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van de redaCtie

Februari was niet koud te noemen, maar wat een natte 
boel en harde wind en zelfs twee keer storm. Het was 
bepaald geen weer om voor je plezier buiten te zijn en 
arme iedereen die er toch op uit moest zoals scholieren, 
post- en krantenbezorgers en werkenden. Ook de vogels 
hadden het moeilijk om met hun pootjes op takken te 
blijven zitten, maar vliegen ging wel lekker natuurlijk! 
Gelukkig hoefden ze nog geen nestjes te bouwen. Laten 
we maar hopen dat maart vriendelijker weer brengt met 
echte voorjaarsbodes in de natuur, vooral zon, minder 
nat en winderig. Daar is iedereen vast wel aan toe... 
Dit nummer kwam weer soepel tot stand dankzij de 
trouwe inzenders en alles werd weer lekker op tijd 
aangeleverd. Het is elke maand zo fijn als dorpsgenoten 
meewerken om De Ainrommer te vullen. Voor we 
ingaan op de aangekondigde activiteiten eerst even dit 
nieuws. Chantal en Jacco van der Ende gaan verhuizen 
naar het rustieke dorp Veenhuizen, waar ze veel meer 
bomen om zich heen hebben dan in de Kerkbuurt! Daar 
zijn beiden namelijk dol op. Chantal heeft jaren haar 
bijdragen geleverd met al haar prachtige interviews Eem 
om Toavel en dankzij haar inzet kregen we inkijkjes in de 
levens van Eenrumers. We zijn haar oneindig veel dank 
verschuldigd en zullen haar echt missen. Ze deed veel 
vrijwilligerswerk, samen met Jacco ook voor molen De 
Lelie en wensen hen een mooie toekomst, in Drenthe 
toe! 
De maand begint met Open Poort op 6 maart waar  de 
film As it is in Heaven wordt getoond en op 1 maart zal 
Trio Lanyok  optreden in de kerk van Den Andel.

Op 10 maart om 18.00 uur is de feestelijke opening 
van de COOP. Wat zal iedereen blij zijn om na twee 
weken sluiting daar weer terecht te kunnen voor de 
boodschappen en spannend hoe de winkel er uit zal zien 
na de verbouwing! Lees veel meer hierover in de Eem 
om Toavel die Tom Baars voor deze gelegenheid maakte 
met Raymond en Margriet Bijlholt. Natuurlijk wensen we 
allen Martin Smit een rustige toekomst toe na jarenlang 
ploeteren en veel hengelsportplezier! 
Ook willen wij Martin en Hannie bedanken voor het 
jarenlang sponsoren van het taartje voor de winnaar van 
de puzzel!!!
Het Nut heeft allerlei activiteiten voor de leden en 
liefhebbers, waaronder ook in mei een excursie naar het 
bijzondere Appingedam. 
Jeugdsoos Mainstreet geeft een overzicht van alle 
activiteiten in maart en de Notoarestoen doet een oproep 
voor vrijwilligers in verband met de NL Doet actie op 14 
maart, wie gaat helpen?
Er is een bijdrage van de Historische Kring over een 
overval in Eenrum die in de oorlog plaatsvond. 
In het Ontmoetingspunt kan men voorjaarsstukjes 
maken en op 28 maart is de paaseitjesverkoop van de 
SV Eenrum en ’s avonds treedt het Shantykoor op in 
het Dorpshuis. Verder kunnen liefhebbers zich alvast 
verheugen op de Paasdagen met de Ainrommer Oavend 
en Spring op 11 en 12 april.
Iedereen een fijne maart toegewenst en weer veel lees- 
en puzzelplezier.
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nijs oet ainrom

Dag Dat Organisatie Activiteit Locatie Tijd

Maart
Vrij. 6-3 Mainstreet Open Jeugdsoos 20.00-22.30
Zat. 7-3 Orpheus Papieraktie Dorp 09.00
Zat. 7-3 Mainstreet Open Jeugdsoos 20.00-22.30
Vrij. 13-3 Café bar Eendrum Bierproeverij Texelse Bierbr. Cafe bar Eendrum 20.00  
Vrij. 13-3 Mainstreet Open Jeugdsoos 20.00-22.30
Zat. 14-3 SV Eenrum NL-Doet Kantine turnhal 09.00 13.00
Zat. 14-3 Mainstreet Open Jeugdsoos 20.00-22.30
Zat. 14-3 Notoarestoen NL-Doet Notoarestoen 08.30
Ma. 16-3 NUT Lezing politiechef G. Veldhuis Agricola Baflo 20.00  
Woe. 18-3 Uitvaartvereniging Jaarvergadering Cafe bar Eendrum 20.00
Woe. 18-3 Dorpsvisie Eenrum Zorg,ouderen,energie,enz. Dorpshuis 20.00
Vrij. 20-3 Mainstreet Gameavond ,alle leeftijden Jeugdsoos 18.30-22.30
Zat. 21-3 Mainstreet Open Jeugdsoos 20.00-22.30
Din. 24-3 Ontmoetingspunt Voorjaarsstukjes Ontmoetingspunt 10.00
Zat. 21-3 Cafe bar Eendrum bERT SOLO Cafe bar Eendrum 22.00
Vrij. 27-3 Mainstreet Open Jeugdsoos 20.00-22.30
Zat. 28-3 Ainrommer Shantykoor Jaarlijkse uitvoering Dorpshuis 20.00  
Zat. 28-3 SV Eenrum Verkoopactie paaseitjes Huis-aan-huis 10.00
Zat. 28-3 Mainstreet Talentenjacht basisschool Jeugdsoos 14.00
Zat. 28-3 Mainstreet Talentenjacht, iedereen. Jeugdsoos 19.00

April
Don. 2-4 Nut van Algemeen Cursus Concertvoorbereiding Agricola Baflo 13.30-15.30
Ma. 6-4 SV Eenrum Jaarvergadering Turnhal 20.00  
Don. 9-4 Nut van Algemeen Cursus Concertvoorbereiding Agricola Baflo 20.00
Zat. 11-4 Spring Kids Spring Tent Aagstweg 14.00-16.00
Zat. 11-4 Spring Ainrommer Oavend Tent Aagstweg 20.00/21.00
Zon. 12-4 Spring Spring Tent Aagstweg 20.00/21.00
Woe. 15-4 Dorpsvisie Eenrum Verenigingen,samenwerking Kantine VV Eenrum 20.00
Don. 16-4 Nut van Algemeen Concert Oosterpoort Gr. 19.30
Zon. 19-4 Ontmoetingspunt Voorjaarsbrunch Abraham
Ma. 27-4 Ver. v.Volksvermaken Koningsdag Priegeltjesmarkt nog niet bekend 10.00-12.00

Mei
Zat. 2-5 Orpheus Papieraktie Dorp 09.00
Don. 7-5 Viscl. De Goede Verwachting 1e Avond Comp. Cafe bar Eendrum 18.30
Zat. 9-5 Viscl. De Goede Verwachting 1e Zomer Comp. Dorpsplein 07.00
Woe. 13-5 Nut Hogeland Dagtocht Appingedam Nader info volgt
Don. 14-5 Viscl. De Goede Verwachting 2e Avond Comp. Cafe bar Eendrum 18.30
Vrij. 15-5 Dorpsvisie Eenrum Jeugd, wonen/woningbouw Jeugdsoos Aagsw. 20.00
Don. 28-5 Viscl. De Goede Verwachting 3e Avond Comp. Cafe bar Eendrum 18.30
Zat. 30-5 Viscl. De Goede Verwachting 2e Zomer Comp. Dorpsplein 07.00

Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Woensdag Sterk je lijf dames 16+ Turnhal 19.30 – 20.30
Donderdag Volleybal dames recreatief Turnhal 19.00 – 20.15
Donderdag Volleybal heren recreatief Turnhal 20.15 – 21.30
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
Dinsdag St. Welzijn Ouderen Gymnastiek Turnhal 10.00
Dinsdag St. Welzijn Ouderen Soos  (even weken) Dorpshuis 14.00 - 16.00
Dinsdag Ontmoetingspunt Handwerken (oneven weken) Dorpshuis 14.00 - 16.00
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
Vrijdag Freerunning vanaf 11 jaar Turnhal 18.05 – 18.55

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt 
Datum Plaats Voorganger Bijzonderheden Aanvang
Zon. 1-3 Centrumkerk Ds. H. Jansen 1e zondag 40 dagen 10.00
Woen. 4-3 Torenkerk Vesper 40 dagentijd 19.00 – 19.30
Zond. 8-3 Centrumkerk Ds. R. Renooij 2e zondag 40 dagen 09.30
Zond. 8-3 Kerk Eenrum Ds. M. Bogaard 2e zondag 40 dagen 09.30
Woen. 11-3 Torenkerk Vesper 40 dagen 19.00 – 19.30
Zon. 15-3 Centrumkerk Mevr. M. Stokroos 3e zondag 40 dagen 09.30
Woen. 18-3 Torenkerk Vesper 40 dagen 19.00 – 19.30
Zon. 22-3 Centrumkerk Ds. R. Renooij 4e zondag 40 dagen 09.30
Zon. 22-3 Torenkerk Taizeviering 19.00  
Woe. 25-3 Torenkerk Vesper 40 dagentijd 19.00 – 19.30
Zon. 29-3 Centrumkerk Ds. H. Jansen 5e zondag 40 dagen 09.30

Iedere woensdag om 19.00 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
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

nijs oet ainrom

Wilt u  De Ainrommer in kleur zien.....
Kijk op www.de-ainrommer.nl

voor het laatste nieuws... www.eenrumonline.nl
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jAArvergAdering uitvAArtvereniging

De jaarvergadering van Uitvaartvereniging Eenrum wordt 
gehouden op woensdag 18 maart om 20.00 uur in  
Café Eendrum te Eenrum. 

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en binnengekomen stukken
3. Financieel overzicht
4. Notulen en jaaroverzicht
5. Verslag Kascommissie
6. Verkiezingen bestuursleden
7. Benoeming kascommissie
8. Rondvraag
9. Sluiting

Leden en belangstellenden zijn ook nu weer van harte 
welkom. 

tweede dorpsvisie avond wederom 
groot suCCes

Dankzij de gastvrijheid van Abrahams Mosterdmakerij 
konden wij onze tweede inputavond voor onze 
dorpsvisie houden op deze mooie en unieke locatie in 
ons dorp. Voor ons als werkgroep ontzettend fijn om te 
zien dat de zaal weer aardig volstroomde rond acht uur, 
toch altijd wel even weer een spannend moment. Niet 
alleen het aantal mensen was prettig om te zien, maar 
vooral de vele goede en bruikbare input was geweldig. 
De aftrap werd gedaan door Tom, die aangaf dat we bij 
elkaar zaten om de verdieping te zoeken op de thema’s 
recreatie, toerisme, promotie, cultuur, vervoer en verkeer, 
een aantal zeer uiteenlopende thema’s. 

Anne Chardon van route bureau Groningen verzorgde 
een presentatie over de talloze mogelijkheden voor wat 
betreft ondersteuning in onze dorpsvisie op het gebied 
van recreatie, wandelroutes en vele andere zaken die het 
toerisme in en rondom Eenrum ten goede kunnen komen. 
Net als tijdens de startbijeenkomst vorige maand werd 
er nu ook weer in kleinere groepen volop gediscussieerd 
en gesproken over de verschillende onderwerpen. Heel 
erg mooi was de opkomst en inbreng van een groot 
aantal redelijk nieuwe dorpsgenoten, nog niet zo lang 
woonachtig in Eenrum. Zij hebben een hele frisse en 
verrassende blik en dit gaf zeer veel inspirerende input 
en een leuke kennismaking met andere Eenrumers. Het 
bleef daarom na afloop van de avond nog een tijdje 
gezellig in de napraat , want we raken tenslotte nooit 
uitgepraat over ons dorp Eenrum.

De komende bijeenkomst is op woensdag 18 maart in 
ons Dorpshuis, met dan de onderwerpen, energie en 
duurzaamheid, zorg en ouderen. 
Graag zien we jullie daar ook weer zodat we ook weer 
voor deze onderwerpen heel veel input ontvangen. 

Werkgroep Dorpsvisie Eenrum

\

mAinstrAAt 21

programma  Maart
       
Vr 6 maart:   -Open van 20:00u-22:30u
Za 7 maart:      -Open van 20:00u-22:30u
Vr 13 maart:     -Open van 20:00u-22:30u

       
Za 14 maart:    -Open van 20:00u-22:30u
Vr 20 maart:   -Game avond 18:30u - +-22:30u,   
    alle leeftijden!  

Za 21 maart:   -Open van 20:00u-22:30u
Vr 27 maart:    -Open van 20:00u-22:30u
Za 28 maart: -Talentenjacht! Basisschool alle klassen,  
   vanaf 14:00u
  -Talentenjacht! Iedereen: vanaf 19:00u
            
Inschrijven in tweetallen en groepen mag! 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!

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

Administratiekantoor

Raymond Bijlholt
Wenakker 2  
9967 SP  Eenrum
06-12947801

Finlinq B.V.
Het Aanleg 1

9951 SJ  Winsum
0595-721100

WWW.FINLINQ.NET

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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eem om toavel mit………

.............Raymond en Margriet Bijlholt. Zij zijn sinds kort 
de trotse nieuwe eigenaren van de COOP-supermarkt. 
We zijn daar als Eenrumers natuurlijk super blij mee, 
maar ook nieuwsgierig over het hoe en waarom.
Het blijkt dat Raymond jarenlange ervaring heeft met het 
werken in een supermarkt. Raymond is geboren in Delfzijl. 
Tijdens zijn middelbareschooltijd en zijn latere studie heeft 
Raymond altijd bij Super de Boer supermarken gewerkt. 
Dat werk vond hij altijd al geweldig. Na zijn studie liep het 
anders, hij kwam in de accountancy terecht.  De laatste 
negen jaar had hij een eigen accountantskantoor in 
Winsum. Finlinq BV administratiekantoor. Toch was dat 
niet het werk wat hij zijn hele leven wilde blijven doen. Hij 
had altijd al tegen Margriet gezegd “Als de Coöp te koop 
komt koop ik het”
Dus toen de Coöp een jaar geleden te koop kwam  trok 
Raymond de stoute schoenen aan en nam contact op 
met de Coöp organisatie.

Margriet is een echte Eenrumer. Pa en Moe Rozema 
wonen in de Hoofdstraat in Eenrum. Margriet voelde 
zich hier prima thuis. Nadat ze Raymond leerde kennen 
hebben ze samen in Groningen  gewoond.  Margriet 
werkt als apotheker assistente in het Martini Ziekenhuis. 
En ze blijft dat ook doen.  Nadat de kinderen kwamen 
moesten ze op zoek naar een andere woonruimte en 
omdat Margriet dat graag wilde gingen ze ook in Eenrum 
rondkijken.  In Groningen beviel niet zo goed. Margriet 
kwam thuis te zitten om dat ze zwanger was van Elise. 
Ze woonden toen in De Hunse in Groningen. Het was 
een echte slaapwijk.  Overdags was iedereen aan het 
werk en ’s avonds gingen de gordijnen dicht. Je had dus 
met niemand contact. Maar zoals gezegd eerst maar 
in Eenrum rondkijken. Plan Wenakkers speelde toen. 
Er stond nog maar één woning, maar toch waren de 
meesten kavels al verzegd. Tijdens een telefoongesprek 
met de gemeente (die de kavels verkocht) kregen ze 
te horen dat de eerste kavel die al verzegd was door 
omstandigheden weer opnieuw in de verkoop kwam. 

Toen was de keuze gemakkelijk en werden ze eigenaar 
van dit kavel en konden daar hun eigen huis op laten 
bouwen.
Zoals gezegd hebben ze jaar geleden contact 
opgenomen met de Coöp organisatie. Het is natuurlijk 
geen stap die je zomaar neemt. Ze hebben daar een jaar 
over gedaan. Alle ins en outs werden bekeken. Ik vraag 
ze of het niet moeilijk was om een jaar lang je mond te 
houden over waar je mee bezig bent. Dat bleek niet het 
geval. Ze hadden een paar goede vrienden in vertrouwen 
genomen om daarmee te kunnen brainstormen. Maar 
dat was het dan ook. Ze wilden niet dat het bekend zou 
worden tot het helemaal zeker was. Ook in verband met 
Raymonds eigen bedrijf. Maar ze waren wel blij toen 
het een paar weken gelden aan het personeel konden 
vertellen en het algemeen bekend werd.
 

Ze vinden de Coöp een geweldig concept maar ze willen 
de winkel wel helemaal veranderen. Er komt een nieuwe 
vloer in, en ook komt een geheel nieuwe entree in.  Ook 
de koelingen en stellingen worden helemaal veranderd. 
Er komt LED verlichting in de winkel en de koelingen 
worden energie zuinig. Ze gaan de warmte terug leveren 
aan de winkel. Vooral de versafdeling ondergaat een 
metamorfose. Er komt steeds meer vraag naar verse 
producten dus daar spelen ze op in. Deze ruimte wordt 
twee keer zo groot en ook de broodafdeling wordt sterk 
uitgebreid. Er komt een koffieautomaat in de winkel en 
een sap automaat met verse Jus de orange. 

Klantvriendelijkheid wordt  een van de pijlers  van de 
supermarkt en de ander pijler is verse producten. Dus 
verse groenten en fruit en vers brood. Ook het assortiment 
zal uiteraard veranderen. De winkel is natuurlijk niet zo 
groot dat je alles in de winkel kunt hebben. Doordat de 
ruimte voor verse groente en fruit groter wordt en ook 
de broodafdeling meer ruimte zal innemen heeft dat 
consequenties voor de kruidenierswaren. Deze zal wat 
krimpen. Er zullen dus producten uitgaan maar er zal 
vooral veel naar de klanten worden geluisterd. Als er 
dus veel vraag is naar een product dan zal dit worden 
opgenomen in het assortiment.

22 februari gaat de winkel dicht om dan grondig te 
worden gerenoveerd. 10 maart om 18.00 uur zal  de 
winkel weer worden geopend. Een ieder is dan van harte 
welkom. De winkel zal op een ludieke manier worden 
geopend. Er zullen veel leuke aanbiedingen zijn. Houd 
dus uw brievenbus in de gaten.

De winkel zal ook op zondag opengaan. 
De openingsuren zijn van 9.00 tot 12.00 uur.
Ook zal de winkel ’s morgens om 8.00 uur open gaan, 
dus open van 8.00 tot 20.00 uur.
Raymond en Margriet zullen hun uiterste best doen 
om de Coop Eenrum een winkel te maken voor alle 
Eenrumers. En dat is ze wel toevertrouwd.

Wij wensen ze heel veel succes toe.

Tekst en foto’s
Tom Baars

kikA-Avond dAnk

Via deze weg wil ik De Ainrommer nog bedanken! De 
avond was fantastisch en beter dan ik had durven 
dromen. 
Een kleine drie weken van tevoren zijn we begonnen met 
de voorbereidingen van de bingo. Op onze Facebook 
pagina hebben we een oproepje geplaatst als bedrijven 
of particulieren ons wouden sponsoren met cadeaus 
voor de bingo. En toen ging het balletje snel rollen. 
Van alle kanten kregen we aanbiedingen. Van prachtige 
woonaccessoires, jam, wijn en veel waardebonnen. 
Het groepje waarmee wij de bingo organiseerde zetten 
zich ook fantastisch in en vroegen in hun netwerk voor 
cadeaus. 
Dimietri, Marc, Dennis, Len, Bralt en Leon. Allen kwamen 
ze met prachtige cadeaus aan. 
Ondertussen kwamen er voor mijn KIKA shirt nieuwe 
sponsoren binnen. 

Hoe dichterbij de datum kwam, des te zenuwachtiger 
ik werd. Op de dag zelf was het een groot geregel. De 
laatste puntjes op de i en voordat ik het wist was het tijd. 

De opkomst was overweldigend. Er werden telkens 
meer stoelen en tafels bij gezet. En dan kan ik vertellen 
dat de druk dan vrij groot wordt! 

De avond zijn we begonnen met mijn speech. Waarin ik 
iedereen bedank en waarom ik dit doe, voor mijn neefje 
Kevin. John heeft deze onvergetelijke avond aan elkaar 
gepraat. En wat deed hij het fantastisch. 
De bediening, Leon, Silvia en Len deden het super en 

Ricky had voor fantastisch geluid gezorgd. 
Alle prijzen zijn eruit gegaan natuurlijk en het weekendje 
Ameland was helemaal een klapper! Tussen de rondes 
door hebben we ook nog aan het rad van fortuin mogen 
draaien en daar hebben we ongetwijfeld ook veel 
mensen blij mee gemaakt. 
De avond is als een roes aan me voorbij gegaan. Door 
alle hulp en alle lieve mensen die zijn gekomen hebben 
we een super gedrag van € 1400 mogen ophalen! 

Voor iedereen die me nog niet volgt op  Facebook, je 
kan me vinden onder de naam: mijn reis naar KIKA 
EXTREME. 

Bedankt aan iedereen die deze avond tot een succes 
heeft mogen maken en voor alle bezoekers!

Hette Anne Bakker

herhAAlde oproep

Een aantal maanden geleden deden wij in De Ainrommer 
een oproep ten aanzien van onze kater Moor (zwart, met 
circa tien witte haren) die zeer regelmatig meer dan drie 
dagen achtereen van huis blijft.
Het kan zijn dat die oproep door sommige mensen in 
ons dorpscentrum niet is gelezen. Want we zien nog niet 
veel verandering in het wegblijfgedrag van Moor en het 
beest zelf houdt in dezen de kaken stijf op elkaar.
Wij vragen nogmaals vriendelijk aan diegenen die 
Moor voeren, en hem misschien voor langere tijd 
binnenhouden, dit niet meer te doen en hem weg te 
sturen.   
Dank voor uw medewerking!

Joke Engel
Dirk Molenaar  
Tel. 0595 491872   
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spring kids

Net als vorig jaar begint het Springweekend al op 
zaterdagmiddag 11 april 2020. Vooraf aan de Ainrommer 
Oavend organiseren we een kindermiddag in de feesttent 
op het evenemententerrein van Spring. 

Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool 
zijn van harte welkom om ’s middags te komen dansen 
en springen in de feesttent. De middag begint om 14.00 
uur en eindigt om 16.00 uur. De entree bedraagt €2,00 
(volwassenen zijn gratis). Je krijgt drinken en wat lekkers.

Net als eerdere jaren zijn er weer danswedstrijden, 
dus oefen alvast je coolste moves, trucs en dansjes. 
En ook dit jaar zal Dancing Kloosterburen een aantal 
dansoptredens verzorgen tijdens het disco- springfeest. 

Nog even een paar aandachtspunten voor alle ouder(s)/
verzorger(s):
- De kinderen blijven deze middag onder de 
verantwoordelijkheid van hun eigen begeleiders.
- Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van het VvV 
(Vereniging van Volksvermaken Eenrum) mogen uw 
kinderen gratis naar binnen. 
- Let goed op het verkeer bij het oversteken van de 
Aagtsweg naar het evenemententerrein. 
- Dit evenement is op eigen risico.

Deze kindermiddag wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stimuleringsfonds Eenrum, Coop Compact Eenrum, 
Cafetaria – Bar Eendrum, Dancing Kloosterburen, VvV 
Eenrum en Spring Eenrum.

Tot gauw in de feesttent!!

spring eenrum Biedt voor ieder wAt 
wils tijdens twee feestAvonden!

Rijen met biertafels en bierbanken, een gezellig 
deuntje van de Pintermannen of een song van 
Zuver Scheerwol en vooral veel gezelligheid. Dit 
zijn een aantal belangrijke ingrediënten die de 
Ainrommer Oavend tot een succes maken. Over 
een paar weken is het alweer zover! 
Op zaterdag 11 april geeft het bestuur opnieuw de 
aftrap voor een nieuwe editie van het Springweekend. 
Op deze zesde Ainrommer Oavend heeft de organisatie 
weer een goedgevuld programma weten neer te zetten. 
Ten eerste verwelkomen wij een nieuwe coverband: 
Moonshark! De band heeft een Eenrumer invloed in 
de vorm van muzikanten Franz van der Zee en Pieter 
Havinga. Na meer dan 20 jaar in De Hokband te 
hebben gespeeld, spelen de heren nu al weer geruime 
tijd samen in de band Moonshark. Deze vijfkoppige 
band is niet de minste: zij scoorden ontzettend goed 
in The Clash of the Coverbands. Tijdens dit evenement 
komen de beste coverbands uit Nederland, Belgie en 
Luxemburg samen om te strijden om de titel van beste 
coverband. Moonshark heeft het zelfs geschopt tot de 
finale! Zij spelen onder andere eighties en rock met veel 
franje, waardoor elke cover als herboren van het podium 
blaast. Dit kan niet anders of het spreekwoordelijke dak 
gaat er weer af! 

lees verder op pagina 10

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.
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Naast een nieuwe band is er ook ruimte gemaakt voor 
ander soort vertier. Feesttrio De Pintermannen komt 
Eenrum vergezellen en vermaken met meezingers en 
carnavalskrakers. Een optreden van deze mannen is 
gegarandeerd 100% feest met een grote F en wordt 
doorspekt met vlaggetjes, confettikanonnen, een grote 
dosis feestelijke interactie met humor en uiteraard de 
polonaise.  
Om de avond een Gronings tintje te geven, zijn de mannen 
van Zuver Scheerwol uitgenodigd. Zuver Scheerwol 
is een Groningse band met onder anderen Sijtse 
Scheeringa. Hun repertoire bestaat uit eigen dialect-
rock en Engelstalige pop/rockcovers.  Van een gevoelige 
ballade tot stevige rock, van blues tot opzwepende funk. 
De naam is een samenvoeging van de achternamen 
van Scheeringa en Wolma. Het Groninger woord Zuver, 
staat voor zuiver. De betekenis staat voor kwaliteit. In dit 
geval muzikaal gezien. 
Ten slotte zal niemand minder dan Evert Baptist het 
podium betreden, oftewel een komisch typetje van de 
Groninger radiopresentator Wim Drent. Hij praat en zingt 
vooral veel Gronings en verkondigt met enige regelmaat 
en enige nadruk dat hij uit Vriescheloo afkomstig is. 

Wanneer iedereen weer wat bijgekomen is van de 
Ainrommer Oavend is het op 1e Paasdag tijd voor het 
tweede feestje. Op deze zondagavond heeft het bestuur 
niemand minder dan Jannes naar Eenrum weten te 
lokken. Deze artiest kun je kennen van nummers als Mijn 
naam is...Jannes, Adio amore adio en Zwevend naar ‘t 
geluk.
De band die de feesttent dit jaar voor de tweede keer op 
z’n kop zet, is Melrose. Met hun waanzinnige show vol 
vuur en special effects, krijgt deze vijfkoppige formatie 
het voor elkaar om iedereen te laten dansen, springen 
en zingen. 

Natuurlijk kan ook een feestact deze avond niet 
ontbreken. Daarom komt niemand minder dan zanger 
Kafke ons verblijden met een optreden. Wat als een 
mooie café grap begon van een aantal vrienden loopt in 
een paar maanden tijd volledig uit de hand. Zijn eerste 
single “Onze Dag” is een regelrechte hit en enorm 
bekend onder de jeugd. Vooral het nummer “Springen” 
wordt momenteel veel gedraaid. 
Om een gevarieerd programma neer te zetten, is er 
dit jaar ook ruimte voor moderne shanty-pop muziek 
door de heren van Ancora. Hoewel deze zanggroep 
uit Volendam gezien kan worden als moderne shanty-
pop, zijn hun zeemansliederen een regelrecht succes. 
Iedereen zingt mee en de heren weten er een echte 
show van te maken. 
Maar om deze editie echt goed af te sluiten, heeft het 
bestuur een laatste act weten te regelen. Niemand 
minder dan Mooi Wark heeft een plekje vrij weten te 
maken om de tent letterlijk in de blote kont te zetten! 
Deze rock-’n-rollband is landelijk bekend en staat met 
enige regelmaat op grote evenementen zoals de Zwarte 
Cross en het Megapiratenfestijn. Zij zullen ons een half 
uur lang platspelen met hun bekendste hits.
De organisatie hoopt u te zien op zaterdag- en 
zondagavond 11 en 12 april in de feesttent aan de 
Aagtsweg! Zorgt u, samen met onze artiesten, voor een 
gezellige avond? Kaarten zijn nu online verkrijgbaar op 
www.springeenrum.nl. De fysieke kaartverkoop start op 
zaterdag 14 maart 2020. Kaarten voor de Ainrommer 
Oavend kosten in de voorverkoop €10. Aan de tent 
kosten ze €15. Ook de kaarten voor Spring - €17,50 
in de voorverkoop en €22,50 aan de tent – en de 
combikaarten (€25 en alleen in de voorverkoop) zijn dan 
verkrijgbaar. Voorverkoopadressen zijn Brood & Kado, 
Café Bar Eendrum, Marskramer Leens en Sporthuis 
Winsum.  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

WADDENMARKT
PIETERBUREN

 2020
Paasmarkt met eieren zoeken

Zondag 12 april 11.00 - 17.00 uur

Zondag 26 april 11.00 - 17.00 uur

Zondag 3 mei 11.00 - 17.00 uur

Zondag 17 mei 11.00 - 17.00 uur

Zondag 31 mei 11.00 - 17.00 uur

Zondag 7 juni 11.00 - 17.00 uur

Midzomerfair met BBQ

Zondag 21 juni 11.00 - 17.00 uur

Zondag 5 juli 11.00 - 17.00 uur

Zondag 12 juli 11.00 - 17.00 uur

Zondag 19 juli 11.00 - 17.00 uur

Zondag 26 juli 11.00 - 17.00 uur

Zondag 2 augustus 11.00 - 17.00 uur

Zondag 9 augustus 11.00 - 17.00 uur

Zondag 23 augustus 11.00 - 17.00 uur

Zondag 30 augustus 11.00 - 17.00 uur

Mosselfeest, waddenmarkt en shantykoren

Zondag 13 september 11.00 - 17.00 uur

Herfstfair

Zondag 18 oktober 11.00 - 17.00 uur

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558

Wadlopen vanuit 
Pieterburen
WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL

   A
ll-

in 
pr

ijs
 

€1
7,

50
 p.

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

MAART
Zondag 1 18:30 *
Woensdag 4 8:45
Donderdag 5 10:00
Vrijdag 6 11:30
Zaterdag 7 12:45
Zondag 8 13:45
Maandag 9 14:45
Dinsdag 10 15:30
Woensdag 11 16:15
Donderdag 12 17:00 *
Vrijdag 13 17:45 *
Zaterdag 14 18:15 *
Zondag 15 06:45 *
Dinsdag 17 8:00
Woensdag 18 9:00
Donderdag 19 10:45
Vrijdag 20 12:00
Zaterdag 21 13:00
Zondag 22 14:00
Maandag 23 14:45
Dinsdag 24 15:15
Woensdag 25 15:45
Donderdag 26 16:15
Vrijdag 27 16:45
Zaterdag 28 17:15
Zondag 29 18:30 *

APRIL
Woensdag 1 8:00
Donderdag 2 9:00
Vrijdag 3 10:15
Zaterdag 4 12:00
Zondag 5 13:15
Maandag 6 14:15
Dinsdag 7 15:15
Woensdag 8 16:15
Donderdag 9 17:00
Vrijdag 10 17:45
Zaterdag 11 18:15
Zondag 12 18:45
Maandag 13 7:15
Dinsdag 14 8:00
Woensdag 15 8:30
Donderdag 16 9:30
Vrijdag 17 11:00
Zaterdag 18 12:30
Zondag 19 13:30
Maandag 20 14:15
Dinsdag 21 15:15
Woensdag 22 15:45
Donderdag 23 16:15
Vrijdag 24 16:45
Zaterdag 25 17:15
Zondag 26 17:45
Maandag 27 18:15
Dinsdag 28 18:45
Woensdag 29 7:00
Donderdag 30 7:45

Wadlooptocht 2,5 uur, onze meest 
gelopen tocht vanaf 6 jaar.

Avond wadlooptocht 
2,5 uur, unieke tocht op laarzen 
op zoek naar de zeevonk bij 
zonsondergang. Vanaf 6 jaar
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shAntykoor gAAt internAtionAAl 
 
Het Ainrommer Shantykoor is het jaar 2020 weer goed 
begonnen. Onze eerste optredens waren in Friesland. 
We zijn in Damwoude en Veenwouden geweest. En dat 
is eigenlijk internationaal, want het is over de grens. 
We hebben in beide plaatsen een bejaardenhuis bezocht 
en daar een optreden ten beste gegeven van ruim 1,5 
uur. Het was gezellig. Veel van de bewoners konden  
wel waarderen wat er werd gezongen. Het  repertoire 
bestaat uit allerlei shanties en dat zingt het koor met veel 
toewijding in het Nederlands, Duits, Engels en Spaans. 
Maar voor de mensen in en uit Friesland hebben wij 
een tweetal nummers ingestudeerd in het Fries. Als 
je Spaans kunt zingen, moet Fries ook mogelijk zijn 
vonden de leden. Zodoende dat ingestudeerd en dan 
kom je in het holst van de leeuw: in Friesland! Maar 
na eerst in Damwoude en daarna in Veenwouden te 
hebben gezongen, kan het koor tevreden zijn. Er was 
een mevrouw die zei na afloop: Het kon net better! (Het 
kon niet beter!) 
Als je dat soort complimenten krijgt van iemand, die 
alleen maar Fries spreekt, kun je alleen maar blij zijn 
en dan zie je maar weer, dat veel repeteren toch zijn 
vruchten afwerpt.  Maar het is niet alleen maar Friesland 
waar het koor optreedt. Ook hebben ze in het Viskenij 
in Baflo een optreden verzorgd, wat ook zeer geslaagd 
was. De aanwezigen konden veel van de liedjes 
meezingen, sowieso de nummers van Ede Staal werden 
meegezongen. En met het compliment: Joe mottn gauw 
weer koomn!! Kun je alleen maar blij zijn. Hier doen we 
ook voor! Ook deze mensen een leuke avond bezorgen 
is het hoofddoel van het koor. 

Komende maand gaan we nog naar de Es in Groningen 
en naar Dokkum. Ook staan er optredens op het 
programma in de Veldspaatflat te Groningen en in het 
Suyderhuis te Surhuisterveen. Bovendien staan wij nog 
in Onderdendam op de planken. En als dat geweest is 
kunnen we onze borst nat maken voor onze jaarlijkse 
donateursavond in het Dorpshuis te Eenrum. Het koor 
Maritiem uit Winschoten is uitgenodigd om bij ons ook 
enkele liederen te komen zingen.  
Het Ainrommer Shantykoor nodigt u dan ook uit om 
deze avond bij te wonen op 28 maart in het Dorpshuis 
te Eenrum. De aanvang is 20.00 uur. 

Met vriendelijke groet 

Het Ainrommer Shantykoor 
 

De beide koren die op 28 maart voor u zingen in het 
Dorpshuis

sportvereniging

De Sportvereniging Eenrum houdt op zaterdag 28 maart 
haar jaarlijkse verkoopactie paaseitjes.
Vanaf 10.00 uur kunt de verkopers huis-aan-huis 
verwachten. 
Eén zakje eitjes kost € 3,50 en twee zakjes € 6,00. 
De opbrengst van de actie wordt o.a. gebruikt om de 
vernieuwde kantine in te richten.  We hopen dat u onze 
vereniging wilt steunen!

Bestuur SV Eenrum

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? 
 Ik ben Mila van Bolhuis en ben 10 jaar
2.        Heb jij broers of zussen en wat is hun   
           leeftijd: 
 Ik heb 1 broertje hij heet Leon en is 8 jaar

3. Als jij een bekend iemand zou zijn, 
 wie zou je dan zijn en waarom:  
 Billie Eilish, goede zangeres met een hele       
            aparte smaak.
4. Wat is jouw favoriete liedje?    
 “All the good girls go to hell “van Billie Eilish
5. Wat wil je later worden?  
  Mode ontwerpster.
6. Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:  
 Panini, Pannenkoek en Pizza.
 7. Met welke tv persoonlijkheid zou jij best 
 een dag willen chillen? 
 Billie Eillish.
8. Wat vind je het mooiste aan jezelf: 
 “O,eerst even in de spiegel kijken”, zegt ze
            Mijn haar!!!!!!!!
9. Aan wie geef jij deze vragen door? 
 Evie Boot.
10. Waarom aan deze persoon? 
 Omdat ze een van mijn BFFever is.
            (best friend for ever).

vriendjes in de spotlights

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

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

 WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 
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kerk in het dorp

Zondag 1 maart Trio Lanyok in de kerk van Den Andel
Op zondag 1 maart speelt Trio Lanyok in het kerkje 
van Den Andel. Drie vrouwen die elkaar vinden in 
een gemeenschappelijke liefde voor gepassioneerde 
zigeunermuziek en muziek uit de Balkan. Trio Lanyok 
bestaat uit accordeoniste Moniek Bollen, violiste Marjolijn 
Mellema (beiden inwoners van Den Andel) en cimbaliste 
Pit Hermans. In dit trio komen de verschillende muzikale 
persoonlijkheden van deze drie vrouwen goed tot hun 
recht en mengen zich tot een kleurrijk palet van Balkan- 
en zigeunermuziek. Lanyok betekent ‘meiden’ in het 
Hongaars. Het repertoire bestaat uit Hongaarse- en 
Roemeense volksmuziek, muziek uit het klezmer-
repertoire, muziek die bekend is geworden onder de 
noemer zigeunermuziek en soms is er een uitstapje 
buiten dit repertoire, bijvoorbeeld een traditional uit 
Armenië.
Het concert op 1 maart begint om 15.30 uur en de 
entree is 10 euro.

Vrijdag 6 maart: Open Poort – film As it is in heaven

Elke eerste vrijdag van de maand is in De Poort in 
Eenrum een Open Poort, een ochtend met koffie, thee, 
appeltaart en een thema. Dit keer wordt bij wijze van 
thema een film vertoond.
De Zweedse film ‘As it is in heaven’ van de regisseur Kay 
Pollak kwam uit in 2004.
De film vertelt het verhaal van een wereldberoemde dirigent 
die na een hartaanval terugkeert naar zijn geboortedorp 
in Noord Zweden. Omdat hij zijn artiestennaam aanhoudt 
wordt hij in het dorp niet herkend als oud-inwoner. Hij 
komt om te luisteren, maar is al snel betrokken bij het 
kerkkoortje. Daniel Dareus had als kind al een droom: 
muziek maken die de harten van mensen opent. Deze 
droom lijkt in vervulling te gaan in zijn geboortedorp, 
maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Er gebeurt iets 
met de mensen die niet alleen zingen maar zichzelf ook 
vrijmaken uit de benauwde wereld waarin zij in de loop 
van hun leven zijn beland. Een mooie film vol muziek die 
de harten van mensen opent.
De film wordt vertoond tijdens De Open Poort in De 
Poort aan het kerkpad 1 in Eenrum. Natuurlijk onder het 
genot van koffie, thee en appeltaart. De Open Poort is 
van 10 tot 12 uur.

Zaterdag 7 maart: Galmen in de Kerk van Eenrum

Altijd al eens willen galmen in de kerk? Alleen of met een 
groepje? Een uurtje of de hele dag? Elke eerste zaterdag 
van de maand is de kerk van Eenrum beschikbaar voor 
jou! Zingen, een instrument bespelen? Orgel of piano? 

Er is van alles mogelijk. Neem contact op via   
info@kerkinhetdorp.nl en we maken een afspraak.  
Van harte welkom en laat je verrassen.

Zondag 8 maart: kerkdienst in Eenrum

Op zondag 8 maart wordt in de kerk van Eenrum een 
kerkdienst gehouden waarin Ds Marianne Bogaard 
voorgaat.
Dirk Molenaar bespeelt het orgel.
De dienst begint om 9.30 uur, na afloop is er koffie en 
thee.

Kerk in het Dorp is een initiatief van de Protestantse 
gemeente Winsum-Halfambt om de kerken van Eenrum, 
Den Andel en Westernieland open en levend te houden. 
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en in de 
zomermaanden zijn de kerkdeuren open voor iedereen 
die eens binnen wil lopen. Het hele jaar door wordt op 
zaterdagmiddag de klok geluid in Eenrum (17 uur) en 
Westernieland (17.30 uur). Er is een groep ‘klokkenluiders’ 
die hiervoor zorgt. Wilt u of jij ook klokkenluider worden, 
stuur dan een mailtje naar info@kerkinhetdorp.nl en we 
maken een afspraak. 

Namens Kerk in het Dorp,

Jolanda Tuma

wAndel3dAAgse
Noteert u alvast deze data!!!!!!
Op 10, 11 en 12 juni organiseren wij weer de jaarlijkse 
wandel3daagse. Drie dagen wandelen in en rondom ons 
prachtig dorp.
Meer informatie volgt in de komende De Ainrommer.
Ook willen wij  langs deze weg Martin en Hannie bedanken 
voor de jaarlijkse tractatie tijdens de W3daagse.

Derk, Tresia, Dorien en Greetje

Gediplomeerd lid van Provoet

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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notoarestoen

Help mee met NLDoet in de Notoarestoen!    
zaterdag 14 maart 2020

Nieuwe inrichting van het middenterrein van de tuin 
Dit jaar zorgt ons vijverprojekt voor veel werk in het 
arboretum. Zoals u weet krijgt de tuin een grotere vijver 
om meer waterberging te maken, maar ook zal er voor 
de bezoekers een fraaier uitzicht komen vanuit ons 
tuinhuis. Nadat de vergroting van de vijver klaar zal zijn 
in maart moet de aanplanting klaargemaakt worden. 
De rododendrons rond de vijver worden verplaatst en 
moeten mooi uitkomen.  Hiervoor dienen de gazons en 
paden aangepast te worden en goed begaanbaar. De 
vernieuwde vijver zal zo goed in het geheel gaan passen.

Je begrijpt dat we extra hulp kunnen gebruiken op deze 
speciale vrijwilligersochtend! Er zijn schelpen besteld en 
deze moeten verdeeld worden op de paden. De bankjes 
worden nieuw in de verf gezet. Niet te vergeten zijn er 
lichte schoonmaakwerkzaamheden in en om het tuinhuis 
en verdienen het hek en het uithangbord bij de ingang 
van de tuin ook wel een sopje. 

Wees welkom en wordt voor één ochtend vrijwilliger 
bij Notoarestoen! U kunt zich op zaterdag 14 maart 
om 8.30 uur melden bij het tuinhuis van het Arboretum 
aan het Ernstheemsterpad. Tuingereedschap en 
tuinhandschoenen zijn aanwezig. Warme kleding en 
stevig schoeisel is wel een aanrader. Het spreekt vanzelf 
dat ook de catering tijdens deze ochtend dik in orde zal 
zijn.

AntiquAriAAt de gouden kikker   
sChouwerZijl.

Voor de kinderen: Donald Ducks van ca. 1990. Én 
nummers van Groei en Bloei.Neem er een paar (gratis) 
mee en kom ze (eventueel) later weer ruilen.De expositie 
van aquarellen van Dick van Veen (Schouwerzijl en 
omgeving) was erg leuk, maar is al weer voorbij. Gemist? 
Of alsnog belangstelling? Neem even contact op.
e-mail: De Gouden Kikker@hetnet.nl 

Openingstijden:vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00. 

ontmoetingspunt
Voorjaarsstukjes maken in het Ontmoetingspunt 
Eenrum

Dinsdag 24 maart is het zover. We mogen weer het 
voorjaar in huis halen. Onder deskundige leiding van 
Gerda Smid gaan we een voorjaarsstukje maken. Gerda  
zorgt voor de materialen. Heeft u zin en tijd? Geef u dan 
op voor 17 maart bij: 

• Els van der Honing   85 4255 
• Aaltje Schut   49 1441
• Tiny Zuidema     49 1204

Datum:  24 maart

Aanvang:  10:00 uur
Locatie:  Het Ontmoetingspunt Eenrum
Kosten:  € 6,00 inclusief twee consumpties.
Heeft u problemen met vervoer? Geef dit dan even aan 
ons door. 

 Voorjaarsbrunch 
Op zondag 19 april wordt er weer een voorjaarsbrunch bij 
Abrahams Mosterdmakerij & Restaurant georganiseerd. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer details 
volgen in de eerstvolgende  De Ainrommer. 

 Digitaal Nieuws van het Ontmoetingspunt. 
Onze oproep ‘Digitaal talent gevraagd voor het 
Ontmoetingspunt’  heeft tot gevolg gehad, dat Trijnet 
Diephuis zich heeft aangemeld. Geweldig, dat je ons 
team komt versterken Trijnet. 
Chantal gaat nu een andere weg bewandelen. We 
wensen haar veel succes en nogmaals bedankt voor de 
vele jaren ondersteuning in het ontwerpen en maken van 
de posters. 

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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historische kring

Vries, 5 nov. 1984.

Onderwerp: De werkelijke omstandigheden 
waaronder de overval op het distributiekantoor 
Eenrum op 30 maart 1944 heeft plaatsgevonden.

Op 30 maart 1944, te omstreeks 22.14 uur, begaf 
ik, Andries van Esveld, destijds wachtmeester de 
staatspolitie der standplaats Eenrum,  mij per fiets 
naar het distributiekantoor te Eenrum, teneinde 
mijn postcommandant de opperwachtmeester der 
staatspolitie, Geert Vos, op het distributiekantoor 
af te lossen. In de nabijheid van het distributiekan-
toor werd ik al opgewacht door een mij onbekende 
manspersoon, die mij mededeelde dat hij met nog 
enige personen een overval op het distributiekan-
toor wilde plegen en daarvoor mijn medewerking   
nodig had. Nadat ik deze persoon mijn medewerk-
ing had toegezegd, doch hem had medegedeeld 
dat ik er op rekende dat mijn kostbaas, de heer G. 
Medendorp, zou worden ingelicht, zodat  de in mijn 
kosthuis aanwezige onderduiker Wolter Meden-
dorp, op een andere plaats kon worden onderge-
bracht, ben ik naar het distributiekantoor gelopen 
en heb mij zoals gewoonlijk gemeld door het no-
emen van mijn naam bij afgesloten deur. Toen de 
deur hierop werd geopend, naar ik meen door de 
burgerbewaker Jan Westra, gingen een vijftal ge-
wapende personen naar binnen en werden wij, te 
weten opperwachtmeester Vos, de burgerbewaker 
en ik opgesloten in de kluis, nadat de sleutel van de 
kluis, door genoemde Vos was afgegeven. Hierna 
werd de kluis leeg gehaald en de kluisdeur achter 
ons gesloten. Korte tijd later werden wij uit de kluis 
bevrijd door boven het distributiekantoor wonende 
H. E. Huizenga. Aldaar werden Vos en ik aange-
houden door de ter plaatse verschenen opper-lui-
tenant der staatspolitie G. Klutel en wachtmeester 
H. Topma en daarna per auto overgebracht naar de 
marechausseekazerne Helperbrink te Groningen en 
aldaar in een cel ingesloten. Aldaar zijn wij enige da-
gen verhoord door de S.D. kapitein M. Rauwerda. 
Nadat dit niet het door Rauwerda gewenste resulta-
at opleverde, daar ik Vos niet had ingelicht over de 
medewerking die ik aan de overvallers had verleend 
en ik steeds tegen Rauwerda had verklaard dat ik 
onder bedreiging van vuurwapens mij bij het   
distributiekantoor had gemeld, werden wij tenslotte 
overgebracht naar het beruchte Scholtenshuis, het 
gebouw van de Sicherheidsdienst te Groningen. Al-
daar werd ik enige malen verhoord door de Duitse 

S.D.ers waarbij geweld tegen mij werd gebruikt door 
mij in mijn gezicht te slaan en mij urenlang met de 
handen omhoog tegen een muur te plaatsen. Als ik 
mijn handen iets liet zakken ontving ik schoppen in 
mijn achterwerk, hetgeen zeer vernederend werkte. 
Ik bleef echter bij mijn eerdere afgelegde verklarin-
gen en hierna werden Vos en ik overgebracht naar 
het Huis van Bewaring te Groningen waar wij van 4 
t/m 21 april 1944 zijn ingesloten geweest. Die dag 
zijn wij op het Scholtenshuis door de Duitse S.D. in 
vrijheid gesteld en weer in politiedienst aangesteld. 
Aan deze verklaring voeg ik nog toe, dat ik vanaf 
september 1943 tot aan de bevrijding deel heb uit-
gemaakt van de L.K.P. (Landelijke Knok Ploeg) en 
de O.D. (Orde Diens) respectievelijk onder leiding 
van de  heren Clevering en van Dingen te Eenrum.
In deze tijd plaatste en verzorgde ik onder anderen 
de onderduikers W. Medendorp, J.J. Jolman, 
D. Kloosterboer, M. Nubé, J. Havinga en A. van Bol-
huis. Na de bevrijding heb ik eerst deel uitgemaakt 
van de Binnenlandse Strijdkrachten als leider van 
verhoor en van juni 1945 tot 1 januari 1949 was 
ik werkzaam bij de P.O.D. (Politieke Opsporings     
Dienst) later P.R.A. (Politieke Recherche Afdeling) te 
Groningen. Via Eenrum (van 1mrt. 1943 tot 17 apr. 
1945) Sauwerd, 1 jan. 1949 tot 1apr. 1967) Bedum 
(1 apr. 1967 tot 15 nov. 1970) Vries, (15 nov. 1970 
tot 1 jan. 1980) ben ik op 1 jan. 1980 als plaats-
vervangend commandant van de groep Vries der 
Rijkspolitie gepensioneerd. 

Andries van Estveld.

Eenrum                   
Hunse 26
9967 PS Eenrum

 

Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:

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

Medisch Pedicure

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918        E: info@voetzorgjm.nl      W: www.voetzorgjm.nl

Voetzorg Jeannette Meijer

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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nut ’t hoogelAnd uitnodiging      

Lezing Hoofdcommissaris-Politiechef Regionale 
Eenheid Noord-Nederland

In het Dorpscentrum Agricola te Baflo wordt op maandag 
16 maart 2020 om 20.00 uur een lezing gehouden door 
de heer Gery Veldhuis Politiechef Regionale Eenheid 
Noord-Nederland.

De politie is er altijd. Voor een veiliger Nederland. De 
politie beschermt onze democratische rechtstaat, 
handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig 
biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt 
zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, 
stappen politiemensen naar voren. Als dat nodig is met 
geweld, desnoods met gevaar voor eigen leven.
De politie werkt actief samen met burgers en partners. 
Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving.

Gery Veldhuis, de politiechef van Noord-Nederland, wil 
de eenheid door ontwikkelen en verbeteren. Hoe staat 
het hiermee, wat zijn in onze regio de prioriteiten en hoe 
voert de politie zijn taak uit.

Waakzaam en dienstbaar.
We heten u van harte welkom.

Locatie : Dorpscentrum Agricola te Baflo
Tijd       : 20.00 uur
Datum : maandag 16 maart 2020
Van niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Secretariaat:
Hermelinde van Horn
Douwensterweg 3
9965 TK Leens
nuthoogeland@gmail.com

Kunstgeschiedenis / Kunstbeschouwing

-zien is meer dan kijken-

Thema voor dit jaar is INSIDE-OUTSIDE  (3 middagen+ 
excursie)
-beschouwen- vergelijken-analyseren- bespreken- 
herkennen-
Kunst uit de Doeken neemt je  mee naar verschillende 
stijlperiodes en de tegenstelling ervan en naar de 
ontmoeting met een aantal kunstenaars en hun 
ontwikkelingsproces. 
Door het maken van keuzes, het  kijken, vergelijken  en 
analyseren, ontdek je wat kunst met je doet. Belangrijk 
is de woelige periode  tussen eind 19e en het begin van 
de 20e eeuw waarvan de gevolgen zichtbaar zijn in het 

werk van de individuele kunstenaar. Voorbeelden  zijn  
Munch, Schiele, Signac, Matisse, Picasso,  Kirchner en  
Kandinski . 
Voor de architectuur gaat het  ‘Van Palladio tot Pei en 
van  Haks, Mendini tot Proust.’
In 2019 viert het Groninger Museum het 25 jarig bestaan.  
Gebouwd in de stijl van het Postmodernisme. 
Vraag? 
Waar ligt de inspiratie en wat is het verschil met het 
Modernisme
Elementair zijn de begrippen ruimte, licht, lucht, 
ornament en decoratie.
Het vierde moment is een excursie.  Waar deze naar 
toegaat is op dit moment  nog niet bekend. De kosten 
voor de excursie bedragen   8,-- per persoon en wordt 
contant tijdens de cursus voldaan. Deelnemers zonder 
museumjaarkaart dienen nog toegang te betalen       
                                  

Locatie:       Dorpscentrum Agricola Heerestraat 21,                                                                    
                   9953 PH Baflo. Tel. 0595-422752
Data:        donderdag  5 maart, 12 maart,  19 maart    
                   2020 en excursie op 26 maart 2020..
Tijd :           14.00 uur – 16.00 uur
Kosten:       NUT leden € 50, =  Niet NUT leden € 55,    
                   (incl. koffie tijdens de lessen  en hand-outs) 
Docent:       Janneke Gelling
Opgave     d.m.v. overmaking van het cursusgeld op 
rekeningnummer  NL33INGB 0001 0173 44 t.n.v. 
Nuts departement ’t Hoogeland onder vermelding van 
Kunstgeschiedenis. 
Contact:      Ria Maring.  mailria@home.nl

Deelname excursie is geheel op eigen risico.

Vooraankondiging

Beste Nuts leden,
De departementen van Uithuizen, Vredewold Leek en ’t 
Hoogeland organiseren gezamenlijk
een concertvoorbereiding  voorafgaand aan het 
concert op 16 april 2020 van het NNO te Groningen. 
De voorbereiding wordt verzorgd door Ebo Reitsma, 
zelfstandig muziekdocent, die deze concertvoorbereiding 
eveneens doet voor het NNO. Het volgen van deze 
concertvoorbereiding geeft u een rijkere en intensievere 
belevering van het concert.
Cursusmiddagen alle op donderdag: Dorpscentrum 
Agricola te Baflo 2 april en 9 april 2020 van 13.30u  tot 
15.30u. Concert op  donderdag 16 april 2020 om 19.30 
uur Oosterpoort Groningen.

Beethoven:  Symfonie no.9 

meer informatie in de volgende De Ainrommer

6
1914 - 2020
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Horizontaal                            
                                                                                                                                             ..  
1.gewoon, 9.opleving, 14.geneeskrachtige plant,22.
zitplaats bij een kroeg, 23.na de middag(lat. 
Afk), 25.Amerikaanse jazzmuzikant(1927-1991), 
26.eendelig badpak, 27.voorzetsel, 29.kunstleer, 
30. wijl, 32.chaotisch, 34.krankzinnig, 35 
nagerecht, 37.getijde, 38.zedelijk, 40.ongeldig, 
41.plaaggeest, 42.kunstenaar, 44.wiel met schoepen,  
46.landbouwwerktuig, 47.slagader,49.rivier in 
Oostenrijk, 50.land in Zuid-Amerika, 51.geen video,53.
amerikaanse ziekenhuisserie(1994-2009), 54.frans 
departement, 56.fris windje, 57.arbeider in hoogoven, 
59.knijpbril, 61.internetextensie van Turkije,62.
stad in Frankrijk, 64.kopergravure, 65.hollywood 
acteur, 66.haaruitval bij dieren, 67.het speels-zijn, 
73.Franse president, 75.vreemde taal,77.esdoorn ,79.
taalkundige term, 80.gracht, 81.pelsdiertje, 82.oude 
kunstvoorwerpen,      

83.zeer onaangenaam om naar te kijken, 85.vlezige 
vrucht, 86.nuance, 88.door dressuur verkregen gang 
van een paard, 89.kleverige stof, 90.internetextensie 
van Duitsland, 91.vreemde taal, 93.spaans eiland, 
97.behoefte, 100.zwak geluidje, 101.slotwoord 
van een gebed, 102.windstille zijde, 103.type, 104.
nederlandse oud-wielrenner, 105.stad in Frankrijk, 
106.snel rijden, 108.opera van Verdi, 110.soort 
naaldhak, 112.film met Barbara Streisand(1983), 113.
de heer(afk), 114.voormalige Belgische koning, 116.
agent, 117.symbool voor plutonium, 118.rolsteen, 
119.italiaanse omroep, 120.staat in de VS, 122.van 
dezelfde mening, 123.zijrivier van de Donau, 125.
voegwoord, 126.generaal pardon, 128.binnenwater, 
130.symbool voor titanium, 131.metselbereiding, 133. 
Regenbrengende Aziatische wind, 134.roofdier, 135.
landverhuizing,

puzzel

Stuur de oplossing voor 12 maarti 2020 naar Marga 
Diephuis, De Vennen 18 Eenrum of mail naar puzzel@
de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. 
Oplossing van de vorige keer “Carnaval in optocht”. De 
winnaar vorige maand: Jan Stoutmeijer, gefeliciteerd, 
het prijsje aangeboden door Coop, zal binnenkort bij u 
worden thuisbezorgd.

Verticaal                                                                                                                                                                               
2.Litouwen(op auto’s), 3.onderricht, 4.uitbouw, 
5.droesem, 6.liefkozing 7.aanstaande(afk),8.
kiemcel bij varens, 10.landbouwwerktuig,11.niet 
nabij, 12.kostschool in Engeland, 13.turkse stad, 
14.vogelverschrikker, 15.onvergelijkelijk, uniek, 
16.onbehouwen 17.persoonlijk  vnw, 18.geur van 
o.a. havanna’s, 19.erwtensoep, 20.loofboom, 
21.te onduidelijk gesproken, 24.broekland, 
26.geijkt apparaat, 28.offertafel 30.president van 
de Verenigde Staten(eng. Afk), 31.waarheidsdrank, 
33.baljuw, 36.zo snel mogelijk(eng. Afk), 38.lopend 
gerucht, 39.deel van een bureaukast, 41.lied, 
43.zeeafloop, 44.dunne vloeistof die overblijft na 
het karnen, 45.netelig vraagstuk, 47.glijmiddel, 
48.kunstzinnig iemand(ironisch), 50.koffiedik, 
52.hoofdstad van Canada, 54.handvat, 56.gele 
amber, 58.gezelschapsdame, 59.tsjechische 
tennislegende, 60.munt van Luxemburg, 
62.deel, 63.verdienste, 65.zangvogel, 
67.landbouwwerktuig, 68.australische 
winnaar van de ronde van Frankrijk in 2011, 
69.ontstekingskoord, 70.actueel(eng),71.
plotseling, 72.zonder huis, 74.bedorven, 76.guitig, 
78.gentleman, 84.heldendicht, 87.zijrivier 
van de Donau, 90.spellingoefening, 92.soort 
tarwe, 93.ontwijken, 94.grote steenmassa, 
95.misdaad(fr), 96.sportman, 97.dierenyuin 
in Amsterdam, 98.penarie, 99.chinese 
staatsman(1893-1976), 100.slag in een kabel, 
102.land in Afrika, 105.symbool voor neon, 107.
belgische zanger, 108.alles inbegrepen, 109.
geur, 111.figuur uit sesamstraat, 112.sierplant, 
114.contratenor, 115.getal, 117.stuk fruit, 
119.computergeheugen, 120.internationaal 
ruimtestation(eng), 121.opnamelocatie, 123.
brandstof, 124.kaskraker, 127.loofboom, 129.
muzieknoot, 131.symbool voor silicium, 132.bron 
van proteïnen

‘t Marnehoes

Bender speelt ‘MOOI BEGIN’ in ‘t Marnehoes

Zondag 29 maart, aanvang 15.00 uur, brengt de 
muziekgroep Bender uit Haarlem haar nieuwe 
liedjesprogramma ‘ Mooi Begin ’ ten gehore in ‘t 
Marnehoes, Kerkstraat 21 te Wehe den Hoorn.

‘Mooi begin’ is het nieuwe liedjesprogramma van 
BENDER ter ere van hun 10-jarig bestaan. De vier 
heren van Bender nemen het publiek mee naar 
enkele muzikanten die hen oorspronkelijk hebben 
geïnspireerd, zoals Tom Waits, Herman van Veen 
en Victor Jara. Natuurlijk komen ook de eigen 
Nederlandstalige chansons ruimschoots aan bod, 
naast een paar fraaie anekdotes uit  tien jaar Bender 
die toch écht verteld moeten worden.  Vrolijk, 
ontroerend en melancholiek. In een vorig optreden in 
‘t Marnehoes, 10 december 2017,  wist Bender het 
publiek te raken met hun zelf geschreven liedjes en 
hun prachtige muzikale omlijsting. Van harte welkom.

Bender bestaat uit Bert Vissers (zang, gitaar en piano), 
Tom Bak (gitaar en zang), Jos Caspers (contrabas 
en zang) en Rodney Calis (trompet en percussie). 
Voor meer info: www.bendernieuws.nl  en  www.
dewereldwachtopmij.nl

Entrée: 12 euro , donateurs 10 euro en kinderen tot 12 
jaar 5 euro.

Reserveren is gewenst: muziekreserveringen@
marnehoes.nl of 0595 571395 / 572875

Ver. Voor VolksVerMaken

Noteert u alvast deze datum!!!!!!
Op  27 april is het Koningsdag.
Wij organiseren dan weer een priegelmarkt.
Meer informatie volgt in de komende De Ainrommer.

Ver. voor Volksvermaken.



2726

Abrahams Mosterdmakerij    Restaurant 
Molenstraat 5 | Eenrum | 0595-491600 | restaurant@abrahamsmosterdmakerij.nl 

Dinsdag t/m zondag vanaf 12:00 uur geopend voor lunch en diner 

KOFFIE & BORREL 

LUNCH & DINER  

RONDLEIDINGEN 

GROEPSUITJES 

Elke vrijdag in maart: 
ONBEPERKT SPARERIBS ETEN 
€ 20,00 p.p. (vooraf reserveren) 

Uiteraard kunt u ook andere gerechten  
van de kaart bestellen 

nuttige Adressen

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

overledenenZorg
Onder Ons Uitvaart, Marielle Mijnlieff , Stedum, 
06-19985015
Uitvaartzorg van Stad tot Wad, Martha Davids
Uithuizen, 0595 - 433363
www.uitvaartverenigingeenrum.nl : 
Uitvaartleider Ria Harkema-Groen 06-51421477

politie 
R. Ritzemastraat 11, 
9965 TD LEENS

Als iedere seConde telt: 112 
In alle andere gevallen  0900 - 8844

wijkverpleegkundige BuurtZorg de mArne 2
Hoofdstraat 23, Eenrum
tel: 06 - 10599936 

kinderopvAng kids2B
Plantsoenstraat 4
9967 RE 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  0800 - 0388
Kabel   0800 - 0340
Water   0800 - 0202013
KPN telefoon  0800 - 0402

in niet-levensBedreigende situAties
Ambulance  088 - 0230804
Brandweer  088 - 0230804

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

CentrAAl meldpunt vrijwillige thuishulp
Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis  
Telefoon 0595 - 575500

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

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

hAnsems: prAktijk voor 
fysio- mAnuele- en 
kinderfysiotherApie
Praktijk: Hereweg 9, 
9967 PP EENRUM
Telefoon  0595 - 491967
Afspraken bij voorkeur tussen
10.00 - 12.00 uur, of 14.00 - 16.00 uur

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

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

BloedAfnAme Certe ( voorheen lAB noord )
Doprshuis, Oude Schoolgang 
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

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    
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44 jaar werkzaam in de supermarkt van Eenrum

32 jaar als zelfstandige

Martin en Hannie .... Bedankt
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