dat Corona een ramp is voor velen is natuurlijk zo
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NIEUWS VAN V.V. EENRUM
Inmiddels zijn de regels vanuit de overheid om buiten
te kunnen sporten wat versoepeld. Dit betekent dat er
langzaam weer meer gesport wordt op onze velden. Zo
komt er voorzichtig weer een beetje leven in de brouwerij,
al is het nog heel voorzichtig en onder ontzettend veel
voorwaarden.
Trainingen jeugd
In samenwerking met de basisscholen van Eenrum
en Wehe den Hoorn heeft onze jeugdcommissie twee
weken lang een geweldige voetbal instuif georganiseerd.
Onze jeugdtrainers en een aantal enthousiaste spelers en
speelsters hebben hier aan meegewerkt. Dit moest ook
wel want het was een behoorlijke logistieke operatie. Dit
omdat het idee ontstond om de scholen en ouders wat
te ontlasten. Dit omdat de scholen in eerste instantie om
de dag de groepen ontvingen. Daarom was er voor alle
groepen op de dagen dat ze niet naar school konden
een middagprogramma op het voetbalveld. Prachtig
om het enthousiasme te zien en DE gelegenheid voor
sommige kinderen die nog niet op voetbal zitten kennis
te maken met deze leuke sport en gezellige vereniging.
Uiteraard ook deze trainingen verliepen iets anders dan
anders door alle coronamaatregelen, maar gesport
kon er worden na al die weken thuis voor de kinderen.
Namens het bestuur grote dank aan al onze zo betrokken
vrijwilligers en in het bijzonder Kor Nienhuis die bijna op
het voetbalveld woonde deze twee weken en alles tot in
de puntjes had voorbereid.

7tegen7 voetballen op vrijdagavond
Dat wij als voetbalvereniging niet achterover zijn gaan
leunen tijdens de voetballoze periode bewijst onze
activiteiten rond 7tegen7 voetbal. Deze relatief nieuwe
competities zijn op de vrijdagavond en wij hebben
als vereniging al aantal jaren (vanaf het begin van
deze competitie) een dames en heren team actief. Je
voetbalt 4 of 5 keer in het najaar (sept/okt) en 4 of 5
keer in het voorjaar (april/mei) op een vrijdagavond in
18

een toernooivorm tegen een 3 of 4 andere teams. Deze
avonden staan bol van de sportiviteit en gezelligheid en
omdat dit heerlijk op vrijdagavond is duurt de 3de helft
dikwijls langer dan de 1ste en 2de helft. De mannen
spelen in een 35+ competitie en de vrouwen in een 18+
competitie. Voor de mannen competitie betekent dit dat
je ouder dient te zijn dan 35 jaar (met uitzondering van
2 spelers die dispensatie mogen). De populariteit van
deze competities groeit landelijk enorm en zo ook is de
roep in Eenrum om een extra team of misschien zelfs
wel teams. Lijkt het jou leuk om mee te doen hieraan of
wil je er nog wat meer over weten dan hoor ik het graag.
Stuur dan even een mail naar heraldjansen@gmail.com
zodat we even kunnen contacten hierover. Ook voor
nieuwe dorpsgenoten, man of vrouw een prachtige
manier om je dorpsgenoten te leren kennen. Uiteraard
is bij ons voetballen wekelijks op de zaterdag ( jeugd en
vrouwen) en op de zondag (mannen) ook mogelijk we
hebben een aantal teams die op verschillende niveaus
spelen, dus voor iedereen een leuk en passend team.
#samendoenisbeter

Gediplomeerd lid van Provoet

Namens het bestuur van de voetbalvereniging
Herald Jansen

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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PUZZEL

.

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

Horizontaal
1.muziekfestival,
6.lichaamsvocht,
10.vrijgezel,15.
ontroering,
16.brandstof,
17.kledingstuk,
18.beddengoed,
20.geregeld,
21.inhoudsmaat,
22.rots aan de Rijn, 24.bolgewas, 25.oliemaatschappij,
28 geestdrift, 29.lichte bedwelming, 30.plaats in
Frankrijk, 32.hoofddeksel, 34.nederlandse voetbalclub,
36.speelgoed, 38.heilig boek, 40.maal, 42.ver in
tijd,45.roofdiertje, 48.liefkozing, 49.scheepstouw,50.
slurfdier, 51.papegaai, 53.britse tv-detective, 55.deel
van een auto, 57.loopvogel, 59.vat met een hengsel,61.
koeienmaag, 63.boenmiddel,
65.zwiters kanton,
66.spaans borrelhapje,68.sneeuwhut,70.doopbekken,
71.legerplaats, 74.de onbekende, 75.aanleggen,
78.verbruikt, 80.streek in Noord-Europa, 82.bladmetaal,
83.aflevering, 84.koffiezetapparaat, 85.landafslijting,
86.Griekse drank, 87.cadans, 88.gemaakt deftig,

Verticaal
1.skiterrein, 2.niks, 3.tegenspoed, 4.eiergerecht,
5.stoot, 6.drinkfles 7.bewerkjte dierenhuid,8.nobel,
9.maaltijd,10.onaangepast
mens,11.onbevreesd,
12.supermarkt,
13.zoom,
14.sein,
19.vrucht,
22.bergplaats , 23.een der VS, 26.vleesgerecht,27.
familielid, 30.Engels bier, 31.buitengewoon, 33.smalle
doorgang, 34.vaartuig, 35.dun vel, 37.schande,
38.graanafval, 39….. de Janeiro, 40.automerk, 41.et
cetera, 43.lichaamsdeel,44.golfterm, 46.mannelijk dier,
47.plaaggeest, 54.groente 56.frisdrank, 58.atmosferisch
gas, 60.brood, 62.voorzetsel, 64.figuur bij het
kunstrijden, 65.droomland, 66.kweker, 67.zuigbuisje,
69.gave aan godheid,70.plaats op Walcheren 72.fijne
geur, 73.plaatje in een boek, 74.rijstgerecht, 76.fraai,
77.ceintuur, 79.havendam, 81.genetische stof 83.boom

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Stuur de oplossing voor 11 juni 2020 naar Marga Diephuis, De Vennen 18 Eenrum of mail naar puzzel@deainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer “Bloesem in Eenrum”.
De winnaars van de vorige maand: Evelien de Vries-de Boer, gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP,
zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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sportvisserij Groningen drenthe

Kerk in het Dorp in Coronatijd

Beste
bestuursleden
van
de
aangesloten
hengelsportverenigingen,
Hier volgt een update over het coronavirus en de
wedstrijden. Sportvisserij Nederland heeft op 7 mei een
update geplaatst over het coronavirus met een vertaling
voor de vissers van de persconferentie van de richtlijnen
van 6 mei. Hierin staat aangegeven dat het niet is
toegestaan om wedstrijden te vissen tot 1 september
2020. Dat geldt voor wedstrijden van Sportvisserij
Nederland, de federaties en ook de verenigingen.
Geen Federatieve wedstrijden tot 1 september:
Dit betekent helaas dat onze federatieve wedstrijden tot
1 september 2020 niet gevist mogen worden. Dit zijn
het Federatief Kampioenschap Feeder, Feeder Teams,
Individueel, Teams, Junioren, Koppelwedstrijd Junior &
Senior, de Eerste wedstrijd om de Klaas Harm Landbokaal
en het Federatief Kampioenschap Streetfishing. Alle
deelnemers ontvangen hierover een mailbericht en
ontvangen de eventueel betaalde inschrijfgelden retour.
Het federatiebestuur beraadt zich nog over de situatie
vanaf 1 september. Hieronder valt ook het federatief
clubkampioenschap. De 6 teamcaptains ontvangen
hierover nader bericht.
Uiteraard volgen wij de richtlijnen van de overheid en
het RIVM. Over de diverse competities die Sportvisserij
Nederland organiseert (zoals Top Teamcompetities en
Nederlandse Kampioenschappen) volgt nader bericht.
Verenigingswedstrijden:
Over de verenigingswedstrijden is onduidelijkheid, nu
de regels omtrent buitenactiviteiten worden versoepeld.
Sportvisserij Nederland is samen met NOC*NSF en
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
aan het onderzoeken of er ruimte is om eerder dan 1
september verenigingswedstrijden te houden. Mocht
dat zo zijn, dan worden er voorwaarden opgesteld in
een hengelsportprotocol en wordt dat verspreid over de
hengelsportverenigingen. Volgende week kunt u hierover
nader bericht verwachten.
Er zijn helaas nog veel zaken onduidelijk en onzeker. Ook
hangen de genoemde data af van het verloop van de
verdere inperking van het coronavirus. Individueel vissen
kan gelukkig wel als u (en/of gezinsleden) klachtenvrij
bent, u een rustige, landelijke plek opzoekt en ten minste
1,5 m afstand houdt.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen
omtrent verenigingswedstrijden en de (on)mogelijkheden
na 1 september voor het vissen van wedstrijden.
Mochten er nog vragen zijn, laat het ons weten.
In de tussentijd blijf gezond en denk om elkaar.

In de afgelopen jaren, vanaf 2016, is er veel veranderd
in en rondom de kerken van Den Andel, Eenrum en
Westernieland.
Vanaf 2016 maken de kerken in deze dorpen deel uit van
de Protestantse gemeente Winsum Halfambt, en zijn al
veel langer in eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerken (behalve de toren van Eenrum, die is weer van de
burgerlijke gemeente Het Hogeland).
Sinds 2016 is het project Kerk in het Dorp in het leven
geroepen. Dit project heeft tot doel de kerken van Den
Andel, Eenrum en Westernieland open en daarmee
levend te houden. In elk van de dorpen zijn commissies
gaan nadenken over hoe dan de kerken open en
levend gehouden kunnen worden. Elk dorp is anders
en elke kerk is anders, dit betekende dus ook een heel
verschillende invulling van deze vraag.

Met vriendelijke groet,

lees verder op pagina 22

22 Renate Reinders-Jager

Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:

In elk geval was er elke maand in een van de kerken
een kerkdienst. Daarnaast ontstonden er verschillende
activiteiten (midzomerconcert in Eenrum, klassieke
concerten in Den Andel, een Midzomernachtwandeling
in Westernieland en nog veel meer), De Open Poort
werd elke eerste vrijdag van de maand gehouden in De
Poort in Eenrum, elke eerste zaterdag van de maand
was de kerk beschikbaar voor Galmen in de Kerk en
elke zaterdagmiddag om 17 uur werd de klok geluid in
Eenrum en was de kerk even open.
Sinds vorig jaar, van Pasen tot eind oktober, waren
de kerken ook doordeweeks gewoon open zodat
voorbijgangers en Pieterpadlopers de kerk even
in konden lopen om te genieten van die zo andere
atmosfeer in de kerk.
Maar dit jaar liep alles anders. De deuren bleven sinds
de uitbraak van Corona gesloten. Geen activiteiten,
geen diensten, geen Open Poort en geen Open Kerk.
Alleen galmen in de kerk bleef mogelijk voor maximaal 3
personen. Wel ontstond er in de kerk van Eenrum een
kunstwerk van Anjet van Linge: Requiem. Dit kunstwerk
heeft inmiddels onderdak gevonden in een museum
elders in het land.
Nu we van de eerste grote schrik zijn bekomen zoeken
we allemaal zo langzamerhand een nieuwe weg in deze
Coronatijd die nog lange tijd zal worden bepaald door
afstand houden en desinfecteren. Zolang er geen vaccin
of medicijn gevonden is, is het zaak om uiterst voorzichtig
te zijn. Met deze voorzichtigheid op het netvlies proberen
we toch weer iets op te pakken van wat in 2016 zo mooi
begon.

- diabetes patiënten
- patiënten met reumatische aandoeningen
- patiënten met spasmen of verlammingen

Eenrum
Hunse 26
9967 PS Eenrum

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918

E: info@voetzorgjm.nl

W: www.voetzorgjm.nl

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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We hopen met de nodige voorzorgsmaatregelen toch
de kerken weer open te stellen voor voorbijgangers. Dat
is een eerste stap. Wat er daarna kan worden opgepakt
aan activiteiten is op dit moment nog niet te zeggen. De
activiteiten rond midzomer (Midzomerconcert in Eenrum,
Sint Jan en Midzomernachtwandeling in Westernieland
en het tuinconcert in Den Andel) gaan dit jaar niet door.
Ook de kerkdiensten zullen waarschijnlijk nog even op
zich laten wachten, net als de Open Poort. We hopen
vanaf september weer het een en ander op te pakken,
maar in hoeverre dat mogelijk is, is op dit moment nog
met geen mogelijkheid te zeggen.
Het is leven met de dag en per dag bekijken wat mogelijk,
wat wenselijk en wat verstandig is.
Houd moed, heb lief!

Met muzikale groet ook namens Anita, Hans, Pjotr en
Robert,
Ingrid van der Meulen
(Foto Gerrit Jan Vos)

Namens Kerk in het Dorp
Jolanda Tuma

VrijJazzie houdt de moed erin
Zoals ik in de vorige De Ainrommer meldde, hadden we
enkele weken niet meer gerepeteerd als band. Gelukkig
bleek het te lukken om onze repetities naar buiten te
verplaatsen; het terras van bassist Hans in Garnwerd
bleek groot genoeg om met zijn vijven op te kunnen spelen.
Normaal gesproken repeteren we op dinsdagavond,
maar de zondagmiddagen deden hun naam eer aan:
zonnig en warm genoeg om buiten te kunnen musiceren.
Tijdens onze eerste anderhalvemetersessie buiten op 19
april, kwam journalist Jan Gerrit Vos (mijnhogeland.nl)
nog even langs voor een interview. Hij schreef een heel
leuk verhaal en schoot ook een mooi plaatje.
Het is maar goed, dat we weer zijn gaan repeteren, want
intussen is duidelijk dat ons jaarlijkse buitenoptreden
in Dokkum op vrijdagavond 12 juni door kan gaan. De
exacte plaats horen we nog, maar het zal tegenover
Artisante of tegenover het terras van Restaurant De
Waegh zijn. Op Facebook laten we van tevoren nog
weten of het werkelijk doorgaat, want het zou natuurlijk
ook nog kunnen regenen…. We spelen vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 22.00 uur.
Helaas gaat het eerder genoemde Jazz- en ImproLokaal
Feerwerd op 20 juni niet door. De organisatie Jazz in
Feerwerd zet zich nu in om dit volgend jaar in juni te laten
plaatsvinden.
Wil je van de laatste nieuwtjes van VrijJazzie op de
hoogte blijven? Kijk dan op onze Facebookpagina of op
www.vrijjazzie.nl.
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notoarestoen
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Beste vrijwilligers, donateurs en belangstellenden,
Het nieuwe jaar is een eind op weg en het tuinseizoen
in Notoarestoen al aan de gang. Normaal gesproken zijn
het bestuur en een aantal vrijwilligers druk bezig met de
voorbereidingen voor de vier Geuren en Kleurendagen
die gewoonlijk in mei worden gevierd. Ondertussen heeft
echter het Corona COVID-19 virus ook voor Notoarestoen
roet in het eten gegooid. Met pijn in het hart moest het
bestuur de open dagen annuleren en de muzikanten
afzeggen. Wij hopen dat zij volgend jaar weer in het
Arboretum komen optreden. Ook voor rondleidingen
geldt op dit moment: niet toegestaan. Het is nog even
afwachten of en wanneer muziekvereniging Orpheus
hun jaarlijks zomerconcert bij ons kan geven, wij houden
u op de hoogte. De natuur trekt zich gelukkig niets aan
van deze onzekere tijd en bracht de rododendrons in
feestelijke bloei. Een wandeling door de tuin, mits met
maximaal twee personen en anderhalve meter afstand,
is gelukkig nog wel mogelijk.
lees verder op pagina 24
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Het vijverproject
De vergroting van de vijver in Notoarestoen nadert zijn
voltooiing. Er is in goede samenwerking met de buren
hard gewerkt om de sloot naast het arboretum te
dempen en de vijver uit te graven. De grotere vijver biedt
nu al een prachtig uitzicht vanuit het tuinhuis. Op de
rand van het talud bij de vijver worden rododendrons
en andere waardevolle struiken geplant en nieuwe
rododendrons gezet om een mooie invulling te geven
aan de nieuwe binnentuin. De opgebrachte grond langs
de tuin wordt ingezaaid met gras, zodat de buren aan de
Mattenesserlaan het licht houden in hun tuin. Wij zijn onze
vaste donateurs en vrijwilligers dankbaar dat we een en
ander al dit jaar kunnen realiseren. Het spreekwoord
zegt dat vele handen licht werk geven…. fijn dat we
kunnen bouwen op onze donateurs en vrijwilligers! Hierbij
willen we dorpsgenoot Harmannus Huizinga noemen
die het grondverzet voor zijn rekening genomen heeft.
Ook was het belangrijk dat er, vanaf de eerste stappen
in de planning tot en met de uitvoering, steeds sprake
is geweest van goed overleg tussen het bestuur en de
naaste buren van Notoarestoen. Een dergelijk groot
project komt niet zomaar tot stand en vereist uitgebreide
voorbereiding en een goed actieplan. Wij geven u graag
inzage. Allereerst kwam het Waterschap aan het woord.
Water is kostbaar in Nederland en waterbeheer staat
onder streng toezicht. Je mag als Stichting niet zomaar
een sloot dempen (‘water onttrekken’) of een vijver
vergroten (‘water maken’). Er werd dus een vergunning
aangevraagd aan het Waterschap Noorderzijlvest,
waarbij een uitgebreid plan van aanpak overlegd diende
te worden. De Stichting kreeg goedkeuring omdat er
niet alleen water onttrokken werd aan de tuin maar ook
water gemaakt. Na het opstellen van het actieplan en
het verlenen van de vergunning gingen wij op zoek naar
sponsoren of subsidiegevers. Dankzij een subsidietoekenning van het Loket Leefbaarheid Groningen kon
de planning verder in gang worden gezet. Het echte
graafwerk werd eerst bemoeilijkt doordat de grond
tijdens de winter door langdurige regenval te nat was
om er met zware voertuigen overheen te gaan. Wat is
het dan fijn als uiteindelijk met het echte werk gestart
kan worden.
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Er zijn meerdere problemen tegelijkertijd opgelost:
de demping van de sloot biedt tegendruk aan de
houten beschoeiingen, het onderhoud van de sloot en
beschoeiingen is weg en we hebben ook nog eens zo’n
verrassende nieuwe binnentuin in het arboretum. We zijn
blij dat de tuin van Eenrum weer een stuk mooier wordt
en dat het in goed overleg is gerealiseerd!
Tenslotte krijgt groenman Martin het woord……

‘Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan’
Eindelijk het is zo ver. We praten er al over vanaf de
heropening van het arboretum. Bij het aanbrengen van
de beplanting is er toen al rekening mee gehouden dat
er ruimte bleef voor de uitbreiding. Als je de poort binnen
komt, of op het vlonderterras staat is het beoogde effect
te zien nu de contouren al duidelijk zichtbaar zijn, al is het
eindbeeld nog niet helemaal klaar. Waar heb ik het toch
over. De vijver natuurlijk. Het wateroppervlak is bijna twee
keer zo groot geworden. Doordat alleen gebruik kan
worden gemaakt van zogenaamd gebiedseigen water,
dat is in ons geval regenwater, is het waterpeil behoorlijk
gedaald. Grondwater en water uit het kanaal is te zout
om te gebruiken. Dus het wordt nu wachten tot het gaat
regenen, en ja dat weten we, dat kan lang duren. Met
de vrijkomende grond is de sloot tussen het arboretum
en de woningen aan de Mattenesserlaan gedempt. De
hemelwaterafvoeren van de woningen zijn aangesloten
op een rioolpijp welke onder in de sloot is gelegd. Om het
toestromende water van onder uit de sloot af te kunnen
voeren is er tevens een drainagebuis aangebracht. Want
het is bekend dat het grondwater vele tientallen jaren
blijft stromen naar de sloot ook al is deze gedempt. Je
zou denken dat het overtollige regenwater in de sloot
loopt, maar dat is niet het geval. Vanuit het grondwater
wordt het overtollige water door de slootbodem in de
sloot gedrukt. Ook de vijver wordt op deze manier gevuld
met regenwater. Nu is het aan ons om de open ruimten
weer te gaan invullen met beplanting of gras. Langs de
Mattenesserlaan wordt gras ingezaaid, zodat er altijd
een open ruimte blijft bestaan tussen de woningen en
de beplanting van het arboretum. Voor een deel is dit
noodzakelijk omdat niet de gehele sloot is gedempt.
Het achterste deel is als sloot behouden en zal ieder
jaar moeten worden geschoond. Rondom de vijver
wordt wel beplanting aangebracht, met hier doorheen
graspaden. Daarom is er een duiker in de sloot gemaakt
om langs de vaantjesboom, of zakdoekenboom te
kunnen wandelen. Een van de banken uit het arboretum
zal ook worden verplaatst naar een plek waar je een
mooi zicht hebt op de vijver en het tuinhuis.

. De bedoeling is ook dat er naast rododendrons,
struiken en bomen ook vaste planten worden geplant
voor een nazomers kleurrijk lint dwars door het
arboretum heen. De vijverrand zal worden beplant met
groepen waterplanten en oeverplanten. Een project dat
wel wat langer gaat duren dan een jaar. Dit jaar zal de
meeste tijd worden gestoken in het voorbereiden van de
bodem om hier in de nazomer beplanting op te kunnen
aanbrengen. Daarnaast zal her en der ruimte moeten
worden gemaakt door beplanting te rooien, zodat er een
dwarsverbinding komt tussen de twee brede asfaltpaden
die door het arboretum lopen. Al met al een uitdagende
klus, die moet gaan zorgen voor de beoogde kleur en
geur in de periode na de bloei van de rhodo’s.

– ’s avonds verlicht – uithangbord was het bovenlijf van
een varken afgebeeld, gekleed als een slager, compleet
met een koksmuts. (Is er dan geen slágersmuts?) In
mijn beleving was het varken een ‘hij’. Bovendien stond
zijn mannelijke mond schalks open en had hij een zeer
joviale uitstraling. Deze varkenspersoon had een stevig
postuur, met een flinke buik, de onderste knopen van zijn
slagers-outfit zouden tijdens een lachbui er zó af kunnen
knappen. Een opgewekte vrolijke ‘kerel’ dus! Hij/het
bleef echter een varken. Maar wél een die kon praten!
Want breed lachend vertelde hij de voorbijganger: “Jip
Jansen en ik zorgen voor uw fijne vleeswaren.” Hebt u
ooit zo’n ijverig varken gezien?
Het beest wist flink van wanten, want het had een groot
slagersmes in de poot/hand. En wat gaat hij daarmee
Martin Spiljart
dus doen, samen met Jip de slager, om te zorgen voor
onze fijne vleeswaren? Juist: zichzelf slachten!!
Heeft die Jip Jansen – heet zijn vrouw misschien
Janneke? – wel alles goed doorgesproken met die
reclametekenaar toen hij van plan was een groot
uithangbord aan zijn pui te hangen? Want een varken dat
kan praten – dus al duizenden jaren verder is geëvolueerd
dan die soortgenoten van hem die allemaal nog steeds
in de modder liggen te knorren – gaat zichzelf toch niet
om zeep brengen om die Jansen te helpen!? Laat die
luie kerel zélf wat harder gaan werken! Na het schot,
of die stroomstoot, houdt het behulpzame dier sowieso
voor immer op met praten! En het mes in die linkerpoot
valt ook meteen kletterend op de grond! Oh nee, het
beest begint natuurlijk eerst bij zijn schoongewassen en
onthaarde soortgenoten …
Of heb ik dit toen allemaal totaal verkéérd gezien en had
ik gewoon die winkel even moeten binnenstappen? En
dan wellicht kunnen ontdekken dat Jip Jansen achter
Opmerking bij onderstaande verhalen het toonbankgedeelte met fijne vleeswaren een vlijtige
en olijke werknemer had staan die sprekend op een
Op het verzoek van de redactie om kopij, omdat we bang sprekend varken leek …
waren niets binnen te krijgen in verband met corona, Sinds die ontmoeting met Jip Jansens helper kijk ik vaak
klom Dirk Molenaar voor de vorige De Ainrommer in de op een àndere manier naar getekende reclame-uitingen.
pen en haalde voor deze De Ainrommer twee prachtige Vaak zie ik op viskramen een staande haring afgebeeld
verhalen uit het archief om ze in licht gewijzigde vorm te met een lichtgeopende en zeer zwoele mond die mij
steeds aan Marilyn Monroe doet denken. Nou, dan heb
herplaatsen. Dank daarvoor.					
ik juist geen zin in háring! En ik zag eens een staande
								
haring die scheef achter op zijn kop een minuscuul
		
koksmutsje droeg (waarschijnlijk op zijn parmantige
Jip Jansen en ik 					 bovenvinnetje geprikt), met zijn ene hand in de ‘zij’ en in
			
de andere hand een bakpannetje. Dat beest gaat toch
Zes jaar lang kwam ik er wekelijks langs daar in Arnhem, geen eigen familielid bakken?!
in de jaren zeventig. En bijna elke keer kwam die ene Als echter de baas himself van een bedrijf ergens staat
vraag bij mij naar boven: Hoe moet ik dit zien? Met daar getekend, kom je ook rare dingen tegen! Zoals bij een
steevast achteraan de vraag: Hoe verzint iemand zoiets? krantenadvertentie van een groentezaak: het hoofd van
Het werden prangende vragen.
een sullig oud mannetje met wel zo’n groot potlood
achter zijn ene oor dat hij er een scheef verkrampt
Het gaat hierom. Op weg van het station naar het gezicht van heeft. Een stenen beeld op het beroemde
Conservatorium in de Weverstraat liep ik altijd door de Paaseiland kijkt tien keer vrolijker!
straat Grote Oord langs een grote slagerswinkel. Op een
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Er zijn ook reclametekeningen die, wel beschouwd,
totaal geen recht doen aan de professionaliteit van het
betreffende bedrijf. (Dat die opdrachtgevers dat zelf
niet in de gaten hebben!) Bij de advertentie van een
schildersbedrijf bijvoorbeeld, waar een infantiel lullig
laddertje van slechts een paar sporten tegen een muur
staat. Er pal vóór staat een in verhouding veel te grote
geopende verfbus waarop een zojuist ingedoopte kwast
ligt. Een dikke drup verf valt er net af en op de grond
ligt al een plas verf. Zou u zo’ n bedrijf als die tekening
aangeeft in of om uw huis willen hebben? Nee toch!? Dat
wordt dan toch een hele grote zwijnenstal?! Dan kun je
zo’n karwei net zo goed uitbesteden aan die handlanger
van Jip Jansen …
Dirk Molenaar

Kieeeeeeek es, kinst tot …				
							
Appingedam 1965-1967.
Het eerste wat ik er aan had gedaan was de uitlaat
doorzagen en iets inkorten.
Dat scheelde al 4 km per uur.
Daarna op 10 maart 1966 – heel Nederland zat toen voor
de televisie te kijken naar het wederzijdse ja-woord van
Claus en Beatrix – heb ik een dertientands tandwiel (in
plaats van een standaard tientands) gemonteerd. Door
die rechtstreekse tv-uitzending wist ik tenminste zéker
dat mijn ouders mij niet op heterdaad zou betrappen.
Die daad zorgde ervoor dat er acht kilometer bij kwam!
Driekwart jaar later was ik toe aan de volgende stap: de
cilinderkop iets afvlakken en bij de cilinder de inlaatpoort
naar beneden en de uitlaatpoort naar boven uitvijlen.
Plus ’n dikke oetloat, zo’n dikke sigoar! O ja, nog een
andere sproeier in de carburateur. Wéér vijf kilometer
meer en hij trok sneller op!
Een paar maanden later: een heus rempedaal, in plaats
van die stomme terugtraprem met die fietspedalen.
Nóg meer
Na een jaar, het kostte wel even wat en het was een hele
stap, een andere cilinder (“4,2 pk”) en een zestienstreeps
carburateur. Het zat er dik in dat hij de 75 kilometer wel
zou halen …
Tja, het was nu eenmaal een grote belediging voor een
Kreidler-brommer dat hij niet werd opgevoerd! In zijn
vaderland Duitsland werden al zijn familieleden toch ook
niet met technische manipulaties veroordeeld tot een
tam en traag leven van 40 kilometer per uur!?
Nadat ik op die bewuste winderige zaterdagmiddag mijn
brommer een flitsende toekomst had bezorgd met die
nieuwe cilinder en carburateur, probeerde ik hem meteen
uit. Tjonge, tjonge, wat trok ie nu op! En wat een heerlijk
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diep en stoer geluid! Meteen haalde ik mijn vriend op
om gezamenlijk mijn bevrijde Kreidler eens ruim baan te
geven. We reden naar Garrelsweer tegen een flinke wind
in om op de terugweg juist ervóór te hebben. En dan zou
mijn vriend de gasschuif eens zestien strepen omhoog
trekken. Samen met de wind in twee jongensruggen
zouden we misschien wel vijfentachtig halen! Reden we
op de heenweg aan de brede weg langs het Damsterdiep,
terug namen we de ‘landelijke’ weg aan de overkant.
Mijn vriend trok de nu ongetemde Kreidler flink door in
de eerste en tweede versnelling. Wat een sensatie, we
zoéfden er over, samen met de wind!
Mis
Ter hoogte van landgoed Ekenstein naderde van de
andere weghelft diep voorovergebogen op haar fiets
een jonge vrouw. Door de harde wind was haar rok
helemaal naar achteren gewaaid en wij zagen daardoor
damescontreien die wij – tamelijk bleue Hervormde en
Gereformeerde knapen – met deze context aan kleding
nog niet eerder hadden aanschouwd. Mijn vriend, die
evenals ik naast kerkorgels en opgevoerde brommers,
tevens warme belangstelling had voor vrouwelijk schoon,
vergat even dat hij niet op zijn eigen versnellingsloze fiets
zat, maar op een opgezweepte Kreidler die inmiddels
over de zeventig reed. Naar de dame kijkend – en bij het
passeren ook nog helemaal omkijkend! – riep hij opeens
keihard: “Kieeeeeeek es, kinst tot Jeruzalem aan tou
kieken!” Opeens reden we niet meer op de weg, maar in
de rechter berm.

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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De brommer begon te slingeren en gleed scheef onderuit.
Voor mijn gevoel ging dat een hele tijd zo door tot er een
batterij melkbussen opdoemde. Instinctief stak ik mijn
rechter been uit om me af te zetten tegen die naderende
muur vol melk. Precies ervoor kwamen we tot stilstand
en kropen wij onder de brommer uit die op zijn kant lag.
Mijn vriend, behoorlijk streng Gereformeerd opgevoed,
begon van schrik enkele woorden te roepen die hij vást
nog nooit op catechisatie had gehoord. En ik, die anders
in alle staten was als er ook maar één miniem krasje op
mijn dierbare Kreidler kwam, kreeg geweldig de slappe
lach. Telkens herhaalde ik: “Kieeek es, kinst tot Jeruzalem
aan tou kieken, ééééééng, melkbussen, bam!” Ik zou
net mijn brommer op zijn stander zetten, om te kijken of
er eventuele schade was, toen vanuit het grasland over
de sloot vanonder een koe er plotseling werd geroepen:
“Hebben joe je ook zeer doan, jongens?” We schrokken
ons lam en voelden ons opeens betrapt. Stom natuurlijk,
als je met een brommer op z’n kant een eind door de
berm glijdt en dan recht op een stel melkbussen afkomt,
dan kun je er natuurlijk donder op zeggen dat er koeien
in de buurt zijn met ergens een boer eronder … Op zijn
vraag: Hou hebben joe dat nou had jongens, moesten
wij het antwoord schuldig blijven. Ik had op dat moment
ook niet de gevatheid om te antwoorden dat mijn vriend
tijdens het uitproberen van mijn brommer even niet
goed oplette omdat hij mij iets over een ansichtkaart uit
Jeruzalem wilde vertellen. 		

“Hebben joe ook schoa aan joen ploffiets?”
De achterremkabel bleek gebroken en dat zou mij dan
twee gulden vijf en veertig kosten, want ik had er juist
een maand eerder een nieuwe op gezet. De boer zocht
zijn koeien weer op en wij reden napratend over het
gebeurde kalm in de tweede versnelling naar huis.
“We hebben eigenlijk wel flink mazzel gehad, stel dat er
een paaltje had gestaan.”
“Ja, en als we aan de overkant waren teruggereden,
waren we met brommer en al misschien het Damsterdiep
ingeplonsd!”
“Zou die vrouw wat gemerkt hebben?”
“Ach nee, tuurlijk niet!”
“Als ze dan omgekeken zou hebben, wat dan?”
“Nou, dan zou zij dáár misschien door de berm zijn
geslipt. Stonden we quitte!”
“O ja, hahaha, en als wij dan overeind waren gekomen
zouden we op haar zijn afgestapt met: Hebben joe je
ook zeer doan, mevraauw?
“Valt wel tou jongens, hai, hai wat ’n wind! Hadden joe ’t
over Jeruzalem? Maar eh, we kunnen vanavond niet op
de brommer weg, want de winkels zijn al dicht voor een
nieuwe remkabel.”
“Nee, dan blijven we maar thuis. Misschien is er wel een
mooie film op de buis.”
“Eentje, over Jeruzalem of zo, hahahaha.”
“Ja, hou nou maar op!”
Dirk Molenaar

					

puzzel

Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

Doprshuis, Oude Schoolgang
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

OVERLEDENENZORG

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

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

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
DIETISTE Martje Kok-Datema

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

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

Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

TAFELTJE-DEK-JE

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

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500
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Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)
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