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VOORWOORD

Zomernacht

In de rij bij de kassa, op het terras of zo maar terloops
op straat: steeds vaker klinkt de Oekraïense taal in
het Hogeland. De gevolgen van oorlog die dat verre
land verscheurt, bereiken ook Noord Groningen.
En Noord Groningen reageert: vluchtelingen krijgen
onderdak aangeboden, kinderen kunnen sinds kort
naar school, vrijwilligers melden zich aan om te helpen.
Dorpsbelangen Eenrum heeft de gemeente ook
aangeboden ondersteunend en aanvullend te willen
zijn. Meer informatie in het maandelijkse stuk van
Dorpsbelangen!

Doe nu die gedachten dicht van je.
Denk nu eens liever niet na over morgen.
Kijk niet steeds weer die bosrand van gisteren
na, bramenplukker die je bent zoals vroeger
maar nu. Maak even geen onderscheid tussen
een wie en hoezo en de kans op anders.

Verder in deze Ainrommer weer een bomvolle agenda,
de maandelijkse puzzel, aankondigingen, mededelingen
én voorlopig de laatste bijdrage van Pierre Janssen, die
de Ainrommer tien edities lang verrijkte met zijn ‘Huizen
van Eenrum’.
Wilt u overigens iets bijdragen aan dat dorpsblad? Wij zijn
op zoek naar nieuwe columnisten en stukjesschrijvers.
Heeft u interesse uw schrijfsels te delen met uw
dorpsgenoten? Stuur dan een mailtje naar:
redactie@de-ainrommer.nl.

Doe in je hoofd uit de lamp, hoor wat er is,
ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers.
Leef met je lichaam van nachtwind de koelte.
Geeuw je een gat in het hart en proef het
zo rood al sap van bramen. Wees langzaam
door vogels gezongen het wordende licht.
C.O. Jellema
(te lezen op Oude Kerkhof Noordzijde in Leens)

De redactie

kopij inleveren zomernummer voor 15 juni
Pentekening door Jaap Lanenga

ADVERTEREN? – WAT KOST DAT?
ADVERTENTIE WIJZIGEN?
Greetje Baars
advertentie@de-ainrommer.nl
Tel: 0595-491768
OPLOSSING PUZZELS INLEVEREN
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Mattenesserlaan 77
BEZORGING
Sjanneke Niewold-Staal en team
DRUKKER
Drukkerij Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

LET OP: KOPij INLEVEREN VOOR 15 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

d.d. Organisatie

nijs oet ainrom
Tijd

Activiteit

Locatie

open poort
final attraction
wedstrijd ekc 1

De Poort
Kleine Plantage
sportpark Eenrum

10.00 – 12.00
10.00 – 17.00
13.00

wedstrijd eenrum 1
molen open
feestelijke opening
Groninger molenweekend
reisje museeaquarium
wandel3daagse
molen open
midzomerconcert
molen open
vrijwilligersdag
tuinconcert

sportpark Eenrum
Molen de Lelie
Hoofdstraat 1
Molen de Lelie
Dorpsplein
sportpark Eenrum
Molen de Lelie
kerk Eenrum
Molen de Lelie
Ernstheemsterpad
kerk Den Andel
m.m.v. Moondance
Dorpshuis

15.15
13.00 – 17.00
14.30
10.00 – 17.00
13.00
18.00
13.00 – 17.00

Juni
Vrij.
4-5-6/6
Za.
Za.
Zo.
Za.
Di.
15-16-17/6
Za.
Di.
Za.
Za.
Zo.

Zo.

03-06 Kerk Eenrum
Kleine Plantage
04-06 VV Eenrum
04-06
05-06
11-06
14-06
18-06
21-06
25-06
25-06
26-06

VV Eenrum
Molen de Lelie
Kunst & Vrijheid
Molen de Lelie
Ontmoetingspunt
Wandel3daagse
Molen de Lelie
Kerk in het dorp
Molen de Lelie
Arboretum Notoarestoen
Kerk in het dorp

26-06 Historische Kring Eenrum

foto-en filmmiddag

13.00 – 17.00
8.30
15.30
14.00 – 17.00

Juli
Za.
Za.
Wo.
Za.
Wo.
Za.
Wo.
Za.
Wo.
Za.

02-07 Orpheus
02-07
06-07
09-07
13-07
16-07
20-07
23-07
27-07
30-07

Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie

papieraktie
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open

dorp
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Augustus
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Wo.
Za.
Wo.
Za.
Wo.
Wo.
Do.
Weekend
Za.
Wo.
Za.
Wo.

03-08
06-08
10-08
13-08
17-08
17-08
18-08
19-8
20-08
24-08
27-08
31-08

Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
St. Drafsport Eenrum
Ver.v. Volksvermaken
Ver.v. Volksvermaken
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie

molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie
Harddraverijen voor paarden sportpark Eenrum
Fietsencross
sportpark Eenrum
Kermis in Eenrum
Eenrum
molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie
molen open
Molen de Lelie

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
16.00
18.30
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Donderdag
Volleybal m/v recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Vrijdag
Freerunning 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs
Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
Ontmoetingspunt
Maandag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Zo.
05-06 Centrumkerk
Ds. Ruth Renooij
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

12-06
12-06
19-06
19-06
26-06

Centrumkerk
Kerk Eenrum
Centrumkerk
Torenkerk
Centrumkerk

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

Ds. Ruth Renooij
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ignace Frenay
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ignace Frenay

Bijzonderheden
Pinksteren
met jong & oud

mmv Winsumer Cantorij

19.30 – 20.30
19.15 – 20.45
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

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

Tijd
10.00
9.30
9.30
9.30
10.45
9.30

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

Wilt u De Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op:
www.de-ainrommer.nl
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HUIZEN VAN EENRUM
Na tien edities van de Huizen van Eenrum komt er een
voorlopig slot van deze rubriek. In het begin zijn er
spelregels opgesteld en aan de hand daarvan wordt er
een einduitslag bepaald. Er is toen ook gewag gemaakt
van het feit dat er een prijs(je) aan verbonden zou zijn.
Helaas is De Ainrommer niet zo kapitaalkrachtig dat die
Volvo inderdaad uitgereikt zal gaan worden en zullen
de deelnemers het moeten doen met een eervolle
vermelding in dit blad.
Vanaf de allereerste editie zijn er oplossingen
binnengekomen, hetgeen de redactie èn de schrijver
dezes verheugde. Het aantal inzenders breidde zich
gestaag uit maar bleef beperkt tot 3 vaste inzenders.
Incidenteel waren er meerdere geïnteresseerden maar
die streden niet mee met die doorgewinterde, vaste
speurders. Toch denk ik dat inwoners van Eenrum wel
benieuwd waren welke foto bij welk adres hoorde maar
daar geen inzending aan koppelden.
Na ‘Daktypen’, ‘Metselwerk’, ‘Deuren en frontons’,
‘Melkmeisje’,
‘Middenrisaliet’,
‘Ornamenten
1’,
‘Ornamenten 2’, ‘Gevels en lijsten’, ‘Schoorsteen’ en
‘Akkenailtje’ waren er 49 punten te verdienen. Degenen
die vanaf het begin de oplossingen instuurde heeft
uiteindelijk gewonnen, diegenen die later instroomden
begonnen met een achterstand die niet meer in te halen
was helaas.
De top 3:
1. Ger Dijkstra: 47 (alle edities ingezonden)
2. Jeroen Bol: 43 (ingestapt na 1e editie)
3. Alfred Schut: 39 (ingestapt na 2e editie)
Andere inzenders waren nog: Tom Baars, Anita Huininga,
Nico Nienhuis en Lies Staal.
De foto die de meeste problemen veroorzaakte zat in
aflevering ‘Ornamenten 2’. Dat was een foto van een
ornament op het dak van Hoornsediep 4 (tegen Weheden Hoorn aan); en dat behoort wel degelijk bij Eenrum.
Ger was daarvan op de hoogte! Jeroen kwam er na
enkele hinten achter en Alfred zocht zich te pletter en
bleef daarbij.
Rest mij nog de antwoorden van de ‘Akkenailtjes’ te
vermelden:
A: J.J. Willingestraat 11B
B: Burgemeester Wiersumstraat 31
C: Molenstraat 2
D: Kerkstraat 2
E: Hereweg 7
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Ik dank alle inzenders maar vooral de drie vaste
speurders. En wie weet tot een volgende serie!
Pierre Janssen

FEESTELIJKE OPENING KUNST EN VRIJHEID
TE EENRUM
Hoewel de verbouwing nog lang niet klaar is, openen
Peter Tol en Erica Oudgenoeg op 5 juni hun pand aan
de Hoofdstraat , het voormalige café Centraal, dat ze
hebben omgedoopt tot Kunst & Vrijheid.
Peter en Erica gebruiken het café als woonhuis, maar
na de zomer zullen er met enige regelmaat
huiskamerconcerten worden georganiseerd. De
voormalige slijterij wordt een boekenuitleenpunt, dat met
inzet van vrijwilligers uit het dorp enkele middagen per
week geopend zal zijn. De etalage van de voormalige
slijterij wordt als permanente expositieruimte gebruikt.
Op zondagmiddag 5 juni zijn alle belangstellenden van
harte welkom om een kijkje te komen nemen bij de
feestelijke opening. Om half drie trapt de Eenrummer
dichter/journalist Bart Droog de middag af in de
voormalige slijterij. In de etalage opent Willem Kolvoort,
die de afgelopen dertig jaar bekend werd met zijn
posterontwerpen voor het Groningse Vera, een expositie.
Van half vier tot half vijf verzorgt de bekende Grunneger
troubadour Harry Niehof het eerste optreden in de
huiskamer en de middag wordt rond vijf uur in de slijterij
afgesloten door dichter Kasper Peters en schrijfster
Fieke Gosselaar, allebei uit Eenrum.

COMPuter
REParatie

bedrijf

- Repareren en opwaarderen van computers en
randapparatuur.
- Inbouwen van nieuwe onderdelen.
- Aanleggen van PC-netwerken
- Installeren van software
J.H. van Eck, De Akkers 13, 9967 PX Eenrum
Tel.nr. 0595-491722 (ma. t/m vr. tussen 18.00 en 20.00)
e-mail J.H.van.Eck@Ziggo.nl

COOP
COOP

COOP

De opening is gratis toegankelijk. Belangstellenden
kunnen zich ter plekke opgeven als vrijwilliger voor
het boekenuitleenpunt of zich inschrijven voor de
akoestische huiskamerconcerten die na de zomer
geprogrammeerd worden. Voor seizoen 22/23 staan in
ieder geval de bands Swinder, Alex Siegers, Pondertone,
Radio Reinder, Them Dirty Dimes en Trailer Trash op het
programma. De laatste informatie hierover is te vinden
op de website www.kunstenvrijheid.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
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deze een oproep daartoe.

NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Aan de rugzakkers, Pieterpadders, en gewone
wandelaars kun je goed te zien dat het mooie weer
aangebroken is en dat het mooie Eenrum een mooie plek
is om te verkennen. Zo kennen we Eenrum, mooi om te
wonen en mooi om te recreëren. Dat willen we natuurlijk
zo houden, maar nog liever verder uitbouwen. Dat kan
met een actieve bevolking in goede samenwerking met
de gemeente en als het goed is, is er op dit moment een
enigszins nieuw college van B&W. De ervaringen met
de gemeente worden steeds beter en dat is een goede
zaak. Voor nu een paar actuele zaken.
Pand Ernstheemsterpad 33, voormalig Keroazie
In de gemeente Het Hogeland is behoefte aan extra
opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. De
gemeente heeft de direct omwonenden per brief
geïnformeerd. In het kort komt het erop neer dat het
pand wordt klaargemaakt voor tijdelijk gebruik. Er
worden vrouwen, mannen en gezinnen opgevangen.
Verder wordt een locatiemanager aangesteld die het
aanspreekpunt voor betrokkenen/belangstellenden zal
zijn. Direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en
het daarmee op gang komen van de vluchtelingenstroom
is Dorpsbelangen door diverse mensen benaderd
met de vraag wat Eenrum voor deze vluchtelingen
zou kunnen doen. Om niet allerlei losse initiatieven te
beginnen stelde Dorpsbelangen zich terughoudend op.
Nu er sprake is van een concreet initiatief in Eenrum
heeft Dorpsbelangen de gemeente aangeboden hierbij
ondersteunend en aanvullend te willen zijn. Vooruitlopend
op concrete vragen kunt u zich alvast als vrijwilliger op
een lijst voor dit initiatief laten zetten. Aanmelding kan via
dorpsbelangeneenrum@gmail.com Zodra er concrete
vragen liggen kunnen we voortvarend aan de slag.
Nieuwe inwoners in Eenrum
Dat Eenrum een aantrekkelijk dorp is om in te wonen
is wijd en zijd bekend. Met regelmaat kan Eenrum
nieuwe inwoners verwelkomen. Al geruime tijd worstelt
Dorpsbelangen met de vraag hoe we nieuwe inwoners
van harte welkom kunnen heten en hoe we nieuwe
inwoners zo snel mogelijk kennis kunnen laten maken
met alles wat voor de Eenrumers maar van belang kan
zijn. Zo kan de “inburgering” snel tot stand komen.
Het antwoord lijkt simpel. Een lijstje afkomstig van de
gemeente met daarop per datum alle nieuw ingeschreven
inwoners. Helaas is dat niet mogelijk, vanwege, kort
gezegd, privacyregels. Is er dan een andere weg? Ja
zeker. Nieuwe inwoners, die dit lezen kunnen zich
melden op dorpsbelangeneenrum@gmail.com en dan
zal met hen contact worden opgenomen. Ook kan een
dorpsgenoot een nieuwe inwoner hierop attenderen. Bij
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is een voor Eenrum passende invulling gegeven aan
deze herdenking.

Ossengang
De opknapwerkzaamheden aan de Ossengang zijn
klaar. Was het parkeren, vooral in de herfst en winter,
een somberstemmende modderboel met vooral gevaar
voor vieze schoenen en natte sokken, nu ziet het er
allemaal weer puik uit (zie de foto’s voor en na). Duidelijke
en vooral meer parkeerruimte, mooie beplanting i.p.v.
hobbelig onkruid en een frisse uitstraling die dit stukje
dorpskern toekomt. Zo zie je maar weer hoe een
praktische en gestructureerde aanpak van omwonenden
in samenspraak met Dorpsbelangen tot het gewenste
resultaat kan leiden.

Het is altijd een goed moment om na het formele gedeelte
met de aanwezige leden van gedachten te wisselen over
het belang van de vereniging Dorpsbelangen voor het dorp
Eenrum en vooral natuurlijk voor de inwoners. Winanda
van Hoegen was als extern adviseur voor de Dorpsvisie
aanwezig om veel interessante informatie te geven over
de ADA, oftewel de Actieve Dorpen Aanpak. Hiermee
kunnen initiatieven uit het dorp organisatorisch en
financieel ondersteund worden. Dat biedt mogelijkheden
voor Eenrum. Verder informeerde Froukje Stiekema, de
dorpencoördinator voor Eenrum van de gemeente het
Hogeland, de aanwezigen over haar rol in de contacten
tussen de inwoners en organisaties in Eenrum enerzijds
en de gemeente anderzijds. Na deze vergadering kan
Dorpsbelangen weer met gezwinde spoed bezig met
veel nieuwe en vooral interessante ontwikkelingen.
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 Wim Toonder, onze penningmeester, op
dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.

voor & na

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)
Nu deze herdenking nog vers in het geheugen ligt is het
een goede zaak om al vast te werken aan de herdenking
in 2023. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom.

Herdenking 4 mei
Na twee jaar, vanwege Corona een uitermate sobere
herdenking te hebben gehad, is dit jaar een “normale”
herdenking gehouden. Met een stille tocht, een toespraak,
een voorgedragen gedicht, krans- en bloemstuklegging
bij het algemeen monument bij de kerk en het Joods
monument in de Ossengang en muzikale omlijsting door
Orpheus met het Wilhelmus en het Oekraïens volkslied

Algemene Ledenvergadering
Deze is inmiddels achter de rug. We hebben afscheid
genomen van onze perfecte penningmeester Harry
van der Laan en in zijn plaats de zeer ervaren Wim
Toonder mogen verwelkomen. Verder is Franz van der
Zee herkozen voor een tweede termijn van drie jaar als
secretaris. Het bestuur bestaat nu verder uit Berend ter
Horst en Lineke Nienhuis als algemeen bestuursleden
en Willem Hiemstra als voorzitter. Komt u bestuursleden
tegen in het dorp, schroom dan niet om even een praatje
te maken. Wie weet levert het direct al wat op.
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DRAFBANEN ADUARD EN EENRUM

Beste drafsport-liefhebber,
Met het verdwijnen van de drafbaan in de Stad Groningen
leek het gedaan met de drafsport in de hele provincie
Groningen. In het Stadspark van Groningen lag immers
de enige de afgelopen jaren nog echt actieve koersbaan.
Gelukkig lijkt het niet zo ver te komen, want de besturen
van de grasbanen in Aduard en Eenrum hebben
besloten om allebei in 2022 toch weer een koersdag
te gaan organiseren. Een fantastisch vooruitzicht voor
de liefhebber van de recreatieve grasbaankoersen en
een belangrijke impuls voor de hele breedtesport in de
Noordelijke provincies en zelfs in geheel Nederland. Als
onderdeel van het dit jaar nieuw opgezette Regio Banen
Circuit zijn er voor diverse klassementen punten en
prachtige prijzen te verdienen voor al de deelnemers die
deze zomer starten in het hoge Noorden.
Kortom, alle ingrediënten voor mooie, gezellige en
spannende drafsportspektakels in Groningen zijn
aanwezig.

te zijn in juni en augustus op beide graspistes in de
mooie Groningse provincie.
We hopen dat ook u de Groningse drafsport een warm
hart toedraagt en ons steunt middels deelname aan de
'Club van 50'. U kunt zich aanmelden door uw bijdrage
over te maken op NL61RBRB0982949405 t.n.v. Stichting
Drafsport Aduard Zuidhorn onder vermelding van uw
naam en ‘Club van 50’. Ook graag uw contactgegevens
doorgeven aan het secretariaat van Eenrum. Email:
drafsport@1rum.nl of per telefoon: 06 53316594 (Titia
Iwema) of 06 51166224 (Erik Hamminga).
Verdere informatie kunt u vinden op de site www.
grasbanen.nl of Drafbaan Aduard.
Bij voorbaat dank voor uw support en graag tot ziens
deze zomer op de koersdagen in Aduard en Eenrum!

Met uw lidmaatschap en een bijdrage van slechts € 50
steunt u de organisatie van de koersdagen in Aduard en
Eenrum. Doneert u voor 1 juni, dan krijgt u als lid van de
‘Club van 50’ op beide banen een gratis consumptie.
Tijdens de meeting van Eenrum ontvangt u tevens 2 gratis
loten voor de verloting met als hoofdprijs een rondvlucht
voor 2 personen boven de provincie Groningen vanaf
Lelystad. Volop reden dus om in groten getale aanwezig
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Met vriendelijke groet,

Gerard Steeman & Titia Iwema

50

,
17

€

Namens de besturen van drafbaan Aduard en Eenrum,
adlopen-

Pieterburen.nl
Beleef het eilandgevoel op het vaste land...

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

De drafbaan in Aduard zal haar poorten openen op
woensdag 15 juni en Eenrum volgt twee maanden later op
woensdag 17 augustus. De voorbereidingen zijn in volle
gang om op beide banen een succesvolle koersmeeting
met veel publieke belangstelling en gezelligheid maar
vooral ook mooie spannende drafsport te organiseren.
Zonder de hulp van sponsoren is het realiseren/
organiseren van een koersdag onmogelijk. Daarom
worden er reeds allerlei sponsorinitiatieven ontplooid om
de benodigde financiële middelen bij elkaar te krijgen.
De besturen van Aduard en Eenrum hebben dan ook
besloten om de handen ineen te slaan als het gaat om
‘De Club van 50’.

Streek-, Handel- en Waren

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
bedankt
Langs deze weg wil ik al mijn klanten bedanken voor het
vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld.
Vanaf nu ga ik mij met andere dingen bezig houden.
Vriendelijke groeten,
Kledingreparatie Mukaram Godlieb.

aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
ook de leden van uitvaartvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaartverzorger

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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FOTO- EN FILMMIDDAG IN DORPSHUIS
De Historische Kring organiseert op zondag 26 juni 2022
een foto- en filmmiddag in het Dorpshuis van 14.00
uur tot 17.00 uur. Bezoekers kunnen op ieder moment
binnenlopen en de foto’s en films bekijken. De toegang
is gratis.
De Historische Kring wil ook graag uw oude foto’s en
films zien en met uw toestemming inscannen. U kunt ze
meenemen naar deze bijeenkomst.

IN MEMORIAM JAN SMIT
Op donderdag 12 mei overleed Jan Smit, de zoon van
notoares Smit, de oprichter van het Arboretum. Jan was
al enkele jaren ziek. Wij zullen hem missen.
Het feit dat deze tuin er nog is en dat hij goed
onderhouden wordt is Jan zijn verdienste. Nadat zijn
vader was overleden realiseerde Jan zich dat het
Arboretum alleen kon overleven als het meer werd dan
een privé project. Hij richtte met zijn vrouw Jetske en
met een aantal vrijwilligers een stichting op en daardoor
kunnen we nu nog genieten van de tuin.
Jan was zelf vaak in de tuin aan het werk. Na zijn
pensionering was hij er elke week. Hij genoot van de vele
contacten die hij dan had met de bezoekers in de tuin,
die hij als oud-Eenrummer vaak nog kende.
In de loop van de jaren werd het Arboretum steeds
meer een project van heel veel mensen. Elke laatste
zaterdag van de maand en tussendoor ook op heel veel
doordeweekse dagen wordt er door vrijwilligers aan de
tuin gewerkt. Ons doel is dat deze mooie parkachtige
tuin met zijn vele bijzondere bomen en rododendrons
tot in lengte van jaren blijft bestaan. Samen houden we
zo ‘De Tuin van Eenrum’ mooi, en houden we ook de
herinnering aan Jan en zijn vader levend.

FINAL ATTRACTION BIJ DE KLEINE
PLANTAGE
Het allerlaatste themaweekend van kwekerij De Kleine
Plantage komt eraan. Op zaterdag 4, zondag 5 en
maandag 6 juni is het zover. Tijdens dit Pinksterweekend
komen veel van de standhouders uit de afgelopen jaren
bij elkaar met hun favorieten. Tijdens deze dagen zijn er
kruiden en groenteplanten van Het Blauwe Huis en van
Arthur Vermij, vaste planten van Brian Kabbes, hosta’s
van Jannes van Rossum en natuurlijk een groot sortiment
planten van De Kleine Plantage. Bloemenkaarten en
porselein van Lang & Schrödter. Boeken van De Groene
Luwte en Ria Loohuizen. Duurzame en praktische spullen
voor huis en tuin van Handig Goed. Het tuintijdschrift
Onze Eigen Tuin geeft acte de présence. Priska is er
met taart en andere heerlijkheden. Rondleidingen en/
of lezingen door Brian Kabbes, Carla Teune en Janneke
Aué. Een grote finale. In de kas een expositie van Noor
Agter, Patricia Suèr en Laura Zwaneveld. Pjotr & Ingrid
(2/5 VrijJazzie) zorgen op de zondagmiddag voor muziek.
Open van 10.00 - 17.00 uur. Gratis toegang.
De kwekerij sluit zijn deuren definitief op 30 juni a.s. Tot
dan kunnen de kwekerij en de tuinen bezocht worden.
De kwekerij is open van woensdag t/m zaterdag van
10:00-17:00 uur. Houd de website in de gaten voor het
begin van de finale uitverkoop.
In het kader van het project ‘Classics and Future’
hebben Fleur van Zonneveld en Eric Spruit van De Kleine
Plantage op de Floriade in Almere een border ontworpen
die tot het eind van de Floriade 2022 mooi moet zijn.
Een hele eer en een mooi besluit van bijna veertig jaar
kwekerij. De kwekerij houdt op, maar het ontwerpen van
tuinen en het maken van beplantingsplannen gaat door.

We hopen dat u nog vaak door het Arboretum kunt
lopen en genieten van deze erfenis.
Namens alle vrijwilligers,
Het bestuur van de Stichting Arboretum Notoarestoen.

Onze border op de Floriade
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KERK IN HET DORP

VRIJJAZZIE STAAT TE POPELEN!

In de maand juni zijn er weer enkele activiteiten in en bij
de kerken van Eenrum, Den Andel en Westernieland.

Het hing vorig najaar al een beetje in de lucht: tijdens
de laatste ‘Dagen’ van de kwekerij De Kleine Plantage
zouden Pjotr en Ingrid als 2/5 VrijJazzie aanwezig zijn en
hun gitaar/zang/saxklanken laten horen. De eerste keer
zit er alweer op; op een zonnige Moederdag waren ze
de muzikale omlijsting bij de gezellige en drukbezochte
Bol&Bosdagen. Hopelijk is het weer ook zo prachtig op
de eerste Pinksterdag, 5 juni tijdens de Final Attraction
in de laatste maand van het bestaan van de Kleine
Plantage, want ook dan zijn Pjotr en Ingrid present.

Vrijdag 3 juni: Open Poort van 10 tot 12 in De Poort
bij de kerk van Eenrum. Tijdens deze Open Poort,
in het Pinksterweekend, zullen mystieke teksten uit
verschillende tradities worden gelezen en besproken.
Er zijn talloos veel verschillende religieuze en spirituele
tradities die elk hun eigen taal spreken. Godsdiensten
en religieuze tradities lijken soms mijlenver van elkaar
verwijderd te zijn, maar is dat wel zo? Wie zich verdiept
in mystieke teksten uit verschillende tradities en tijden zal
ontdekken dat er een grote gemene deler tevoorschijn
komt. We lezen enkele teksten van o.a. Etty Hillesum,
Dag Hammarskjold, Meister Eckhart en Rumi. De Open
Poort is van 10 tot 12 uur. Wees welkom!
Op zaterdag 4 juni kan er, onder het mom van ‘Galmen
in de Kerk’, weer worden gezongen en gemusiceerd
in de Kerk van Eenrum. Wel even opgeven via info@
kerkinhetdorp.nl.
Op zondag 12 juni wordt een kerkdienst gehouden in de
Kerk van Eenrum waarin Jolanda Tuma voorgaat en Dirk
Molenaar het orgel bespeelt.
Op dinsdag 21 juni wordt een midzomerconcert
gehouden in de Kerk van Eenrum met veel en heel diverse
optredens. Er is nog ruimte voor enkele deelnemers! Wil
je mee doen met dit open podium? Laat het weten via
info@kerkinhetdorp.nl

Het is rustig geweest in de laatste maanden wat
betreft optredens als complete band. We zijn dan ook
zeer verheugd dat we weer gevraagd zijn om over de
provinciegrens te komen spelen. Dat zal eind deze
maand zijn op vrijdagavond 26 juni, traditiegetrouw in
Dokkum. We repeteren op dit moment weer een aantal
nieuwe nummers, die we daar in ieder geval willen laten
horen.
Natuurlijk laten we onze muziek ook graag binnen de
provinciegrenzen horen, dus mocht je iets te vieren
hebben of onze muziek passend vinden bij een
evenement of andere gelegenheid, neem dan gerust
contact met ons op. Intussen weten we dat we daarvoor
gevonden worden, want we hebben enkele besloten
optredens gepland staan.
En om alvast in de agenda te zetten: zaterdag 3
september zal de gehele band een optreden geven
tijdens de tweede editie van het Festival Den Andel.

Op zondag 26 juni organiseert de commissie Kerk in
het Dorp Den Andel een tuinconcert bij de kerk van Den
Andel. Het blazerscollectief Moondance treedt dan op.
Dit concert begint om 15.30 uur, de toegang is gratis
maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

Voor nieuws dat de Ainrommer net niet haalt, kijk je op
onze website www.vrijjazzie.nl of onze Facebookpagina.

Open Kerk en klokluiden
Dankzij een groep sleutelbewaarders zijn de kerken ook
doordeweeks geopend. Van donderdag t/m zondag zijn
de kerken van Eenrum en Westernieland opengesteld,
de kerk van Den Andel is dagelijks geopend. Daarnaast
zorgt een groep klokkenluiders ervoor dat elke
zaterdag om 5 uur de klok wordt geluid in Eenrum en
Westernieland.
Lijkt het u of jou ook leuk om sleutelbewaarder of
klokkenluider te worden of hebt u mooie ideeën of
initiatieven voor de kerken? Stuur een mailtje naar info @
kerkinhetdorp.nl of neem contact op via 06 52498157.

Ingrid van der Meulen

Met muzikale groet, ook namens Robert, Pjotr, Hans en
Anita,

Namens Kerk in het Dorp, Jolanda Tuma
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DE INNERLIJKE STILTE BEWAREN - MIDDEN
IN HET LAWAAI
Eind februari schreef ik op Facebook de woorden
‘Into the great silence’ en plaatste er een foto bij
van een sprookjesachtig, wit landschap. Op dat
moment was ik samen met ons gezin in Zweeds
Lapland en genoot van de intense stilte die er
heerst in de eindeloze, met sneeuw overdekte,
Zweedse bossen. Het is daar soms zó stil dat je
alleen je eigen hartslag hoort. Voor wie van stilte
houdt, zijn de winterse Zweedse bossen werkelijk
een paradijs. Enkele dagen later brak in Oekraïne
de hel los. In het bos bleef het stil, maar in onze
hoofden brak een oorverdovend lawaai los, gevoed door alle beelden van geweld, angst en haat
die via de media met ons werden gedeeld. Hoe
dan de innerlijke stilte te bewaren? Midden in het
lawaai?
De woorden die bovenaan dit artikel staan zijn afkomstig uit het dagboek van Dag Hammarskjöld.
Hammarskjöld, met name bekend geworden als
secretaris generaal van de VN in de jaren vijftig van
de vorige eeuw, bleek gedurende zijn hele leven in
het verborgene een diepe spirituele weg te hebben
bewandeld. De neerslag hiervan is te vinden in zijn
dagboek, dat na zijn dood is uitgegeven onder de
titel ‘Merkstenen’. Dit dagboek noem ik wel eens
mijn tweede bijbel, ik draag hem sinds m’n twintigste met me mee. Het is een verzameling teksten
die je steeds weer anders verstaat al naar gelang
je eigen innerlijke weg.
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De innerlijke stilte bewaren – midden in het lawaai.
Dat vergt oefening, heel veel oefening. Lawaai is
er altijd. Stilte trouwens ook, maar die ligt vaak
verstopt onder een dikke laag herrie. De stilte
beoefenen, daar zijn we in onze westerse wereld
niet zo mee bekend. Zelfs in onze kerkdiensten
vormt stilte nauwelijks een onderdeel van betekenis. Er wordt veel gezongen, veel gepreekt, er
worden veel woorden gebruikt in onze gebeden en
het stil gebed duurt meestal niet langer dan dertig
seconden.
In kloosters vormt stilte juist weer een zeer wezenlijk onderdeel van het leven en wie wel eens in
Taizé is geweest kent de lange meditatieve stilte
in de vieringen. In Oosterse religies, zoals bijvoorbeeld het boeddhisme, speelt de beoefening van
stilte een grote rol en ook in Nederland ontdekken
steeds meer mensen de heilzame werking van
meditatie of mindfulness.

De innerlijke stilte op te zoeken, midden in het lawaai.
Er is veel lawaai in de wereld, zowel letterlijk als
figuurlijk. Altijd is er wel ergens een auto, een
vliegtuig, een mobiele telefoon of schreeuwende
reclame, maar ook van binnen is het vaak een
drukte van jewelste. Gedachten gaan en komen en
eisen de aandacht op. Als je niet oppast word je
de hele dag van de ene gedachte naar de andere
gedachte en van de ene emotie in de andere geslingerd. Zeker in deze verwarrende tijden van oorlog, klimaatzorgen, polarisering, et cetera. Hoe hier
mee om te gaan? Moet je achter elke gedachte
aanrennen of is het mogelijk om de gedachten een
beetje tot rust te brengen? En zou het mogelijk
zijn om vanuit een wat stiller innerlijk de wereld om
je heen te beschouwen en meer overwogen de
wereld in te gaan?
Jezus van Nazareth trok zich regelmatig terug in
de stilte om te bidden, meestal op een berg, maar
daalde ook altijd weer van de berg af, terug de
wereld in. Hij werd dan onmiddellijk weer omgeven
door massa’s mensen, maar ik heb niet de indruk
dat hij zich liet mee slingeren met wat er allemaal
op hem af kwam. Hij beschouwde de wereld om
zich heen vanuit een innerlijke stilte en handelde
vanuit een diepe rust. Een innerlijke stilte en rust
die diep leken te wortelen. Zoals een stevige boom
diep wortelt en zich voedt vanuit de diepste bron.

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

Een uitspraak uit een Oosterse filosofie luidt: ‘Stilte
is niet de afwezigheid van lawaai, stilte is de diepste klank.’ (Tao Meng). Je kunt je terugtrekken en
het lawaai ontvluchten, maar dan ben je er nog
niet. Dan begint het pas, zoals de woestijnvader
Abba Antonius sprak: ‘Hij die verstild in eenzaamheid zit, is aan drie oorlogen ontkomen: die van het
horen, spreken en zien. Dan is er nog slechts één
oorlog te strijden – de oorlog om uw eigen hart.’
De stilte beoefenen is een hele kunst en is nooit
klaar. Maar ik ben er van overtuigd dat het een
oefening is die ontstellend belangrijk is. Wanneer we vanuit een innerlijke stilte de wereld leren
beschouwen en vanuit een diep gewortelde rust
proberen te handelen, dan is het mogelijk om de
vicieuze cirkel van geweld en vergelding, van oog
om oog en tand om tand te doorbreken.

lees verder op pagina 14
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Wie beetje bij beetje leert om diep te schouwen
en de stilte durft toe te laten zal ontdekken dat de
wereld niet van geweld en polarisatie aan elkaar
hangt maar dat er diep van binnen een bron is van
waaruit vrede op kan bloeien. Een betere wereld
begint in jezelf.
Jolanda Tuma

KLANKSCHALEN MEDITATIE
Klankschalen meditatie
Door: Soul Creations uit Emmen
Waar: In het gebouw van NatuurlijK EigenwijZ (en yoga4-kids).
J.J. Willingestraat 15 te Eenrum

Nieuwsgierig geworden en wil je een keer komen kijken
en luisteren en misschien zelfs wel pangelen? Je bent
van harte welkom! Geef je wel even op via contact@
ruilkringhogeland.nl. Na opgave krijg je van ons het
adres en een routebeschrijving.
Wil je meer weten over de Ruilkring Hogeland? Kijk op
www.ruilkringhogeland.nl. Daar vind je de doelstelling,
spelregels, vraag en aanbod van leden, en kun je de
laatste nieuwsbrief lezen. Voor een contributie van €
1,00 per maand ben je al lid en krijg je bovendien als
welkomstgeschenk een startkapitaal van 30 pangels,
zodat je meteen kunt gaan pangelen. Je aanmelden als
nieuw lid kan ook via contact@ruilkringhogeland.nl.

Gediplomeerd lid van Provoet

Graag tot ziens bij Ruilkring Hogeland

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

Wanneer: zondagmiddag 12 juni a.s. van 13.00 uur tot
15.00 uur.
Prijs: 20 euro per persoon. Opgeven is noodzakelijk
i.v.m. met de beperkte ruimte
Opgeven kan bij NatuurlijK Eigenwijz:
Marja tel. 0653586885 of mail:
info@natuurlijkeigenwijz.nl

65

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

BUITENCONCERT MOONDANCE IN
DEN ANDEL
Zondag 26 juni zal jazzband Moondance een
buitenconcert geven bij het kerkje van Den Andel. De
zeskoppige band speelt muziek in verschillende genres.

RUILKRING HOGELAND
Zaterdag 21 mei a.s. om 14 uur vindt er weer een
inloopbijeenkomst plaats van de Ruilkring Hogeland, de
vereniging van mensen uit Het Hogeland en omgeving
die zich bezighoudt met het ‘kopen, verkopen of
uitlenen’ van goederen zoals (tuin)gereedschap, boeken,
huisraad of een auto, het verlenen van diensten, zoals
hulp bij opruimen, tuinklussen en stoelmassage en het
delen van kennis bijvoorbeeld op computergebied, en
dat zonder tussenkomst van geld! Als betaalmiddel
wordt er een virtuele munt gebruikt: de pangel.
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Het thema van de bijeenkomst is dit keer ‘Duurzaamheid’,
een van de speerpunten van de Ruilkring Hogeland. Het
ruilen van goederen is natuurlijk al heel duurzaam, maar
er worden door verschillende leden van de Ruilkring
ook ‘duurzame’ goederen gemaakt en ‘verpangeld’,
zoals zelfgemaakte jam, enveloppen, wasbare
‘wattenschijven’, herbruikbare stoffen broodzakken,
en schoonmaakmiddelen en deodorant van natuurlijke
ingrediënten.

Moondance is rond het jaar 2000 ontstaan in Stadskanaal.
Het is een amateur jazzband met professionele
begeleiding vanuit Groninger Muziek Garage (GMG) uit
Muntendam. De band maakt een muziekreis door de tijd
langs blues, jazz en latin, met allerlei tussenstops. Het
is iedere keer een uitdaging om improvisaties te laten
horen. Die zijn elke keer anders waardoor samen muziek
maken zo leuk is.
Moondance bestaat uit Jos van Lierop (bandleider en
toetsenist), Jesse Brouwer (drums), Wilma van der Laan
(basgitaar), Pascal Dijkhuizen (trompet), en Flip Heuving
en Nan Staal op tenorsaxofoon.
Het reisplan voor het concert op zondagmiddag 26
juni is in grote lijnen bekend. Laat u verrassen door de
muzikale uitstapjes die deze enthousiaste band gaat
maken.
Het tuinconcert op 26 juni begint om half 4, de toegang is
gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
www.kerkinhetdorp.nl

natuurlijkeigenwijz.nl
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OP NAAR DELFZIJL

Inschrijfformulier
Wandel-3-daagse Eenrum
15,16 en 17 juni 2022
5 of 10 km.

Naam : ……………………………………………….…

Afstand: ……………..

Naam : …………………………………………………

Afstand: ……………..

Naam : ………………………………………….………

Afstand: ……………..

Naam : …………………………………………………

Afstand: ……………..

Met vriendelijke reisgroeten,
Het bestuur van het Ontmoetingspunt

We hebben er zin in en mogen weer. Samen gezellig
erop uit, genieten. Op dinsdag 14 juni organiseert
het bestuur van het Ontmoetingspunt een uitje naar
het MuzeeAquarium in Delfzijl. Wij starten met een
kopje koffie/thee en krijgen dan een rondleiding door
het MuzeeAquarium, een verrassende belevenis bij
de Wadden! Een unieke combinatie van natuur, een
cultuurhistorische collectie en een aquarium met
zeeleven van de Wadden- en Noordzee.
Daarna heerlijk eten in het restaurant de Boegschroef
met een uniek uitzicht op de oude haven van Delfzijl. Hier

: …………………………………… Woonplaats: ………………………..

Tel.nr : ………………………………………………………………….

Graag het inschrijfformulier in de bus bij
Greetje Baars, Hoofdstraat 27, Eenrum.

Ophalen startkaart: Dinsdag 14 juni tussen 19.00 en 20.00 uur
Bij de voetbalkantine, Sportpark.
Kosten: Geen lid van de VvV € 5,00 per persoon.
Leden van de VvV € 3,00 per persoon. Graag betalen bij ophalen startkaart.
Bent u nog geen lid van de VvV dan kunt u dat worden voor € 10,00 per gezin en
€7,00 voor alleenstaand.
Naam: ……………………………………Adres: ……………………………………….
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Starttijden tijdens de W3Daagse: tussen 18.00 en 19.00 uur.
Meedoen met de W3daagse is op eigen risico, de ouders moeten zelf om hun
kinderen denken!

Geopend van maandag t/m zaterdag. Kijk voor de
actuele openingstijden op www. biblionetgroningen.nl/
leens

Digitaal spreekuur
Elke dinsdagochtend van 9.30-11.30
Bij het Digitaal Spreekuur kun je zonder afspraak naar
binnen lopen met vragen over je tablet, smartphone,
e-reader of laptop/ computer. Ook kun je hier terecht
voor vragen over Thuiskompas, Digitale Overheid,
donorregistratie en de corona-app.

Emailadres : ……………………………………………………

Inschrijven kan ook per email: w3d.ainrom@gmail.com
Graag opgave voor: 8 juni 2022

NIEUWS UIT DE BIBLIOTHEEK VAN LEENS

Spreekuur vluchtelingenwerk
Elke maandag van 10.00-12.00
In de bibliotheek te Leens is elke maandagochtend van
10 tot 12 uur vluchtelingenspreekuur, bedoeld voor
vluchtelingen en begeleiders.
Ook andere geïnteresseerden zijn welkom! Contact via
hethogeland@vluchtelingenwerk. nl of bel 06-8302 6388

Adres : …………………………………………………………..…………………...
Postcode

Heeft u zin en tijd?
Geef u dan op voor 7 juni bij:
Tiny Zuidema – 491204
Aaltje Schut – 491441

zal ons een visje of een schnitzel worden geserveerd met
een ijsje na. Rond de klok van kwart voor zeven
‘s avonds zullen we weer terug zijn in Eenrum.
Nog even alles op een rij:
Vertrek: 13:00 uur op het dorpsplein.
Vervoer met auto’s (Wij zoeken nog chauffeurs, uiteraard
tegen kilometervergoeding)
Terug: Rond de klok van 18:45 uur.
Kosten: €30,00 per persoon (entree Muzeeaquarium,
rondleiding, eten, twee consumpties en vervoer ).

Gratis computercursus
Dinsdagochtend van 9.30-11.30
Met de gratis beginnerscursus Klik&Tik leer je werken
met computers en internet. Je kunt wekelijks starten met
de cursus. Aanmelden/ vragen?
- in de bibliotheek
- via Hans Versteeg: 06-42361164
Spreekuur Taalhuis
Elke woensdag van 10.00-11.00
Wil je de post beter begrijpen? De bijsluiter van je
medicijnen lezen? Jouw kinderen of kleinkinderen
beter kunnen voorlezen? Het Taalhuis Leens is er voor
iedereen die hulp kan gebruiken bij taal. Heb je een
vraag over het Taalhuis, dan kun je bellen met Wilma
Smit: 06-22698944
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6.

vriendjes in de spotlights
7.
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?
Sarah Amelie Meinders, ik ben 8
jaar en zit in groep 4.
2. Heb jij roers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb 1 broer David hij is 11 jaar		
en zit in groep 6.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
“Izzy,s koala world” en de serie
“Misfit”op Netflix.
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“Believer”, van Imagine Dragons
5. Wat wil je later worden?
Boswachter.

8.

Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pasta met spinazie en zalm.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen
Job is een youtuber..
Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn ogen.
9.Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Isabella Gutierrez
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn allerbeste
vriendin is.

Mattenesserlaan, Mattenesserlaan 1 t/m 29 en 37 t/m 59 in Eenrum
De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord
door “Cafe Eendrum”.

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

Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.

•

Kom gerust binnen
om te kijken!

•

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

•
•

•

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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HORIZONTAAL

PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 juni 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“van de hak op de tak springen”. De winnaar van de vorige maand: Frederica Munnicks-Willemsen
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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2.ontroering
7.raadsel
13.omvang
14.molentrechter
16.wennen
17.bakmiddel
19.papegaai
20.Bijbelse figuur
21.ongezouten
23.aflevering
25.koraaleiland
26.lust
28.vogel
30.geslepen
32.voorteken
33.beneden peil
34.zonnegod
35.vernietigend wapen
37.maniok
38.halmen van gedorst koren
40.benaming voor geld
42.honderdste deel v/d euro
44.strijdperk
47.inrichting (afk)
48.discipline
50.parkeerverbod (afk)
52.begeerte
53.bereide vis
54.Zijne Majesteit (afk)
55.pensioenuitkering
57.oktober (afk)
58.ouderwets kledingstuk
60.amfibie
61.rag
62.torenomgang
64.jongensnaam
66.Japanse gordel
68.reputatie
70.Duitse keizer
72.Romeinse waarzegger
75.snijwond
76.lichaamsdeel
77.melkklier
79.zacht klagend geluid
80.grondsoort
81.naastwonenden
83.interval
84.humeur
86.neerslag
89.onontwikkeld insect
92.hond
94.gemelijk
96.afzonderlijk (afk)
97.persoonlijk vnw.
99.muze
100.steengruis
101.snavel
103.Gemeentelijke Geneeskundige
Dienst (afk)
105.zware drug (afk)

107.verlaagde toon
108.alle leeftijden (afk)
109.zeer groot aantal
110.baketbalterm
112.symbool rubidium
113.specerij
114.godsdienstoefening
116.wedstrijdprijs
118.bedaard
120.Maleise heer
122.Chinees gerecht
124.stroomstoot
125.Chinese legpuzzel
127.wachthuisje
128.nul
129.Ind. winkel
130.riv. in Engeland
132.Engelse titel
134.stellig
135.kuiltje bij het golfspel
137.te eniger tijd
139.korenomhulsel
140.hermelijnachtig dier
141.handgreep
143.gelegenheid
145.maangodin
146.rochel
148.gebakken karamel
149.moet v.e. zweepslag
150.een joint roken

VERTICAAL
1.Arabisch vorstendom
2.afschuwelijk
3.jonge vrouw
4.armholte
5.item
6.jaartelling
7.een en ander (afk)
8.maanstand
9.goed onderhouden grasperk
10.rekenkundige term
11.vaartuig
12.hagedisachtig dier
15.stuk grond
16.viervoeter
18.spinachtig diertje
20.bericht
21.Civiele Verdediging (afk)
22.super
24.grondsoort
25.liefde
26.geslepen vlak
27.symbool tangens
29.lijn
31.soort groente
32.restaurantbediende
33.asem
36.Japanse strijder
38.lid v.e. senaat
39.reus
41.deel v.e. school

43.trommelaar
45.liefdesgod
46.niet voor
48.tent van bizonhuiden
49.Ghanese munteenheid
51.vrachtgeld
54.triomf
56.merkteken in papier
58.oude Franse munt
59.verkoudheid
61.voetpad
63.Engelse ontkenning
65.uit eigen beweging
67.janken
69.manuscript (afk)
71.Spaanse heer
73.schenker
74.tanden en kiezen
76.visgerei
78.drank
82.folterbank
85.plensbui
87.pijler
88.laagste koers (afk)
90.hulporganisatie
91.lap
92.wintervoertuig
93.hemellichaam
94.jongensnaam
95.haargroei onder de neus
96.klooster
98.modder
99.azijn
102.peulvrucht
104.componist
106.activiteit ter ontspanning
109.uitroep
111.vogelsnavel
113.korset
114.geluidsweergave
115.pop voor een 50-jarige
117.masttouw
119.opvorderen
120.filmopname
121.militaire organisatie
123.wonder
125.woordvoerder
126.pl. in Limburg
128.windrichting (afk)
129.inkt voor printers
131.ongebruikt
133.laagfrequent (afk)
135.bedekte toespeling
136.persoonlijk vnw.
138.luchtig weefsel
140.scherp voorwerp
141.grotsalamander
142.deel v.h. skelet
144.vreemde munt
146.symbool ijzer
147.middelbare leeftijd (afk)
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Hoofdstraat 21

0595-491314

9967RJ Eenrum

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

De Kleine Plantage

De Kleine Plantage
Handerweg 1, Eenrum
www.dekleineplantage.nl
open wo-za van 10.00-17.00
tot en met 30 juni

Jaarprogramma 2022
n.

2, 3 april ...
7, 8 mei...
4, 5 juni...
30 juni...

2
8
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ROZENDAGEN
met De Bierkreek, De Cruydt-Hoeck, e.a.

BOLLENDAGEN

met Hein Meeuwissen, Arborealis, e.a.

FINAL ATTRACTION

met Lang & Schrödter, Handig Goed, e.a.

LAATSTE DAG OPEN

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl
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Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

POLITIE

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

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

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

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

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID
KOFFIE & BORREL

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

LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN
GROEPSUITJES

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
OVERLEDENENZORG

Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

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

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

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

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

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

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

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

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

Telefoonnummer 06-18836170

Goudgezocht.nl
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