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in deze editie...

•  hertenkamp

•  notoarestoen

•  komedianten zoekt leden

• eem om toavel mit.....

•  deuren en frontons
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voorwoord

Na ruim een jaar ons schuil te hebben gehouden voor 
een zeker coronavirus, lijkt het erop dat we eindelijk iets 
van verlichting zullen krijgen. Langzaam ontwaken we 
uit de gedwongen winterslaap die meerdere seizoenen 
duurde. Activiteiten mogen doorgaan - zij het onder 
gecontroleerde omstandigheden - instellingen mogen 
weer open en terrasjes stromen vol. Ook in Eenrum wordt 
het weer levendiger. Soms zelfs iets té: als je niet goed 
oplet heb je een van de vele overstekende Pieterpatters 
op je motorkap. 

In deze Ainrommer staan dan ook voor het eerst sinds 
lange tijd weer aankondigingen van evenementen, 
openingstijden van gebouwen en een heuse agenda. 
Fijn om te zien! Ook updates van Dorpsbelangen, het 
Ontmoetingspunt, het Hertenkamp en de Ruilkring 
Hogeland. Daarnaast weer een nieuwe speurtocht/
dorpswandeling door Pierre Janssen, die het deze keer 
heeft over de deuren in ons dorp. 

Van de Historische Kring Eenrum kregen we een groot 
aantal advertenties opgestuurd, die her en der in deze 
Ainrommer staan afgebeeld. Let wel: reageer er niet op, 
want de advertenties stammen uit de jaren 1944-1945. 

De volgende editie van de Ainrommer is de laatste voordat 
de zomerstop ingaat. Voor het zomernummer zijn we op 
zoek naar fijne vakantieverhalen en -anekdotes, zodat 
ook de mensen die niet op vakantie gaan, toch een 
beetje op reis kunnen. Denk aan een herinnering aan uw 
favoriete vakantie, een tip voor lekker weg in de buurt, of 
een hilarische toeristische miskleun. Stuur uw teksten en 
foto’s op naar: redactie@de-ainrommer.nl. De deadline 
is 15 juni. Het eerstvolgende nummer ná de zomereditie 
verschijnt pas in oktober! 

De redactie

Kopij inleveren voor 15 juni.

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” en adres.

Wilt u de Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op: www.de-ainrommer.nl
Voor de meest recente informatie zie www.eenrumonline.nl
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nijs oet ainrom
Dag d.d. Organisatie Activiteit Locatie Tijd

Juni
Za. 05-06 Janneke Jongeling/NL Doet Onderhoud schooltuinen Vlaspad  10.00  
Za. 26-06 VrijJazzie Optreden Jazzfestival Feerwerd 15.00

Juli
Za. 03-07 Orpheus Papieraktie Dorp 09.00
Za. 03-07 VrijJazzie Optreden  Dokkum ????

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag Sterk je lijf dames 16+ Turnhal 19.30 – 20.30
Donderdag Volleybal m/v recreatief Turnhal 19.15 – 20.45
Vrijdag Gymnastiek 55+ (m/v) Turnhal 09.00 – 10.00
Vrijdag Gymnastiek (2 – 6 jaar) Turnhal 15.20 – 16.10
Vrijdag Freerunning vanaf 7 jaar Turnhal 16.15 – 17.05
Vrijdag Freerunning vanaf 9 jaar Turnhal 17.10 – 18.00
Vrijdag Freerunning vanaf 11 jaar Turnhal 18.05 – 18.55

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag St. Welzijn Ouderen Zwemmen Bedum 14.45 - 15.30
Maandag St. Welzijn Ouderen Volksdansen Dorpshuis 13.45 - 14.45
Vrijdag St. Welzijn Ouderen Gymnastiek Turnhal 10.00 – 11.00
Dinsdag Ontmoetingspunt Handwerken (even weken) Voetbalkantine 14.00  
Dinsdag Ontmoetingspunt Bingo (oneven weken) Voetbalkantine 14.00  
Dinsdag Loopgroep Kameleon Loopgroep Turnhal 19.00 - 20.30
Donderdag Klaverjassen Aikeshof 14.00 - 17.00
Donderdag Ainrommer Shantykoor Rep. Ook voor < de 55 jr. Dorpshuis 20.00 - 22.00

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats Voorganger Bijzonderheden Tijd

Zo. 06-06 Centrumkerk Ds. Ruth Renooij Dnst met Jong en Oud 10.00  
Zo. 13-06 Centrumkerk Ds. Harmen Jansen 09.30
Zo. 13-06 Kerk Eenrum Ds. Ruth Renooij 09.30
Zo. 20-06 Centrumkerk Ds. Harmen Jansen Viering Avondmaal 09.30
Zo. 27-06 Centrumkerk Ds. Ruth Renooij 09.30

De diensten en vieringen zijn niet bij te wonen.
De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl  (geluid en beeld)

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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nieuWs van dorpsBelangen

Door een misverstand ontbrak in de vorige Ainrommer 
Nieuws van Dorpsbelangen. Dat gaan we nu rechtzetten 
met een mengeling van ouder en recent nieuws. 

Haperend en struikelend zijn we op weg naar het eind 
van de coronatunnel. Twee stappen vooruit en weer 
eentje terug, maar de aanhouder wint. Wie weet kunnen 
we elkaar over niet al te lange tijd weer eens op een 
terrasje treffen of gewoon in het prachtige Eenrum zelf. 
Niet meer alle contactbeperkingen, maar gewoon weer 
met zijn allen bij elkaar komen. De eerste tekenen zijn er 
en er valt ook nu weer wat te melden. 

Herdenking 4 mei
Vorig jaar rond deze tijd werd gedwongen door, de 
coronapr oblemen, besloten om de grootse herdenking 
van vijfenzeventig jaar bevrijding in zeer afgeslankte vorm 
te doen. Voor iedereen die de herdenking enigszins een 
warm hart toedraagt was dit een teleurstellend gebeuren, 
maar van de andere kant de enige nog resterende 
mogelijkheid. Dit jaar was het helaas niet anders en dat 
betekent dat de herdenking op dezelfde, zeer sobere 
wijze heeft plaatsgevonden als in 2020. Op 4 mei 
heeft wethouder Theo de Vries van de gemeente Het 
Hogeland samen met de voorzitter van Dorpsbelangen 
een krans gelegd bij het monument bij de kerk. Daarna 
is door deze personen een bloemstuk gelegd bij de 
gedenksteen in de Jodengang Eenrum. 

Peiling woonbehoefte Eenrum
In de vorige Ainrommer is hier uitgebreid over geschreven. 
Er was een nieuw overleg met de gemeente Het Hogeland 
gepland op 6 mei. Dit overleg is doorgeschoven naar 
18 mei. We hopen in de volgende Ainrommer concrete 
resultaten te kunnen melden. 

Ossengang
Bij regenachtig weer ziet het wegdek van de Ossengang 
er nogal troeperig uit. Op vele plekken is het dan niet 
mogelijk om met schone schoenen vanuit de auto 
naar huis te komen. De aanwonenden hebben in 
onderling overleg een petitie opgesteld. Dorpsbelangen 
ondersteunt dit initiatief, heeft de petitie onder de 
aandacht van de gemeente Het Hogeland gebracht en 
zal toezien op de verdere gang van zaken. Het laatste 
nieuws is dat medewerkers van de gemeente binnenkort 
naar Eenrum komen voor nader overleg. Wordt vervolgd.

Hertenkamp 
In de vorige Ainrommer kon het goede nieuws 
gemeld worden dat qua organisatie en bemensing het 
Hertenkamp nu en voor de komende jaren op orde is.  

De continuïteit is daarmee gewaarborgd. Daarbovenop 
is er nu een zeer enthousiaste klusgroep en zij hebben op 
zondag 11 april de handen eens stevig uit de mouwen 
gestoken. Het Hertenkamp heeft een flinke opfrisbeurt 
gehad en er is het nodige reparatiewerk verricht. 
Hulde voor deze geweldige aanpak en dat biedt veel 
mogelijkheden voor de toekomst. Wist u trouwens dat 
u ook donateur kunt worden van het Hertenkamp? Het 
Hertenkamp staat financieel op eigen benen en draait 
op een zeer bescheiden begroting. Er is nog een kleine 
reserve. Bij het donateursbestand van het Hertenkamp 
is sprake van vergrijzing en door overlijden en vertrek 
loopt het aantal donateurs terug. Dit is bedreigend voor 
het voortbestaan. Het is altijd leuk om te zien hoe ouders 
met hun kleine kinderen een klein uitje in het hertenkamp 
hebben. En kijk vooral eens naar de trotse opa’s en 
oma’s met hun kleinkinderen. Draagt u het Hertenkamp 
een warm hart toe – en wie doet dat niet? – overweeg 
dan een donatie. U kunt dit melden via Dorpsbelangen. 

Milieustraat Leens
Dorpsbelangen Zoutkamp meldde dat de gemeente 
Het Hogeland per direct de milieustraat in Leens 
heeft gesloten. Het alternatief is nu Usquert en dat ligt 
behoorlijk ver weg. DB Zoutkamp wil actie richting de 
gemeente ondernemen en vraagt o.a. DB Eenrum om 
ondersteuning. Graag willen wij van onze dorpsgenoten 
weten of er ook last wordt ondervonden van de sluiting 
van de milieustraat in Leens. Zo ja, stuur dan even een 
kort mailtje aan dorpsbelangeneenrum@gmail.com. 

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 (06-
12963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht 
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle 
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)
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ontmoetingspunt eenrum

Het verenigingsleven stond en staat nog steeds stil. 
Alleen op afstand mochten we jullie begroeten met een 
bloemetje, een lichtje en een kaartje. Maar we hebben er  
vertrouwen in dat we binnen enkele maanden weer iets 
voor jullie kunnen organiseren. Wel op een verantwoorde 
manier natuurlijk. Wij zullen dan een berichtje rondsturen 
om jullie te informeren met de mogelijkheden.  Mochten 
jullie ideeën hebben, dan horen wij dat graag. 

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van het Ontmoetingspunt

kerk in het dorp 

De kerk van Eenrum is sinds april weer open van 
donderdag tot en met zondag en soms op andere 
dagen. En daar wordt veel gebruik van gemaakt. Het 
gastenboek telt inmiddels heel veel namen en hier en 
daar mooie opmerkingen.

Activiteiten zijn er vanwege corona nog slechts 
mondjesmaat, maar hopelijk gaat dit de komende tijd 
weer een beetje lopen. Wat in elk geval altijd doorgaat 
is het Galmen in de kerk op de eerste zaterdag van 
de maand  en het klokluiden elke zaterdagmiddag om 
17 uur. Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk 
beschikbaar voor wie gebruik wil maken van de mooie 
akoestiek. Speel je een instrument of hou je van zingen, 
en ben je benieuwd hoe dat klinkt in de kerk? Stuur dan 
een mail naar info@kerkinhetdorp.nl dan kunnen we 
afspreken wanneer je langskomt. Alleen – of met één of 
twee andere personen. Grotere groepen zijn helaas nog 
niet mogelijk.

Elke zaterdag wordt om 17 uur de klok handmatig geluid 
door een groep klokkenluiders. Zou je ook eens de 
klok willen laten luiden, dat kan! Kom dan op zaterdag 
even voor vijven naar de kerk, dan helpt een van de 
klokkenluiders je met het luiden. Misschien vind je het 
wel zo mooi om te doen dat je het vaker zou willen doen, 
in dat geval kun je na een korte cursus ook klokkenluider 
worden. Ook hiervoor kun je je aanmelden via info@
kerkinhetdorp.nl.

Op zondag 13 juni is er voor het eerst sinds lang weer 
een kerkdienst in de kerk van Eenrum. Ruth Renooij gaat 
voor in de dienst en Dirk Molenaar bespeelt het orgel. De 
dienst begint om 9.30 uur. Van harte welkom! Wel is het 
nodig om je van tevoren even aan te melden bij Els Prins, 
via info@pgwh.nl.

In de volgende Ainrommer hopen we weer meer 
activiteiten aan te kunnen kondigen. Want een kerk in 
het dorp is mooi, maar het is nog mooier als er ook nog 
van alles gebeurt. 

Namens de commissie Kerk in het Dorp
Jolanda Tuma
www.kerkinhetdorp.nl

gezoCht: hertenkamp-ColleCtanten

Zoals u in de Ainrommer heeft kunnen lezen, zijn er veel 
ontwikkelingen in het team dat zorg draagt voor het 
Hertenkamp. De komende jaren zijn we verzekerd van 
betrokken vrijwilligers die klusjes verrichten en de dieren 
eten geven. Daarnaast is het penningmeesterschap door 
de heer Stiksma overgedragen aan een tweetal nieuwe 
vrijwilligers. Bij dezen willen we de heer Stiksma hartelijk 
bedanken voor zijn enorme inzet voor het Hertenkamp. 
Hij heeft zich maar liefst zeventien jaar bekommerd om 
de administratie én de zorg van het Hertenkamp. 

Donateurs
Het staat al genoemd in de update van Dorpsbelangen, 
maar wij willen het hier ook graag nog eens noemen: het 
onderhoud van het Hertenkamp en de verzorging van 
de dieren brengt kosten met zich mee. Wij zijn altijd op 
zoek naar nieuwe donateurs die het park een warm hart 
toedragen. U kunt het Hertenkamp steunen met een 
donatie van minimaal 5 euro per gezin. Neem daarvoor 
contact op met Dorpsbelangen of stuur een mailtje naar 
hertenkampeenrum@gmail.com.

Collectanten
Ook zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die ons 
willen helpen bij het ophalen van donaties. Deze functie 
houdt in dat u tijdens de nazomer enkele straten afgaat 
om donaties te innen. Vind u het ook belangrijk om het 
fraaie Eenrumer dierenpark in stand te houden, zodat 
iedereen kan genieten van de prachtige dieren die er 
rondlopen? Meld u zich dan aan als collectant. Stuur een 
mailtje naar: hertenkampeenrum@gmail.com. 

Overigens zal het Hertenkamp in de toekomst 
nadrukkelijker aanwezig zijn in ons dorpsblad, met onder 
andere leuke weetjes en updates over de dieren.
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natuurlijkeigenwijz.nl

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

COOP
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nldoet in de sChooltuin op zaterdag   
5 juni

Vanaf 10 uur zijn vrijwilligers welkom aan het vlaspad 

We gaan aan de slag met het bevestigen van betongaas 
tussen een gedeelte van de palen. Hier willen we 
klimgroente, zoals courgette en pompoen tegenop laten 
groeien.
Verder is het de bedoeling om aan de kant van het pad 
palissadebanden in te graven. 
Als we tijd over hebben, zijn er nog wat reparaties aan de 
schuurtjes te doen. 
Gereedschap is aanwezig en we zorgen voor een lunch 
in de buitenlucht.
Graag even aanmelden. Tel.06-81328417

We zijn al weer begonnen met de schooltuinlessen – 
gelukkig lukt het ondanks de coronamaatregelen. Voor 
de toekomst, als er versoepelingen zijn, willen we graag 
in contact komen met mensen die kunnen meewerken 
op de schooltuin. 

Op de dorpsmoestuin is het nu goed toeven. De 
fruitbomen en bessenstruiken staan al weer in bloei. Dat 
belooft een rijke oogst. In het kasje staan voorgezaaide 
courgette en pompoen voor de schooltuin. Binnenkort 
zet Eline de tomatenplantjes er in.

We vinden het leuk als je ook wil komen tuinieren en 
genieten. Bel even met bovenstaand nummer van 
Janneke Jongeling.

steun arboretum notoarestoen

Een prachtig plekje in ons mooie dorp is het Arboretum 
Notoarestoen. Deze bijzondere tuin wordt beheerd door 
de gelijknamige stichting en in stand gehouden door de 
inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Jaarlijks 
trekt het arboretum bezoekers uit binnen- en buitenland, 
maar vooral ook veel Eenrumers genieten er dagelijks 
van. Het is de tuin van en voor Eenrum en daarom altijd 
voor iedereen gratis toegankelijk.  

De stichting is financieel onafhankelijk en dekt de 
onderhoudskosten door bijdragen van donateurs en 
incidentele subsidies. Om het arboretum blijvend mooi 
en verzorgd te houden, vragen wij u om ons te steunen 
door middel van een donatie. U draagt op die manier 
bij aan het behoud van deze groene oase in Eenrum, 
en daarmee aan een aangename leefomgeving voor alle 
mensen in het dorp. 

Donateur worden kan door een jaarlijkse of eenmalige 
bijdrage, zie het aanmeldingsformulier elders in 
deze editie. Als dank voor uw steun ontvangt u onze 
kaartenset met fotografie van de bekende Groninger 
natuurfotograaf Otto Kalkhoven (Kalkhoven Fotografie).

Bij voorbaat veel dank voor uw steun!

De stichting Arboretum Notoarestoen Eenrum
Jan Hink (voorzitter), Martin Spiljart (groen-expert), 
Marjolein Akse (secretaris), Bert Wemmenhove 
(penningmeester), Jan Smit, Janneke Meinardi 

Het aanmeldingsformulier vindt u op de laatste pagina 
zodat u deze kunt uitknippen.
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WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL  
 

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600 

KOFFIE & BORREL 

LUNCH & DINER  

RONDLEIDINGEN 

GROEPSUITJES 

AFHAALMAALTIJDEN! 

Abrahams Mosterdmakerij 
Restaurant 

 

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID 

www.postmamotoreneenrum.nl

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

 



10

afsCheid

Dag lezers van de Ainrommer,

Vrijdag 23 april heb ik een bijzondere laatste werkdag 
gehad. De dag gestart met de Koningspelen, vervolgens 
de opening van het plein en als laatste mijn afscheid met 
de kinderen in coronatijd. Vanaf 16.30 uur had het team 
een online pubquiz geregeld met veel hilarische foto’s en 
filmpjes. Ik heb ontzettend genoten van deze dag. Alle 
kinderen en ouders en andere belangstellenden: dank 
voor alle mooie woorden! 

Ik ben trots op de kinderen, het team, het IKC en alle 
betrokken in en rond het dorp. In de afgelopen jaren 
hebben we veel zaken opgepakt. Naast dat er op 
onderwijskundig gebied veel is veranderd, hebben we 
qua omgeving ook veel kunnen aanpassen. Denk aan 
de grote ver- en nieuwbouw voor kinderen van 0-12 jaar. 
Het KindCentrum biedt nu plaats aan onderwijs, opvang, 
consultatiebureau, bieb op school en muzieklessen 
aan dagelijks ongeveer 170 kinderen. De Linde is een 
van de grootste werkplekken uit de directe omgeving. 
Daarnaast werken we met tal van organisaties en 
vrijwilligers uit het dorp samen. Hierdoor hebben we 
o.a. het schoolgebouw, het plein en de turnhal kunnen 
verbouwen met behulp van u allen! Rest nu nog alleen 
de verkeersveiligheid rondom het kruispunt bij het 
voetbalveld en de JJ. Willingestraat. Dorpsbelangen is 
hier druk mee bezig om samen met De Linde dit onder 
de aandacht van ouders en gemeente te brengen. Petra 
van der Molen (mijn opvolger), zal hier uiteraard ook mee 
verder gaan.

Ik ga een nieuwe uitdaging aan. Ik ga werken bij 
draaijer+partners waar ik me ga bezig houden met de 
onderwijskundige vertaling bij ver- en nieuwbouw van 
scholen. Ik ga daarbij schoolteams en andere direct 
betrokkenen helpen, in het helder krijgen van hun visie 
en missie en wat dit concreet betekent voor hun manier 
van werken. Als dit helder is, dan pas wordt de stap 
naar het gebouw gemaakt.     

Met mijn ervaring uit de kinderopvang en onderwijs, 
hoop ik vanuit de praktijk organisaties beter te kunnen 
helpen. 

Dank aan de vele betrokkenen, dorpsbelangen, MR, 
OC, vv Eenrum en sv Eenrum en alle anderen die ik nu 
niet heb genoemd. Het dorp Eenrum staat goed op de 
kaart met zeer goede voorzieningen. Met elkaar aan de 
slag  om de toekomst van de kinderen en de sociale 
omgeving zo optimaal mogelijk in te richten. Ik doe 
daarom ook een appel om nóg meer de samenwerking 
binnen de vele verenigingen op te zoeken. Alleen ga je 
sneller, samen kom je verder!

Peter Loonstra
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 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 uitvaar tvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaar tverzorger

 Wij staan naast u.

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

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

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

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

Streek-, Handel- en Waren 

Zondag 16 mei en  zondag 23 mei 
zondag 6 juni en zondag 20 juni

zondag 4 juli

WADDENMARKT

10.00 - 17.00 uur

Streek-, handel- en warenmarktPIETERBURENLeuk voor jong en oud!

KRAAM HUREN?
facebook.com/waddenmarktpieterburen

Zondag

   A
ll-

in 
pr

ijs
 

€1
7,

50
 p.

p.Wadlopen vanuit 
Pieterburen

WADLOPEN IN JUNI
dinsdag 1  07:30
woensdag 2  08:30
donderdag 3  09:30
vrijdag 4  10:30
zaterdag 5  11:45
zondag 6  13:00
maandag 7  13:45
dinsdag 8  14:30
woensdag 9  15:15
donderdag 10  16:00
vrijdag 11  16:30
zaterdag 12  05:00
zaterdag 12  17:00
zondag 13  05:15
zondag 13  17:45
maandag 14  18:15
dinsdag 15  06:30
woensdag 16  07:15
donderdag 17  08:00
vrijdag 18  08:45
zaterdag 19  09:45
zondag 20  11:00
maandag 21  12:15
dinsdag 22  13:00
woensdag 23  14:00
donderdag 24  15:15
vrijdag 25  16:15
zaterdag 26  05:00
zaterdag 26  17:00
zondag 27  5:30
zondag 27  18:00
maandag 28  06:00
dinsdag 29  06:45
woensdag 30  07:30

WADLOPEN IN JULI
donderdag 1  08:00
vrijdag 2  09:00
zaterdag 3  09:45
zondag 4  10:45
maandag 5  12:00
dinsdag 6  13:00
woensdag 7  14:00
donderdag 8  14:45
vrijdag 9  15:45
zaterdag 10  16:15
zondag 11  05:00
zondag 11  17:00
maandag 12  05:00
maandag 12  17:45
dinsdag 13  05:30
dinsdag 13  18:15
woensdag 14  06:15
woensdag 14  19:00
donderdag 15  07:00
donderdag 15  19:30
vrijdag 16  07:45
zaterdag 17  08:30
zondag 18  09:15
maandag 19  10:30
dinsdag 20  11:30
woensdag 21  12:45
donderdag 22  14:00
vrijdag 23  02:30
vrijdag 23  15:000
zaterdag 24  03:30
zaterdag 24  16:15
zondag 25  04:30
zondag 25  17:45
maandag 26  17:45
dinsdag 27  18:30
woensdag 28  06:30
donderdag 29  07:00
vrijdag 30  07:45
zaterdag 31  08:15

WADLOPEN IN AUGUSTUS
zondag 1  09:00
maandag 2  09:45
dinsdag 3  10:45
woensdag 4  12:15
donderdag 5  13:30
vrijdag 6  14:15
zaterdag 7  15:15
zondag 8  16:00
maandag 9  16:45
dinsdag 10  17:30
woensdag 11  18:00
donderdag 12  06:00
donderdag 12  18:45
vrijdag 13  06:45
zaterdag 14  07:30
zondag 15  08:15
maandag 16  8:45
dinsdag 17  10:00
woensdag 18  11:00
donderdag 19  12:30
vrijdag 20  13:45
zaterdag 21  15:00
zondag 22  16:00
maandag 23  16:45
dinsdag 24  05:00
dinsdag 24  17:30
woensdag 25  05:30
woensdag 25  18:00
donderdag 26  06:00
vrijdag 27  06:30
zaterdag 28  07:15
zondag 29  07:45
maandag 30  08:00
dinsdag 31  09:00
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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.

Ik zit om toavel met de familie Rashid Mostafa.

Ik heb geluk. Het is net Suikerfeest geweest, het einde 
van de Ramadan. Ik krijg een heerlijk kopje Syrische koffie 
met heel veel lekkere zelf gebakken koekjes. De familie 
bestaat uit Rashid en zijn vrouw Midia, zoon Mohamad 
van 8 jaar, dochter Jasmin van 6 jaar en zoontje Abdoul 
die deze week 1 jaar is geworden. Ook de ouders van 
Rashid zijn meegekomen.

Rashid is sinds kort een eigen bedrijf begonnen: Rashid 
Kledingreparatie. Rashid werkt van maandag tot en 
met vrijdag bij een kledingreparatiebedrijf in Groningen, 
maar zijn grootste wens is een eigen bedrijf te beginnen. 
De eerste aanzet is gemaakt: bij het Winsumse 
Goudgoed heeft hij op de bovenverdieping een plekje 
gekregen waar hij kledingreparaties doet en stoffen 
een nieuwe bestemming kan geven. Maar eerst zijn we 
heel nieuwsgierig hoe de familie in Eenrum is terecht 
gekomen.

De familie komt uit de Syrische stad Afrin in de regio 
Aleppo. In 2010 begon de Jasmijnrevolutie in Tunesië 
tegen de zittende president Ben Ali. Deze president werd 
verjaagd en er kwamen democratische verkiezingen in 
Tunesië. Dat had als gevolg dat het in meerdere landen 
in de Golfregio onrustig werd. Zo ook in Syrië. In 2011 
werden de opstanden neergeslagen door het leger van 
Bashar al-Assad. Er werd geschoten op vreedzame 
demonstranten. De vader van deze Bashar al Assad had 
in 1982 al eens een opstand neergeslagen met 20.000 
doden tot gevolg. Zijn zoon (de huidige president) is 

nog een graadje erger. De burgeroorlog waar het op uit 
draaide heeft tot nu toe 586.000 doden geëist (Wikipedia) 
en zo’n 5,6 miljoen mensen zijn op de vlucht.

Rashid had de keus om zich aan te sluiten bij het 
regeringsleger en moest dan vechten tegen zijn eigen 
mensen óf hij moest zich aansluiten bij de opstandelingen 
en vechten tegen het leger van Assad. Beide wilde hij 
niet. Hij besloot om met zijn familie te vluchten. Eerst 
naar Libanon, waar hun zoon Mohamad geboren. 
Door wat kledingreparatiewerk te verrichten, wisten ze 
zich daar staande te houden. Via een zus van Rashid, 
die al een tijdje in Turkije zat, hoorde Rashid dat hij in 
Turkije goed geld kon verdienen met kleding maken en 
dat hadden ze nodig om verder naar Europa te reizen. 
Dus vertrokken ze naar Turkije. Rashid werkte daar twee 
jaar van ’s morgens 7 uur tot ’s nachts 3 uur. Ook werd 
dochter Jasmin daar geboren. Toen hij genoeg geld 
verdiend had, wist het gezin met hulp naar Griekenland 
te vluchten. 

Daar is de familie aan het googelen gegaan, want 
waar wilden ze eigenlijk heen? Volgens Google waren 
de mensen in Nederland aardig en ze vonden het 
ook een mooi land. Bovendien was Rashid fan van 
het Nederlandse voetbalteam. Ons land werd dus het 
doel. Ze reisden, met het geld wat ze in Turkije hadden 
verdiend, verder naar Duitsland. Daar wachtte ze een 
teleurstelling: ze konden in Duitsland blijven óf ze werden 
teruggestuurd. En hoe Rashid ook volhield dat hij naar 
Nederland wilde, het was tekenen voor een verblijf in 
Duitsland blijven of weer terug. Rashid vroeg bedenktijd. 
Het gezin trok snel hun beste kleren aan en lieten alles 
achter en vluchtten verder. 

Dit maakte Rashid van oude, gebruikte stoffen

Ze hadden echter geen idee hoe ze verder moesten 
naar Nederland. Ze wisten de weg te vinden naar het 
hoofdstation van Hannover (daar waren ze) en vroegen 
daar iemand om hulp. Ook daar hadden ze weer veel 
geluk mee, want de vrouw vroeg hem om zijn telefoon 
en zette daar haar nummer in: ‘Als je een vraag hebt, 
bel je mij en geef de telefoon aan de andere persoon.’ 
Zo gezegd zo gedaan. Ze gingen naar de kaartverkoop 
en maakte gelijk gebruik van de telefonische helpdesk. 
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Ze hadden natuurlijk geen idee waar ze heen moesten. 
Ze belden dus weer de vrouw op en gaven de telefoon 
aan de kaartjesverkoopster. Kaartjes voor de hele familie 
naar Nederland kostten € 280,00. Ze hadden echter 
nog maar € 260,00. Na overleg adviseerde de vrouw 
kaartjes te kopen tot de laatste plaats in Duitsland bij 
de Nederlandse grens. Dat kon nog wel met het geld. 
Via Dortmund reisden ze verder. Totdat ze de grens 
naderden. Weer vroegen ze om hulp aan iemand in 
de trein en weer werd er gebeld met de vrouw van de 
telefoon. Na uitgebreid overleg werd er besloten dat de 
familie zich bij het laatste station in Duitsland slapend 
zou houden en in de trein te blijven zitten. De trein zou 
namelijk wel doorreizen naar Eindhoven in Nederland. 
Natuurlijk werd er omgeroepen dat de reizigers moesten 
uitstappen maar ze hielden zich in slaap. Ook de kinderen 
speelden het spelletje mee. Het duurde voor hun gevoel 
heel lang, maar uiteindelijk zette de trein zich weer in 
beweging.

Na een spannende rit – ze hadden geen idee waar ze 
waren – kwamen ze aan in Eindhoven. Daar ontfermde 
de politie zich over hen en werd er gezorgd dat ze in Ter 
Apel kwamen. 

Zonder een cent op zak kwamen ze daar aan. De COA 
zorgde dat ze geld kregen. Nou, geld? Ze kregen een 
kaartje (bankpas). Na de uitleg hoe een en ander werkte, 
met de pincode, begrepen hoe ze met dit kaartje konden 
betalen. Een wereld ging voor ze open. Al snel gingen ze 
naar het AZC in Bellingwolde. Rashid had direct door 
dat de Nederlandse taal leren heel belangrijk was. Maar 
dat mocht nog niet. Eerst moest er een goedkeuring 
komen van de IND. Zo lang dat Interview met de IND 
niet was geweest, mochten ze niets doen – niet werken, 
geen taal leren. Na anderhalf jaar kregen ze te horen dat 
ze voor vijf jaar in Nederland mochten blijven. Rashid 
ging direct naar school en deed na zes maanden het 
inburgeringsexamen. Hij slaagde. En het geluk zat ze 
verder mee: binnen een maand kregen ze een woning 
toegewezen. In Eenrum.

Ze hebben een prachtige woning in de Molenstraat en pa 
en moe wonen in De Vennen. Ze voelen zich hier welkom 
en thuis. De kinderen gaan in het dorp naar school. Hun 
jongste zoontje werd hier geboren en vierde afgelopen 
week zijn eerste verjaardag. Rashid wil graag zijn eigen 
bedrijf gaan uitbouwen. Het begin is er: vijf dagen in de 
week werkt hij in Groningen en op zaterdag is hij van 
10 tot 17 uur open in Winsum. Dat hij een vakman is 
in kledingreparatie blijkt wel uit het feit dat het bedrijf 
waar hij nu werkt en waar hij een maand proeftijd had, 
de tweede dag al meldde dat hij kon blijven. In plaats 
van een halfjaarcontract kreeg hij een jaarcontract. 
Het maken van kleding is hem ook met de paplepel 
ingegoten: vanaf acht jaar mochten de kinderen aan het 

werk in Syrië. Dat deed hij ook in de uren dat hij vrij was 
van school. Toen hij van de basisschool af kwam, ging 
hij volledig aan het werk. Er moest immers geld verdiend 
worden. Je kan je dat hier bijna niet voorstellen. Maar 
dit had tot gevolg dat hij kledingreparatie stap-voor-stap 
heeft geleerd. 

Het begon met schoonmaken en opruimen. Als hij iets 
onder de knie had, mocht hij weer wat meer doen. Al snel 
zat hij als jonge jongen als een volleerd kleermaker achter 
de naai- en lockmachine. Ook in Eenrum kreeg hij weer 
hulp. Carin Schripsema uit Eenrum hielp ze hier op weg. 
Ze assisteerde hem met het verkrijgen van de benodigde 
papieren voor zijn eigen bedrijf en ondersteunde met de 
aanschaf van de naai- en lockmachine.

In Winsum, waar Rashid de kleding maakt.

Veel geluk gehad dus? Ja, zeker. Maar Rashid en zijn 
familie zijn ontzettend aardige mensen en die wil je ook 
helpen. En ze werken hard. Ze zijn ervan overtuigd dat 
ze in Nederland en in het bijzonder in Eenrum een nieuw 
bestaan willen opbouwen. Hoewel de familie nog in Syrië 
woont – de ouders van Midia en broers en zussen van 
beiden – willen ze niet meer terug naar Syrië. Ze hebben 
daar teveel nare dingen gezien. Als het kan zouden ze 
ooit een eigen huis willen kopen en ze hopen op een 
goede toekomst voor de kinderen. En deze mensen 
verdienen het.

De flyer die ze hebben laten maken meldt het volgende:
Goudgoed zorgt voor de kringloop, ik doe dat ook.
Ik herstel en vermaak niet alleen je kapotte rits of te lange 
broek. Ook stoffen die bij Goudgoed binnen komen zoals 
dekens en jassen geeft ik een nieuwe bestemming. Ik 
maak er tassen, kussens, etuis van. 

lees verder op pagina 12
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Heb je liever een kruikzak of een hoes voor je laptop?
Is je lievelingsjas, broek of shirt versleten? Koop de stof 
en breng het langs en ik maar er een kopie van. Een 
maatje kleiner of groter, geen probleem.

Gooi dus je kleren niet gelijk weg, maar kijk bij Rashid 
of het gerepareerd kan worden of dat er iets anders 
leuks van gemaakt kan worden. Hij zit op de bovenste 
verdieping bij Goudgoed aan de Aanleg in Winsum. Je 
zult er geen spijt van krijgen.
De kleding langsbrengen aan de Molenstraat kan ook. 
Doe er even een briefje bij met naam en telefoonnummer 
en wat er moet gebeuren. Molenstraat 19a. Rashid laat 
weten wanneer het klaar is.

De koekjes heb ik niet allemaal opgekregen, maar het 
was een bijzonder leuk gesprek met hele lieve mensen.

Tekst en foto’s 
Tom Baars

    

stainrom

Als u deze stenen op 25 mei vindt in het dorp dan mag 
u deze meenemen of verder laten zwerven, hieronder 
staat wat de paarse kleur en groene hart betekent.
Wij vonden het wel leuk om hier ook aan mee te doen.
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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? 
      Amber Marjan Postma ik ben 7 jaar  
      en zit in groep 4.
2.   Heb jij broers of zussen en wat  
      is hun leeftijd: 
      1 zusje zij heet Carmen en is 5 jaar.
3.   Wat vind je leuk op de t.v.
      Oggy en de kakkerlakken van Dutchtuber.
4.   Wat is jouw favoriete liedje?            
       “ Zij aan zij”’ van kinderen voor kinderen.

5. Wat wil je later worden?  
  Dierenoppasser of Boswachter.
6. Hoe ziet jouw favoriete      
            maaltijd er uit:  
 3 kazen Pizza.
7. Met welke tv persoonlijkheid       
           zou jij best een dag willen chillen? 
 Dutchtuber, omdat hij vaak Roblox speelt en 

daar dan over praat.
8.Wat vind je het mooiste aan   
     jezelf?
     Mijn ogen. 
9. Aan wie geef jij deze                
     vragen door?
     Ruben Mulder
10.Waarom aan deze persoon?
     Omdat hij mijn neef is en mijn   
 beste vriend.

vriendjes in de spotlights

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

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger

 WARME MAALTIJDEN -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 
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deuren en frontons

‘Met de deur in huis vallen.’ Niet Doen, zou ik zeggen; 
dat geeft een hoop zooi. Zeker met de deuren waar ik 
het over wil hebben: prachtexemplaren die meestal ook 
nog behoorlijk zwaar zijn. Maar deze uitdrukking stamt 
uit de tijd dat huizen nog geen entree/hal/gang hadden 
(begin zeventiende eeuw, let maar op schilderijen uit die 
tijd waar vaak een zwaar gordijn voor de deur hing). Bij 
binnenkomst stond men meteen in de woonkamer. Toen 
de hal/gang zijn/haar intrede deed, werd er meestal 
een bovenlicht geplaatst voor het nodige licht in de 
hal of gang. Dat bovenlicht zat meestal in de voordeur. 
Bij statige huizen of boerderijen sprak men vaak over 
rouw- en trouwdeur: voorname deuren voor belangrijke 
gebeurtenissen en niet voor dagelijks gebruik. De meeste 
huizen hebben daarnaast ook nog een achterdeur en 
eventueel zijdeur. 

Vaak werd het bovenlicht versierd met een levensboom 
of met snijwerk (de lijnen/roeden en afbeeldingen waren 
oorspronkelijk in hout, tegenwoordig massaproductie in 
gietijzer) met attributen of symbolen die iets vertellen over 
het beroep van de bewoner (in Eenrum niet gevonden, 
of het moet deze zijn)

A. Waar zit deze?

Bij het maken van de foto’s vielen mij nog enkele 
prominente bouwelementen bij de deuren op: de 
vlakverdeling in de deuren, het al of niet aanwezig zijn 
van spionnetjes, slechts enkele deuren met frontons en 
heel veel bovenlichten. Deuren gevat in kroonlijsten met 
classicistische versieringsmotieven, een raam in de deur 
met een (giet)ijzeren raamwerk ervoor. De verscheidenheid 
aan deuren gebiedt mij een onderverdeling te maken:

I. Deuren met bovenlichten
II. Deuren met een melkmeisje
III. Deuren in een middenrisaliet

In deze editie beperk ik mij tot ‘Deuren met bovenlichten’, 
al of niet met een bewerkt bovenlicht. Voor meer 
informatie verwijs ik naar www.bovenlichten.net van Ben 
Veldstra.

De antwoorden van de vorige editie:

Gevel A: Hoogstraat 2
Gevel B: Havenstraat 7
Gevel C: Oudeweg 23
Gevel D: Burgemeeter Wiersumstraat 36
Gevel E: Tuinbouwstraat1

Jeroen Bol had ze allemaal goed

Wat is de locatie van boven- en onderstaande deuren?

Deur B                                                     

Deur C
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Deur D                                                     

Deur E

Oplossingen weer sturen naar 
redactie@de-ainrommer.nl

Succes en zoekplezier.

Pierre Janssen

vrijjazzie staat in de startBlokken!

Na alle bijdragen over wekelijkse videogesprekken 
met de bandleden en de spoonerismen in onze band-
appgroep, kunnen we gelukkig eindelijk informeren 
over de op handen zijnde optredens in de komende 
maanden. En dat zijn er dan ook direct maar liefst drie! 
Natuurlijk hopen we dat ze allemaal door zullen gaan. 
Daar gaan we: 

1. Zaterdag 26 juni om 15.00 uur zullen wij de aftrap 
doen van het Jazzfestival in Feerwerd. Dit nieuwe festival 
dat Jazz&ImproLokaal heet, zal doorgaan tot in de 
avonduren en worden georganiseerd door de Stichting 
Jazz in Feerwerd. Behalve VrijJazzie zullen bekende, 
regionale jazzartiesten optreden. 

2. Op zaterdag 3 juli mogen we alweer spelen en wel voor 
de (uitgestelde) 10e keer in Dokkum. De ondernemers 
van Dokkum verrassen ons telkens met de plek waar 
we gaan spelen, dus mocht je willen komen (wat wij 
heel erg leuk vinden!) kijk dan vooraf nog even op onze 
Facebook-pagina. We spelen ’s middags. De precieze 
tijd weten wij ook nog niet, die laten we weten in de 
volgende Ainrommer. 

3. Op zaterdag 4 september zullen we meedoen aan het 
festival in Den Andel met op verschillende locaties allerlei 
muziek en andere optredens. Meer informatie volgt. 

We hopen, dat we je op één of meerdere optredens 
zullen zien! Houd voor de laatste informatie onze 
Facebookpagina of website www.vrijjazzie.nl in de gaten. 
Met muzikale groet, ook namens Robert, Pjotr, Hans en 
Anita, 

Ingrid van der Meulen
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Hoogstraat 1, 9967 SB  Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059

info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl

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!

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

	

					

Massagepraktijk Titia Smit	
	

	

	

	

	

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

	
Aangesloten	bij	NBSM	en	Netwerk	bij	kanker	
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de komdianten

Onderstaand artikel is geschreven door Johan Staal. 
Het heeft een paar weken geleden in De Ommelander 
gestaan. Omdat niet iedereen De Ommelander leest 
hebben we Johan gevraagd dit artikel te mogen 
plaatsen in De Ainrommer. Dat mocht, waarvoor dank.

KOMEDIANTEN ZOEKT NIEUWE LEDEN!!!!
 Toneelvereniging De Komedianten uit Eenrum is op zoek 
naar nieuwe leden. De bestuursleden Niek Grommers, 
Meindert Geertsema en Sijtze de Vries willen namelijk 
dat de bijna zeventig jaar oude vereniging nog decennia 
in leven blijft door Johan Staal . Dat de toneelvereniging 
graag versterking ziet komen, is duidelijk wanneer Niek 
Grommers vertelt over het huidige leden-bestand. 
“Samen met Ricky Rozema zijn wij op dit moment de 
vier mannelijke leden. Voor een toneelvereniging is dat 
wat aan de magere kant. Gelukkig hebben we een aantal 
vrouwen die bijvoorbeeld de rol van politieagente, in 
plaats van agent, kunnen spelen. Maar er zijn altijd rollen 
in een klucht die beter door een man voor zijn rekening 
genomen kunnen worden,” vertelt de 61-jarige voorzitter 
voor wie het toneelspelen ooit in Mensingeweer begon.

Gretha Werkman, Niek Grommrs en Margriet Bos

Telefoonboek
Ik weet niet meer precies in welk jaar dat was en het 
ging toen ook wat meer vanuit de losse pols. Dan werd 
er bijna in het telefoonboek gekeken wie men eventueel 
als een geschikte kandidaat voor een rol zag en die werd 
vervolgens benaderd. 
Dat was een benadering die de eveneens 61-jarige 
Meindert Geertsema ook ten deel viel. ,,Ook ik werd een 
keer gebeld met de vraag, eigenlijk was het niet eens een 
vraag, of ik wilde komen toneelspelen. Ik ben toen een 
keer naar het dorpshuis in Mensingeweer gegaan waar 
ik direct een boekje in mijn handen gedrukt kreeg. Maar 
op een gegeven moment was het met het toneelspelen 
in Mensingeweer een beetje over en toen ben ik samen 
met Niek naar De Komedianten gegaan. ’’Daar speelde 
de nu 52-jarige Sytze de Vries toen al een aantal jaren 

en dat gold ook voor Ricky Rozema. ,,Ricky is een jaar 
jonger dan ik en samen zijn we bijna veertig jaar 
geleden bij het jeugdtoneel begonnen”. Dat is iets wat 
wij ons nu nauwelijks meer voor kunnen stellen omdat 
de jeugd nauwelijks nog enthousiast voor het toneel 
te maken is. Vanuit het jeugdtoneel ben ik toen samen 
met Ricky doorgegaan naar De Komedianten waar we 
beiden nog steeds lid van zijn. Mijn rol is ondertussen wel 
veranderd, want tegenwoordig ben ik de regisseur. Dat 
is overigens niet omdat ik het spelen niet meer leuk vind. 
Ik ben eigenaar van een garagebedrijf waardoor het mij 
aan tijd om ontbreekt om mijn teksten goed te kunnen 
leren. Ik hoop echt dat zich nieuwe leden melden. Vroe-
ger was het zo dat iemand in Eenrum moest wonen 
maar van dat principe zijn we allang afgestapt. Wanneer 
je in de regio rond Eenrum kijkt, zie je dat er redelijk 
wat toneelverenigingen zijn verdwenen. Dat is natuurlijk 
jammer maar ergens ook logisch omdat ook wij zien dat 
we met een vergrijzing te maken hebben. Daarom zou 
het ook fantastisch zijn wanneer er zowel mannen als 
vrouwen onze gelederen komen versterken. 

Leesgroep
Mannen en vrouwen die, zo vertelt Niek Grommers, niet 
bang hoeven te zijn dat de stukken die gespeeld worden 
niet met de tijd meegaan. ,,Binnen de vereniging hebben 
we een leesgroep die kijkt of een stuk voor ons en het 
publiek aantrekkelijk is om te spelen. We vinden het 
heel belangrijk dat de spelers en speelsters er een goed 
gevoel bij hebben want dat zorgt ook voor een goed 
gevoel bij het publiek. ”
 
Mijlpaal
Vervolgens gaat het er over hoe oud de toneelvereniging 
precies is? “Heel jammer is’’, vertelt Meindert 
Geertsema, dat er maar weinig uit het verleden van De 
Komedianten bekend is. Het enige dat we weten is dat 
de toneelvereniging in 1954 is opgericht. Maar er gaan 
verhalen dat men eerder ook al speelde na afloop van de 
jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging Orpheus.
Maar echt geregistreerd als toneelvereniging zijn wij 
sinds 1954. Dat betekent dat we in 2024 ons 70 jarig 
jubileum hopen te vieren. Ik moet zeggen dat ik dat wel 
een mijlpaal vind en daarom moeten we zorgen dat we 
geen verdere terugloop in het ledenaantal zien. Misschien 
moeten ook wij daarom toch meer mensen persoonlijk 
benaderen voor een rol binnen onze vereniging.
Zo heeft onze jarenlang uitstekend funcionerende 
souffleuse Grada Rozema laten weten dat wanneer we 
weer mogen spelen ze waarschijnlijk niet meer terug zal 
keren.Dit omdat ze de 70 al een aantal jaren gepasseerd 
is. Daar is alle begrip voor, maar dat laat zien dat de 
gemiddelde leeftijd naar beneden moet”.

lees verder op pagina 18
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Sytze de Vries en Meindert Geertsema

Worstelen
Vervolgens komen de verhalen los over de grappen en 
grollen die er achter de coulissen maar ook op het toneel 
uitgehaald worden. Meindert Geertsema: ,,Ik weet nog 
dat er in Mensingeweer een keer een toneelstuk was met 
een scène dat er cake gesneden moest worden. Op de 
avond van de uitvoering had ik echter twee breipennen 
in die cake gestopt. Wanneer je dan iemand, die dat als 
enige niet weet, ziet worstelen met die cake is dat voor 
de rest lachen, gieren en brullen. Dat zijn grappen die 
ook bij ons zouden passen want ook bij ons staat de ge-
zelligheid hoog in het vaandel. Daarom hopen we ook 
dat zich nieuwe leden zullen melden.’’

Tekst Johan Staal, foto’s  Ronnie Afman

UPDATE 

Beste dorpsgenoten,

In de vorige editie schreef ik nog op zoek te zijn naar een 
nieuw huis voor Ruben en mezelf. We kregen meer dan 
genoeg tips en zagen wederom dat Ainrommers elkaar 
graag helpen. Inmiddels hebben we een gepaste plek 
gevonden en zullen we vanaf half juni weer in Eenrum 
wonen. Daar kijken we bijzonder naar uit; we hebben het 
dorp gemist. Tot snel!

Groeten,
Sacha Kraan

OPROEP

Ik wil graag zwemmen dwz. baanzwemmen in Groningen 
Stad.
Is er iemand met een auto die mij wekelijks wil meenemen? 
Uiteraard tegen vergoeding van kosten.
Ik hoor het graag.
Inge Mans
Ernstheemsterpad 27, Eenrum
inge.mans@yahoo.com

RUILKRING HOGELAND

De Ruilkring Hogeland is een LETS (een Lokaal 
Economisch Transactie Systeem), een informele 
vereniging van leden die onderling hun diensten (en 
spullen) aanbieden. Er kan en zal niet altijd een directe ruil 
plaatsvinden en daarom wordt de ruilhandel verrekend 
in lokale transactie-eenheden, de Pangel. 

Het is nog steeds niet mogelijk om grotere bijeenkomsten 
te organiseren, maar we blijven goede moed houden. 
Wellicht nog deze zomer, anders zeker toch in september, 
hopen wij. Tegen die tijd moet de meerderheid van de 
bevolking zijn ingeënt. Dat betekent overigens wel dat 
wij in de zomer alle voorbereidingen hiervoor moeten 
treffen, maar ach dat zal wel lukken.

Wat wel gewoon blijft doorgaan is de groei van het 
ledenbestand. Ook het onderling pangelen neemt niet 
af, zeker niet via WhatsApp. Maar we willen toch graag 
opnieuw aandacht vragen voor Facebook en de website. 
Ook daar vinden jullie allerlei wetenswaardigheden en 
vraag en aanbod.

Is je interesse gewekt? Bezoek dan de website www.
ruilkringhogeland.nl. Hier vind je veel info, maar je kunt 
er ook de laatste nieuwsbrief lezen. Bedenk het gaat 
niet alleen om spullen, je kunt ook diensten of kennis 
aanbieden. En als je lid wordt krijg je al direct 30 Pangels 
al startkapitaal. Bovendien is wat jij overbodig of niet 
langer bruikbaar vindt, wellicht precies datgene waar 
een ander al tijden naar op zoek is.

COMPuter

REParatie

- Repareren en opwaarderen  van computers en  
   randapparatuur. 
- Inbouwen van nieuwe onderdelen.
- Aanleggen van PC-netwerken
- Installeren van software
J.H. van Eck, De Akkers 13, 9967 PX Eenrum  

Tel.nr. 0595-491722 (ma.  t/m vr.  tussen 18.00 en 20.00)
e-mail J.H.van.Eck@Ziggo.nl

bedrijf
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Rustig wonen in Eenrum

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

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.

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.



22

kinderpuzzels
Woordzoeker

rebus
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Gediplomeerd lid van Provoet

65

ook voor:
- tassen 
- lederwaren
- pantoffels
- warme sokken
- schoenklompen
- zweedse klompen

VAN DER MEULEN
Eenrum · Zuiderstraat 25 · www.eenrumerklompen.nl · 0595-491383
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puzzel

Stuur de oplossing voor 15 juni 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77  Eenrum of mail naar  
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer  
“In mei leggen alle vogels een ei”.   De winnaar van de vorige maand: A. v.d. Bos. Gefeliciteerd, het prijsje 
aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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Horizontaal 

1.beste prestatie                       
8.gebalsemd lijk                         
13.wolpluisje            
14.muziekstuk                     
15.verklaring                         
17.riv. in Nederland                      
19.Engelse dame                      
21.wachthuisje                     
23.Algemeen Nederlands (afk)                             
24.rechtop          
26.geloofsgemeenschap                  
29.verrotting                          
31.vorm van belasting                  
32.hoofddeksel                
34.vogelverblijf                  
35.teug                        
36.vlinderlarve              
37.zijrivier v.d. Donau                         
39.Koninklijke Nederlandse 
Atletiekunie (afk)              
40.rozenmaand                 
42.inwendig orgaan             
44.hoog water (afk)                
45.godsdienstig lied 
46.mineraalwater                .          
48.winkel                      
50.symbool mangaan              
51.doosvrucht            
52.hasjsigaret                      
54.Bijbelse grofeet                    
56.toespraak                    
58.brave borst                
59.stapel                             
60.dans                             
62.boom                    
64.hoeveelheid                   
67.deel v.e. vissersvaartuig            
68.voorzetsel                   
69.transportmiddel       
71.tenger                     
74.tekengerei                  
75.vooruit!                      
76.jongensnaam                 
78.niet voltooid                
80.zijde v.e. munt                 
81.niet slecht                   
82.onguur persoon                   
83.deel v.e. overhemd                   
85.soort scan v.h. menselijk 
lichaam                        
86.bergmeubel                  
88.soort vaatwerk     
90.parmantig             
92.Portugees levenslied           
93.erfelijke factor              
94.Rotterdams vervoerbedrijf               
96.rang bij padvinders                    
99.drank                       
100.scharnier                   
102.dergelijke                      

103.claim                        
104.vogel                    
106.wapenkreet            
108.soort vrachtschip     
110.hint                          
111.natuurverschijnsel                  
112.onder voorwaarde           
114.Sociaal Economische Raad                      
115.bericht                          
116.de Heilige Schrift (lat) 
118.zacht                               
120.niet moedig           
122.legerleiding         
124.charmant                     
126.voeg                     
127.uitroep                      
129.over                   
131.fatsoenlijk             
134.bewijs van aankoop   
135.neder                     
138.slingerplant              
139.varkenshuid met spek 
141.grammofoonplaat     
142.publiekssensatie        
144.mispunt                 
145.deejay                    
146.waardeloze lap       
147.onderscheidingsteken 
148.schijn                        
150.plezier maken            
151.van verschillende soort 

VERTICAAL 

2.voegwoord                      
3.frisdrank                           
4.soort schoeisel                    
5.sec                                         
6.vak op school                   
7.kibbelen                        
8.uitgestorven vogel                         
9.vastleggen v.e. schip               
10.jonge vrouw                       
11.hetzelfde (afk)          
12.vaartuig                        
16.griep                           
18.koraaleiland                     
20.op genoemde dag (afk) 
22.Bescherming 
Burgerbevolking (afk)                           
23.zangstuk                           
25.op alle plaatsen                  
26.ind. rund             
27.Koninklijke Hoogheid (afk)                         
28.bezieling                      
30.vulkaan op Sicilië                       
33.landbouwproduct   
32.smerig                         
36.omwisseling                            
38.onderkleding            
40.kriebel                        
41.United Press Internat. (afk)  
43.deel v.e. vliegtuig  

45.geslepen             
46.alleenspel                    
47.tegen                     
49.rakelijzer                      
51.soort fruit             
52.Oosterse vechtsport               
53.voormalig Russisch 
persbureau                       
55.soort hamer                         
57.zoetwatervis                  
61.lijst met opties             
63.knop op een vlaggenstok   
65.deel van Rusland                                   
66.riv. in Polen                   
69.voegwoord                 
70.broodsoort                     
72.drank                   
73.vangmiddel           
75.ledemaat           
76.administratie (afk)                         
77.priester van silo              
79.lust                        
84.voorzetsel                   
87.advies (afk)                        
89.afwasbak                   
91.bevlieging                  
92.sportief                      
93.vaartuig                    
95.zeurkous              
97.verwarde massa                              
98.stofnaam              
99.schaamte              
100.soldaten                 
101.rijkelijk             
104.beendervulling            
105.badartikel                   
107.onbewogen          
109.uitblinker                
110.afscheiding                           
113.voertuig                           
115.tegenwerping                       
117.ruk                        
119.tweestrijd                            
120.bestaansmiddel                           
121.damesjapon                
123.langwerpig broodje           
125.voederbak               
126.naaldvak                  
128.Engelse titel           
130.componist                     
132.bij afwezigheid (afk)  
133.verontwaardigd     
136.uitroep                
137.gemeentepolitie (afk)  
139.windrichting (afk)     
140.soort brandstof     
143.lidwoord          
144.wetenschappelijke 
opleiding                            
146.meer dan wenselijk is  
149.onder het nodige 
voorbehoud  
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n.

7
1914 - 2021
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wandeltocht

10km

L.A. Ds. Uilkenstraat
L.A.	 Aagstweg,	 fietspad	 volgen	 tot	 vóór	 huis	
Nienhuis
R.A.	 Aagstdwarsweg
Bij		 tweesprong	links	aanhouden
tot	 boerderij	Durenkamp
brugje	over	Hoornstervaart	“Abtenvonder”
Fietspad	 volgen,	 bij	 brug	 “Wehestervonder”	 links	
aanhouden
Mernaweg	oversteken	(uitkijken)W.H.	Timersmastraat	
volgen
Eind	W.H.	Timersmastraat	L.A.	Warfhuisterweg	
R.A.	 ’t	Hoogje
L.A.	 Pastoor	Martenstraat
R.A.	 Mernaweg	volgen	tot	gemaal	“Abelstok”
L.A.		 Fietspad,	onder	de	weg	door	
Direct	daarna	L.A.	bos	in	tot	boerderij	Klein	Maarslag
L.A.		 betonpad
L.A.	 Schouwerzijlsterweg	volgen
Weg	 oversteken	(uitkijken)	richting	Eenrum
L.A.	 J.J.	Willingestraat
naar	de	kantine,	eindpunt

5km

Langs	hoofdveld	en	traningsveld	naar	dee	Aagstweg
Aagstweg	oversteken
L.A.	Aagstweg	volgen
R.A.	Aagstdwarsweg	volgen
Bij	3-sprong	links	aanhouden
Bij	boerderij	“Oosterheerd”rechtdoor
Brug	over	tot	3-sprong
L.A.	naar	de	Mernaweg
Mernaweg	volgen
L.A. Aagstweg
R.A. Ds Uilkenstraat
naar	voerbalkantine

U	kunt	de	routes	overal	beginnen
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kleurplaat voor papa
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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

W W W . M A R N E L A N D . N L

info@aandachtvoorhetafscheid.nl www.aandachtvoorhetafscheid.nl

AANDACHT 
VOOR HET 
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77 
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wordt donateur notoarestoen

 

 

 
 

Ik zeg Ja   en word donateur voor € 20,-  per jaar
Als dank ontvang ik gratis de map 8 x Groene Inspiratie:

met ansichten van o.a. de Chinese vaantjesboom 
 en de Amerikaanse paraplumagnolia. 

                   
 

Ik machtig Stichting Notoarestoen tot wederopzegging om p/jaar 
□   €  20,--    □ €  ............   af te schrijven van mijn rekening. 

rekening nummer  ....................................................................................... 

naam + voorletter  .....................................................................  m/v/fam 

adres   ........................................................................................................... 

postcode ..................................   woonplaats  .......................................... 

telefoon ....................................   e-mail   ................................................... 

datum  ......................................   handtekening 

Doet u liever een éénmalige donatie? Ook deze is zeer welkom! 
Vul hierboven uw adresgegevens in en kruis onderstaande machtiging aan 
□    Ik machtig Stichting Notoarestoen om eenmalig  €  ...........    
       af te schrijven van mijn rekening. 
       (vergeet niet uw rekeningnummer en handtekening hierboven in te vullen!). 
 
U kunt uw aanmelding zenden naar: Stichting Notoarestoen, Posthumuslaan 16, 

9967 PN  Eenrum. Aanmelden kan ook via www.arboretumeenrum.nl 
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nuttige adressen

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

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  0800 - 9009
Energiewacht  088-5553000
Kabel   0800 - 0340
Water   050 -  368 86 88 
KPN telefoon  1804 of 0800-0402 (niet gratis)

in niet-levensBedreigende situaties
Ambulance  huisarts/ doktersdienst bellen
Brandweer  0900-0904

Bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

Centraal meldpunt vrijWillige thuishulp
Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis  
Telefoon 0595 - 575500

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

fYsiotherapie aan ’t Wad
Behandeling volgens telefonische afspraak.
Praktijk: J.J. Willingestraat 12, 
9967 PB EENRUM.
Telefoon 0595 - 492059 
b.g.g.    0595 - 424586
Afspraken liefst tussen 9.00 - 12.00 uur

hansems: praktijk voor 
fYsio- manuele- en 
kinderfYsiotherapie
Praktijk: Hereweg 9, 
9967 PP EENRUM
Telefoon  0595 - 491967
Afspraken bij voorkeur tussen
10.00 - 12.00 uur, of 14.00 - 16.00 uur

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

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

Bloedafname Certe ( voorheen laB noord )
neem contact met de huisarts voor locatie
of www.certe.nl

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

e.h.B.o. pieterBuren e.o.
Rita de Vries-Straat 
Telefoon: 06-50853123    

overledenenzorg
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