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voorwoord

In de film Life of Brian (1979) van het Britse 
comedygezelschap Monty Python wordt de ietwat 
onnozele Brian uit Nazareth, geboren op dezelfde dag 
als Jezus, aangezien voor de messias en belandt hij aan 
het kruis. Terwijl hij een gruwelijke dood sterft, begint 
zijn gekruisigde buurman te zingen. U kent het liedje 
ongetwijfeld – of in elk geval de melodie. De tekst gaat 
zo:

‘If life seems jolly rotten
There’s something you’ve forgotten
And that’s to laugh and smile and dance and sing
When you’re feeling in the dumps
Don’t be silly chumps
Just purse your lips and whistle, that’s the thing
And…
Always look on the bright side of life.’

Kortom: zelfs op de meest verschrikkelijke momenten, 
moeten we proberen om – met elkaar – de moed erin 
te houden. En daar blijken Eenrumers helden in te zijn. 
Steeds weer worden nieuwe initiatieven ontwikkeld om 
onze dorpsgenoten een hart onder de riem te steken 
in deze lastige tijden. Of het nu gaat om het schilderen 
en verstoppen van vrolijke steentjes, het versieren van 
ramen met paaseieren, spulletjes met elkaar ruilen of het 
opvrolijken van bepaalde locaties: met zijn allen maken 
we het leven met een virus (waarvan we de naam hier 
niet zullen noemen) een stuk draaglijker en – wie weet – 
zelfs leuker. 

In de vorige Ainrommer plaatsten we een oproep voor 
positieve kopij. En die hebben we gekregen! Deze editie 
van uw favoriete dorpsblad staat vol met verhalen, 
gedichten, mopjes en anekdotes die uw dag hopelijk 
een beetje mooier maken. En misschien kunnen we 
ernaar streven ook in de komende Ainrommers de toon 
licht te houden om elkaar een glimlach op het gezicht te 
toveren. Uiteraard vindt u ook de gebruikelijke updates 
en persberichten in deze editie, net zoals een puzzel en 
het nieuws. Het c-woord hebben we in elk geval zo veel 
mogelijk vermeden. Veel leesplezier! 

‘I mean, what have you got to lose?
You know, you come from nothing
You’re going back to nothing
What have you lost? Nothing’
(Life of Brian, 1979)
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nijs oet ainrom
Dag d.d. Organisatie Activiteit Locatie Tijd
Maart
Za. 06-03 Orpheus Papieraktie Dorp 9.00
April
Za. 24-04 Notoarestoen Eenrum Vrijwilligersdag Arboretum 8.30
Mei
Za. 29-05 Notoarestoen Eenrum Vrijwilligersdag NL Doet Arboretum 8.30

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

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

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

Wo. 03-03 De Poort Ds.Thijs van de Kamp 40 dagen vesper (online) 19.30  
Zo. 07-03 Centrumkerk Pastor Jolanda Tuma dienst met jong en oud 10.00  
Wo. 10-03 Kerk Den Andel Pastor Jolanda Tuma 40 dagen vesper (online) 19.30  
Zo. 14-03 Centrumkerk Ds. Ruth Renooij 9.30
Wo. 17-03 Torenkerk Ds. Harmen Jansen 40 dagen vesper (online) 19.30  
Zo. 21-03 Centrumkerk Ds. Ruth Renooij 9.30
Wo. 24-03 De Poort Ds. Jan Willem Roosenband 40 dagen vesper (online) 19.30  
Zo. 28-03 Centrumkerk Ds. Harmen Jansen Palmpasen 9.30

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

De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Elke eerste zaterdag van de maand is de kerk beschikbaar voor iedereen die graag muziek maakt,
of op andere wijze met geluid bezig is.

Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Kijk voor De Ainrommer in kleur op www.de-ainrommer.nl
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nieuWs van dorpsbelangen

Op het moment van schrijven is de wereld wit en mooi. 
Twee graden vorst, een zonnetje erbij, wat wil een mens 
nog meer. Nou, dat er wat te melden valt en dat is op 
dit moment niet veel. Achter de schermen gebeurt van 
alles, maar het is net als met een toneelspel: voor de 
kijker is het alleen van belang wat vóór de schermen 
gebeurt. Desondanks valt er toch nog wat te melden. 

Hertenkamp
We kregen het trieste bericht dat een van de verzorgers, 
Frans Dekker, op 78-jarige leeftijd is overleden. Vanwege 
zijn teruglopende gezondheid werd het verzorgen 
van de dieren al steeds moeilijker. Wij wensen de 
nabestaanden sterkte met dit verlies. Frans heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het voortbestaan van 
het Hertenkamp en daarmee aan de leefbaarheid van 
Eenrum. Dorpsbelangen spreekt een grote waardering 
hiervoor uit.

Er kwam bij Dorpsbelangen een bericht binnen van 
iemand die zich zorgen maakte over het welzijn van 
de dieren. In de herfst en in de winter ziet het er voor 
de dieren soms wat minder plezierig uit. Er is in het 
Hertenkamp echter geen enkele reden voor zorg. Er is 
voldoende beschutting, er is voldoende te eten en er is 
dagelijks toezicht. 

Verder is gebleken dat er diverse keren etensresten 
(schillen van sinaasappels en bananen, resten van 
groenten) over het hek zijn gegooid. De gooier heeft 
misschien goede bedoelingen om de dieren bij te 
voederen, maar dit pakt helemaal verkeerd uit. Dergelijk 
eten is heel slecht voor de dieren, blijft vrijwel allemaal 
liggen en veroorzaakt veel extra werk voor de verzorgers. 
Doe dit niet meer en laat het voederen over aan de 
verzorgers. Zij weten precies wat goed is voor de dieren 
en wat niet.

Peiling woonbehoefte Eenrum
In de vorige Ainrommer zijn de resultaten van de peiling 
besproken. De volgende stap is het bespreken van 
deze resultaten met de gemeente Het Hogeland. Op 
dit moment is er helaas nog geen concrete afspraak 
gemaakt, maar vanuit de werkgroep Dorpsvisie en 
Dorpsbelangen wordt er wel druk op gezet. Daar komt 
nog bij dat het tij erg meezit. De woningmarkt in Eenrum 
zit helemaal op slot. Er staat geen enkele woning te koop 
en dat geldt ook voor de directe omgeving in de richting 
van de stad Groningen. Ook in zijn algemeenheid en op 
korte termijn is er heel veel behoefte aan woonruimte, in 
welke vorm dan ook.

Lid worden van Dorpsbelangen
Hoe groter de achterban, des te sterker is het geluid van 
Dorpsbelangen richting o.a. de gemeente Het Hogeland. 
Lid worden is eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een 
mailtje om lid te worden naar Harry van der Laan, onze 
penningmeester, op dorpsbelangeneenrum@gmail.com 
is voldoende.

Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de 
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons 
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan 
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (06-
12963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht 
sturen kan natuurlijk ook.

We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen 
en suggesties.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

bedankje

Ik wil graag een ieder bedanken die ons
op welke wijze dan ook gesteund heeft 
na het overlijden van mijn man, onze vader en opa  
        Frans Dekker
De bloemstukken, kaarten, brieven, emails en telefoontjes
hebben we heel erg gewaardeerd.
Het was overweldigend. Bedankt!

Ati Dekker-Pilon

maart – april actie

Het voorjaar komt er weer aan. Dus ook het fietsweer. 
Kom naar Postma Motoren met uw fiets voor een 
voorjaarsbeurt vanaf € 45,- excl. onderdelen
Wij Controleren:

– Banden                   
– Remmen  
– Versnellingen 
– Verlichting
– Ketting en Tandwielen
– Spaken

Verder wordt de fiets schoongemaakt, gesmeerd en 
ingevet.

Bel voor een afspraak: 06-24844667         
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121 jaar eenrumer klompen

In het kader van positief nieuws het volgende: eerder 
was in de Ainrommer al te lezen dat wij na 50 jaar zouden 
stoppen met de verkoop van schoenen. Inmiddels is dat 
punt bereikt, dus schoenen verkopen we niet meer. Wél 
gaan we vol goede moed het 121-ste jaar in met de 
verkoop van de bekende Eenrumer klompen. 

Verkopen we dan alleen nog maar klompen? Nee, 
zeker niet! Naast allerlei soorten klompen hebben we 
leren muilen voor dames en heren en een prachtige 
collectie tassen van kwaliteitsmerken voor iedere 
gelegenheid. Maar ook functionele klein lederwaren, 
zoals portemonnees en broekriemen zijn er volop.

Tegen koude voeten hebben we diverse (gevoerde) 
slofjes, sloffen, pantoffels en (Noorse) sokken van maat 
15 t/m maat 50. Verder veel klompgerelateerde artikelen 
zoals bijvoorbeeld klompsleutelhangers, Eenrumer 
bestekklompen en klompflesopeners.

We hebben in de weken van de tijdelijke gedwongen 
sluiting niet stilgezeten. Er is flink geklust en geschilderd 
in de winkel, zodat de uitgebreide collectie als we 
weer open mogen, goed tot z’n recht komt. Tot die tijd 
kunnen bestellingen telefonisch (0595-491383) worden 
doorgegeven en afgehaald bij de winkel. 

We hopen binnenkort weer open te mogen, zodat 
iedereen onze mooie collectie én het vernieuwde 
interieur kan komen bewonderen! Behalve het interieur 
is ook onze website aangepast en die is zeker een kijkje 
waard. www.eenrumerklompen.nl

Graag tot ziens!

Vriendelijke groeten, familie Van der Meulen

’t ainrommer speultoentje

BEDANKT!

De speeltuinvereniging heeft vanuit meerdere hoeken 
financiële steun gekregen en is daar uiteraard zeer blij 
mee.

Allereerst een bedankje richting alle donateurs. 
Ondanks dat wij het afgelopen jaar niet bij de deuren 
langs konden gaan om het donateursgeld te innen of 
nieuwe donateurs te werven, zijn er gelukkig heel veel 
mensen die de moeite hebben genomen om het geld 
over te maken. Binnenkort kunt u uw donateurskaart 
in de brievenbus verwachten. Wilt u alsnog donateur 
worden, dan kan dat natuurlijk altijd en kunt u vijf euro 
overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0318 2140 
24 t.n.v. stichting speelvoorzieningen Eenrum o.v.v. uw 
straatnaam en huisnummer.

Daarnaast hebben wij ook een aantal mooie bedragen 
overgemaakt gekregen van mensen die graag anoniem 
willen blijven. Onze hartelijke dank hiervoor!

Als laatste aandacht voor de lege flessen actie van de 
Coop te Eenrum. Iedereen kan zijn of haar lege flessen 
t/m 31 maart 2021 inleveren bij de Coop in Eenrum 
en kan het statiegeld doneren ten gunste van de 
speeltuinvereniging Eenrum. Het mooie is dat de Coop 
het totaal gedoneerde geld verdubbelt. Iedereen dus 
flessen verzamelen en deze voor 1 april inleveren bij de 
Coop! Bedankt voor de maatschappelijke betrokkenheid 
Coop Eenrum!

Namens alle kinderen die door jullie gebruik kunnen 
maken van de speeltuinen in ons mooie dorp, BEDANKT!

Vriendelijke groet,
’t Ainrommer Speultoentje

gedicht

Peerdebloum is n gele bloum.
In ain naacht veraandert ze
in n pluuskebloum.
 
Pluuskes binnen zaacht.
Ik kin ze bloazen
 
- pssfffffffffft -
net as n bellebloas.
 
Fieke Gosselaar
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natuurlijkeigenwijz.nl

GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure 
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten
 Hoofdstraat 23 | 9967 RJ  Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36

info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl

COOP
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stainrom

Heb jij ze al gezien? Die vrolijke gekleurde steentjes? 
Het schilderen van steentjes bestaat al heel lang, sinds 
de eerste lockdown zijn er steeds meer mensen die 
steentjes schilderen, verstoppen en zoeken. Nu begint 
het hier in het noorden 
ook steeds bekender te 
worden.

Als je heerlijk buiten 
wandelt en zo’n vrolijk 
geverfd steentje vindt, 
tovert dat direct een 
glimlach op je gezicht. 
Meestal staat er op de 
achterkant een verwijzing 
naar een Facebook-
pagina, waar je je 
gevonden steentje kunt 
melden met bijvoorbeeld 
een leuke foto erbij.

Daarna kun je 2 dingen doen. Je kunt het gevonden 
steentje voor jezelf houden óf je verstopt het steentje 
op een andere plek, zodat het steentje gaat zwerven en 
iemand anders er ook blij van wordt. Ze worden hier in 
het noorden al bliedschap staintjes genoemd.

Ik ben Daisian en 
ik schilder sinds de 
lockdown deze vrolijke 
steentjes. Ik heb nu 
voor Eenrum een 
groep aangemaakt 
genaamd: StAinrom.

Ik vond het zelf een 
toepasselijke naam 
en lekker kort om op 
de achterkant van een 
steen te zetten. Je zou 
eventueel je postcode 
of initialen er ook bij 

kunnen zetten, zodat je je steentje kunt volgen via de 
Facebook-groep als hij echt gaat zwerven.  

Ik hoop dat velen mee gaan doen met StAinrom.

Tot snel!

Daisian

een steentje voor jou

Zondag 14 februari was een bijzonder dag: het was 
Valentijnsdag. Op deze dag kon je even extra aandacht 
aan iemand schenken die je heel leuk en bijzonder vindt. 
Met een kaartje, een bloemetje óf… een ‘happystone’!

Ik heb op deze zondag door het hele dorp ‘een steentje 
voor jou’ neergelegd. Heb je er eentje gevonden, dan 
kun je ‘m zelf houden of weer doorgeven aan een ander. 
Dáár word je happy van!

Veel plezier ermee,

S.

hoe Waardevol

Ik zie je al van verre
Je arm enthousiast omhoog
Een grijns verschijnt
Van oor tot oor
‘Goedemorgen!’
Grote glimlach en weer door

Hoe jouw simpel
‘Goedemorgen!’
Mijn hart met warmte raakt
Het pure van jouw lach
Heeft meteen mijn dag gemaakt

Hoe waardevol  een 
‘Goedemorgen!’
Hoe waardevol
Een lach
Hoe waardevol
Om te ontmoeten
Aan het begin van deze dag

Marja Koops
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WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL  
 

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600 

KOFFIE & BORREL 

LUNCH & DINER  

RONDLEIDINGEN 

GROEPSUITJES 

AFHAALMAALTIJDEN! 

Abrahams Mosterdmakerij 
Restaurant 

 

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID 

www.postmamotoreneenrum.nl

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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plekken van betekenis

De activiteiten van Kerk in het Dorp liggen al een 
tijdje stil om welbekende reden. Daarom dit keer 
geen aankondiging van kerkdiensten, concerten of 
pelgrimstochten, maar een persoonlijk verhaaltje over 
het zoeken naar plekken van betekenis. 

‘Mijn kindertijd heb ik doorgebracht in een klein Fries 
dorp. Ik woonde met mijn ouders en zussen boven op 
de terp pal tegenover de grote, oude kerk. Onderaan 
de terp stond nog een kerk – minder oud en ook 
kleiner. Als meisje van zes bekeek ik de wereld door een 
eenvoudige bril en ik dacht destijds dat iedereen die op 
de terp woonde op zondag naar de kerk op de terp ging 
en dat alle andere mensen uit het dorp naar de kerk 
onder aan de terp gingen. Maar die voorstelling bleek te 
eenvoudig. Toen ik iets ouder werd, begreep ik dat de 
ene kerk Hervormd was en de andere Gereformeerd, en 
dat niet de woonplek in het dorp bepaalde naar welke 
kerk je ging, maar het lidmaatschap dat je van je ouders 
en voorouders had meegekregen. Bovendien ontdekte 
ik dat niet iedereen op zondag naar de kerk ging. Het 
leven bleek minder eenvoudig te zijn dan ik dacht als 
meisje van zes.

We zijn nu minstens veertig jaar verder en de wereld is 
totaal van gedaante verwisseld. De kerken staan er nog 
en ook de huizen op en om de terpen zijn bewoond, maar 
de samenleving is totaal veranderd. Gereformeerd en 
Hervormd zijn opgegaan in Protestantse Kerk Nederland, 
het aantal mensen dat de kerk op zondagmorgen 
nog bezoekt is drastisch ingekrompen en de fulltime 
dominees werden parttime of deeldominees. De hele 
infrastructuur van de kerk was al danig in beweging 
en lijkt door corona nu helemaal op losse schroeven te 
staan. Niets is meer wat het lijkt.

Na mijn kindertijd en jeugd op de terp ging ik naar de grote 
stad om te studeren. Het werd biologie in Groningen. Na 
studie en werk op het biologisch centrum en een aantal 
jaar bedrijfsleven, kwam de kerk weer nadrukkelijk in 
beeld. Een predikant had me geïnspireerd om verder te 
studeren, nu geen biologie maar theologie. Zo gezegd 
zo gedaan en voor ik het doorhad was ik kerkelijk werker 
in een paar gemeenten op het Groninger platteland waar 
kerken niet op terpen staan, maar op wierden. Nooit 
gedacht dat de kerk nog eens zo’n belangrijke rol in m’n 
leven zou spelen. 
Maar na een paar jaar ging het kerkelijk erf me toch 
behoorlijk benauwen. Als kerkelijk werker in dienst van de 
kerk was ik er voor de mensen die in de kaartenbak van 
de kerk zaten, maar niet voor hen die toevallig niet in die 
kaartenbak waren terechtgekomen. ‘Dat is toch vreemd’, 

dacht ik. ‘Vroeg of laat loopt toch ieder mens tegen 
levensvragen aan? Of je nu Hervormd, Gereformeerd, 
Luthers, of niets van dat al bent.’ Ik keerde de kerk 
min of meer de rug toe en ging weer studeren, dit keer 
algemene geestelijke verzorging en kon na die studie 
aan de slag als geestelijk verzorger in de psychiatrie en 
ouderenzorg. Een wereld vol levensvragen en crises, 
ongeacht geloof of achtergrond. 

Na verloop van tijd kwam de kerk toch weer in beeld. Als 
freelance pastor kwam ik terecht in een paar Groninger 
dorpen – Eenrum, Den Andel en Westernieland – en 
groeide er een droom: dat de kerken in de dorpen 
een thuis zouden kunnen zijn voor alle inwoners van 
de dorpen, of men nu kerks is of niet kerks, gelovig 
of niet gelovig, maar als mensen die allemaal zoeken 
naar hoop, troost en perspectief. Het project kreeg de 
naam ‘Kerk in het Dorp’. Er waren heel wat hobbels te 
nemen, maar uiteindelijk bleken de kerken in de dorpen 
plekken te zijn waar naast de enkele kerkdiensten allerlei 
andere initiatieven ontstonden rondom spiritualiteit, 
zingeving, kunst en muziek. De kerken bleken plekken 
van betekenis te worden voor heel veel mensen, of 
men nu in de kerkelijke kaartenbak zat of juist wars 
was van het instituut kerk. Kerkgebouwen bleken 
ontmoetingsplekken te zijn waar levensvragen als vanzelf 
naar boven komen en waar ruimte is voor gesprek en 
zingeving, maar ook voor muziek, kunst en cultuur.

De coronacrisis heeft alles op losse schroeven gezet, 
niets is meer wat het lijkt, maar als iets duidelijk is 
geworden in deze tijd, dan is het wel dat levensvragen 
overal opduiken. Dat we woorden, rituelen en heilige 
plekken nodig hebben om het leven te hanteren. Dat 
we elkaar nodig hebben om het vol te houden in deze 
ongewisse tijd, gelovig of niet gelovig, kerks of niet 
kerks. Dat het leven in onze dorpen een verweven leven 
is, waar de grenzen en hokjes verdwijnen als het er echt 
op aan komt, zoals in tijden van crisis.

Ik droom van kerken die de deuren open zetten en 
plekken van betekenis worden voor alle inwoners van 
de dorpen. Waar ruimte is om een kaars aan te steken, 
waar het stil is of juist mooie muziek klinkt, waar gebeden 
wordt en de Bijbelse verhalen klinken of kunst ontstaat, 
waar je iemand kunt ontmoeten en waar levensvragen 
vanzelfsprekend aan de orde kunnen zijn. Waar iedereen 
zich thuis voelt of je nu wel of niet ooit in een kaartenbak 
bent beland. 

Jolanda Tuma
www.kerkinhetdorp.nl
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 aProfessionele, vakbekwame organisatie

 aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg

 aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9

 aUitvaarten tegen eerlijke prijzen 

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

 Wij staan naast u.

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

0595 433363

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

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558 | INFO@WADLOPEN-PIETERBUREN.NL

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

WINTERWADLOPEN IN MAART
maandag 1  16.30
dinsdag 2  17.00
woensdag 3  7.00
donderdag 4  7.30
vrijdag 5  8.00
zaterdag 6  8.30
zondag 7  9.15
maandag 8  9.30
woensdag 10  12.30
donderdag 11  13.45
vrijdag 12  15.00
zaterdag 13  15.30
zondag 14  16.00
maandag 15  16.30
dinsdag 16  17.00
woensdag 17  17.30
donderdag 18  6.30
vrijdag 19  7.00
zaterdag 20  7.30
zondag 21  8.00
maandag 22  8.30
dinsdag 23  9.00
woensdag 24  10.30
donderdag 25  12.00
vrijdag 26  13.00
zaterdag 27  14.00
zondag 28  16.00
maandag 29  16.30
dinsdag 30  17.30
woensdag 31  18.00

WINTERWADLOPEN IN APRIL
donderdag 1  6.30
vrijdag 2  7.00
zaterdag 3  7.30
zondag 4  8.00
maandag 5  9.00
dinsdag 6  10.15
woensdag 7  12.00
donderdag 8  13.15
vrijdag 9  14.15
zaterdag 10  15.00
zondag 11  15.45
maandag 12  16.15
dinsdag 13  16.45
woensdag 14  17.15
donderdag 15  17.45
vrijdag 16  6.30
zaterdag 17  6.45
zondag 18  7.30
maandag 19  8.00
dinsdag 20  8.30
woensdag 21  9.00
donderdag 22  10.30
vrijdag 23  12.00
zaterdag 24  13.15
zondag 25  14.15
maandag 26  15.15
dinsdag 27  16.00
woensdag 28  16.45
donderdag 29  17.45
vrijdag 30  18.00

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

WINTER WADLOPEN VANUIT 
PIETERBUREN 2021

   A
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50
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MEDIO 2021 
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Iedere maand mag iemand die in de 
spotlights heeft gestaan, 10 vragen 
doorgeven aan zijn of haar vriendje of 
vriendinnetje.
Zo kunt u op een leuke manier kennis 
maken met de kinderen van het dorp.

1. Wat is jouw volledige naam en  
 leeftijd? 
 Sofie Smits ik ben 8 jaar en zit in 
 groep 4.
2.        Heb jij broers of zussen en wat  
 is hun  leeftijd: 
            Ik heb 1 zus, zij heet Iris is 11 jaar  
            en zit in groep 8.  
3. Als jij een bekend iemand zou            
 zijn, wie zou je dan zijn en waarom:  
 Charli D’ Amelio, zij is een beroemde tiktokker,
 en kan heel goed dansen.
 Ik ben groot fan van haar.

       4. Wat is jouw favoriete liedje?  
 “Jij bent de liefde”, van Maan.
5. Wat wil je later worden?  
  Zangeres en Juf..
6. Hoe ziet jouw favoriete   
 maaltijd er uit:  
 Lenteuiensoep.
 7. Met welke tv persoonlijkheid  
 zou jij best 
 een dag willen chillen? 
 Charli D’Amelio, omdat ik haar    
      dansjes wil leren.  
 8. Wat vind je het mooiste aan  
 jezelf?
 Mijn ogen.
 9.  Aan wie geef jij deze   
      vragen door?
 Xela Evenhuis.
10. Waarom aan deze persoon?
     Omdat ze mijn bff’er is en ik    

       alles met haar kan delen, en    
                     andersom ook.  

vriendjes in de spotlights

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

Kookt u, 
of koken wij 
vandaag?

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

 WARME MAALTIJDEN -   KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN 
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 
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Hoogstraat 1, 9967 SB  Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059

info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag 

en donderdag open van

9.00 uur tot 16.00 uur.

Alle producten hand
gemaakt en voor 
betaalbare prijzen.

Kom gerust binnen 
om te kijken!

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

	

					

Massagepraktijk Titia Smit	
	

	

	

	

	

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

	
Aangesloten	bij	NBSM	en	Netwerk	bij	kanker	
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EEM OM TOAVEL MIT…

In Eenrum bruist het van de nieuwe initiatieven en nieuwe 
bedrijven. Eem om toavel mit…schenkt de komende 
De Ainrommers aandacht aan de mensen achter deze 
nieuwe initiatieven.

Dit keer praten we niet met mensen die een bedrijf 
hebben, maar met vier inwoners die het afgelopen 
jaar in Eenrum zijn komen wonen. We zitten “Eem om 
toavel mit” Erica Oudgenoeg en Peter Tol. Zij hebben 
het voormalig Café De Draak gekocht, beter bekend als 
Café Centraal.
Erica en Peter hebben twee kinderen, Stella en Ludo. 
Ze komen uit Utrecht waar ze zo’n dertig jaar hebben 
gewoond. Erica is geboren in Emmen en Peter in 
Purmerend. 

We zijn natuurlijk nieuwsgierig hoe ze in Eenrum zijn 
terecht gekomen. Een niet direct een voor de hand 
liggende keuze als je uit een grote stad uit de randstad 
komt. Dochter Stella ging in Groningen Kunst, Cultuur 
en Media aan de RUG studeren. Ze besloten dat als een 
van de twee een baan kon vinden in het noorden, ze 
daarheen zouden verhuizen. Voor Erica, die werkzaam 
is in de zorg, was dat geen enkel probleem. Ze werkt nu 
in De Twaalf Hoven in Winsum. Peter, die leraar is, denkt 
ook niet dat het voor hem een groot probleem wordt om 
een baan te vinden. Er is in het noorden een tekort aan 
leraren in het middelbaar onderwijs. Hij is nu echter nog 
te druk met de verbouwing. 

Dus op zoek naar een woning in het noorden. Dat was 
in maart van het vorige jaar. Dus door corona was het 
nog niet zo eenvoudig om een onderkomen te vinden, 
Gelukkig werden de maatregelen versoepeld en gingen 
de campings open. Ze vonden een plaatsje op  camping 
Zuiderhorn in Warffum. Vandaar zijn ze in de hele 
provincie doorgereisd, op Funda kijkend waar woningen 
te koop waren. Ook Hoofdstraat 11 stond daar bij. 
Niet echt wat ze zochten, maar toch maar even kijken. 
Toen ze echter voor het pand stonden, werden ze gelijk 
enthousiast; het had karakter en een grote tuin sprak ze 
ook wel aan. Als je uit de Randstad komt wil je natuurlijk 
een woning met tuin!

Na nog eens rondgekeken te hebben, besloten ze 
contact op te nemen met de makelaar. Dat werd een 
teleurstelling, want de makelaar meldde dat deze net 
bezig was met het opmaken van een koopcontract. 
Enkele weken later bleek het pand toch nog steeds 
op Funda te staan, dus toch nog maar even met de 
makelaar gebeld. Het bleek dat de kopers zich hadden 
teruggetrokken. Vervolgens een bod gedaan en was een 

en ander snel geregeld. Het plan was eerst om in een van 
de appartementen te gaan wonen bij Ruben en Sacha 
op de Hoofdstraat 25, maar dat ging niet door vanwege 
de rampzalige brand. Ze hebben toen een maand op 
de camping Marenland gewoond met de daar speciaal 
voor aangeschafte caravan. En nu verblijven ze eerst in 
de oude woonkamer.

En toen kon het slopen beginnen. Ik krijg een rondleiding 
door het pand. Er is al heel veel gebeurd. Het café is een 
grote ruimte geworden waar de woonkamer en keuken 
komen. Door het verhoogde plafond lijkt de ruimte nog 
groter. Het biljartzaaltje is omgetoverd tot slaapkamers. 
Er is overal een een nieuwe schuimbeton vloer in gestort. 
En er wordt momenteel druk gestukadoord en tegels 
geplakt. Bij de vraag naar de planning schieten beiden in 
de lach. Ze komen nogal eens verassingen tegen, maar 
de planning is de dat benedenverdieping in april klaar is.

Maar waarom dan toch Eenrum? Ze hadden direct een 
goed gevoel over Eenrum toen ze het dorp binnenreden. 
Een mooi dorp en nog goede faciliteiten. Vooral de 
basisschool en de supermarkt zijn belangrijk. En ze 
hadden zo het idee dat er ook voldoende activiteit in 
het dorp was. Ze hebben ook het idee dat mensen hier 
elkaar willen helpen. Dat klopt ook wel: toen ze tijdelijk 
opslagruimte vroegen, was dat binnen no time geregeld 
– een van de buren had nog wel wel wat ruimte over. 
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En dat alles past uitstekend bij hun ideeën van wonen 
in een dorp. Ze willen ook wat terugdoen voor het 
dorp. Het slijterijgedeelte blijft intact, omdat ze die zo 
ontzettend mooi vinden. Het idee is nu dat ze daar een 
soort van minibibliotheek van te maken, waar mensen 
binnen kunnen lopen om boeken om te ruilen. Hun eigen 
boeken die ze gelezen hebben kunnen ze daar weer neer 
zetten en een ander boek weer meenemen. Maar ook is 
de ruimte geschikt om te kunnen exposeren. Zo willen 
ze ruimte bieden aan kunstenaars om te exposeren. 
In de huiskamer willen ze ook huiskamerconcerten 
organiseren. Peter kent veel muzikanten in het midden 
van het land en uit Drenthe. Peter is bassist en speelt 
in Utrecht in een band. Ideeën zijn er dus genoeg. Een 
nieuwe naam hebben ze ook al voor hun huis: het wordt 
“Kunst en Vrijheid”. Ze voelen zich al helemaal thuis in 
Eenrum en zien de toekomst in ons dorp rooskleurig 
tegemoet.

Stukje geschiedenis van Café Centraal

Het voormalig café heeft een levendige 
historie. Onderstaande informatie heb 
ik overgenomen uit ‘Eenrum’  het boek 
dat is verschenen naar aanleiding van 
het vieren van Ainrom nait van Guster 
in 1999 en van oudere Eenrumers 
die hun geheugen ten rade gingen.

Mattheus Zeef had een café-slijterij 
aan de Hoofdstraat op nummer 11.  
In vroegere jaren had Menne Vennema 
hier een winkel in huishoudelijke artikelen 
en manufacturen. Vennema verhuurde het 
pand aan Jacobus Diephuis, die tot dan barbier, 
schoenmaker en kruidenier was aan de Hoofdstraat 
25, welk pand hij verkocht aan Garmt Danhof. Van het 
geld dat zijn geëmigreerde zoon Jacob uit Amerika 
overmaakte kocht Zeef, die toen een café met winkel had 
op het adres Hoogstraat 25 het gebouw van Diephuis 

die inmiddels eigenaar geworden was. Zeef verbouwde 
het winkelpand tot café-slijterij en nam het als zodanig 
in gebruik. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Gerrit, en 
later door zijn uit Amerika teruggekeerde zoon Jacob.

Vervolgens werd het café begin zestiger jaren van de 
vorige eeuw overgenomen door Abel Voos. Abel Voos 
overleed al op 49-jarige leeftijd. Na een leegstand van 
een jaar werd Café Centraal in 1978 overgenomen  door 
Max en Elly Koops die het Café en Slijterij uitbaatten tot 
2013. De laatste jaren was de slijterij nog open en het 
cafe op aanvraag, maar in ieder geval voor de biljartclub 
wist Bram Nube ons nog te melden. Ook wist Bram 
nog dat het samen met Pieter Kluin de eerste klant was 
van Max en Elly in 1978. In oktober 2013 werd het cafe 
overgenomen door Ingrid Kropf en Michel ter Voorde. 
Het café bleef intact, al werd de naam veranderd in De 
Draak, maar werd voornamelijk gebruikt als lesruimte voor 
lessen in de kruidenleer. De slijterij was verkoopruimte 
voor artikelen in de kruidenleer en sjamanisme.

En nu is het dus overgenomen door Erica Oudgenoeg 
en Peter Tol die er een woonhuis van maken. De winkel 
blijft intact en er wordt nog naar een invulling gezocht. En 
zo heeft Eenrum dus weer een cafe en een locatie van 
sterke verhalen minder. Niet in het minst door de leden 
van de biljartvereniging en de leden van Orpheus, die 
na de tweemaandelijkse papieractie er het (volgens de 
rekeningen van Max Koops) papier kwamen natmaken.
 
Tekst en foto’s 
Tom Baars
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Rustig wonen in Eenrum

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

Aan de Mattenesserlaan aan 
de rand van de dorpskern 
van Eenrum verhuurt  
Woonzorg Nederland 
woningen voor 55 plussers 
in de sociale verhuur.

Feiten op een rij

•	 30 grondgebonden woningen met een tuintje

•	 Twee- en driekamerwoningen

•	 Slaapkamer en badkamer op de begane grond

•	 Woonkamer en keuken in aparte ruimte

•	 Voldoende berg- en opslagruimte 

•	 Bushalte om de hoek (Lauwersoog / Groningen)

•	 Kale huur vanaf € 509, - voorschot servicekosten 
is € 16,- per maand (huurtoeslag is mogelijk)

•	 Korte wachttijd

•	 Inschrijven is mogelijk via de bewonersconsulent van  
Woonzorg Nederland.

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

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie. Wij zijn gespecialiseerd in woningen voor 
55-plussers en mensen met een beperking. Wij verhuren bij u in de omgeving naast Eenrum ook  
appartementen in De Blinkstede in Uithuizen en Viskenij in Baflo. Geïnteresseerd? Neemt u dan  
gerust contact op met de bewonersconsulent (werkdagen van 8.30 – 13.00 uur) bereikbaar.
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plannen voor kleine plantage krijgen 
vorm

Een parel gaat het worden, daar aan de rand van 
Eenrum. Over pakweg twee jaar zal kwekerij De 
Kleine Plantage zijn omgetoverd tot een parktuin waar 
verscholen in het groen twaalf huizen staan: Het Erf. De 
huidige eigenaren van de kwekerij blijven wonen in hun 
eigen huis en de bewonersgroep voor de overige kavels 
is inmiddels samengesteld. Bouwen met respect voor 
natuur en milieu staat centraal evenals zorg voor elkaar 
en de omgeving. Alle toekomstige bewoners delen deze 
uitgangspunten.
Gevraagd naar de plannen, gaat Fleur van Zonneveld, 
eigenaresse van De Kleine Plantage, stralen: ‘Het wordt 
prachtig. We zullen zo veel mogelijk van de huidige tuin 
behouden en gaan bouwen in het groen. Dat betekent dat 
de huizen moeten passen in de tuin en duurzaam zijn. De 
initiatiefgroep heeft uit een grote groep belangstellenden 
die mensen gekozen die hier echt achter staan. Grappig 
is dat van de tweeëntwintig bewoners de meeste uit de 
gemeente ’t Hogeland komen en vijf zelfs uit Eenrum.’

Eén geheel 
De eigenaren van De Kleine Plantage werkten met de 
overige leden van de initiatiefgroep al ruim een jaar aan 
het plan. Toen de kaders duidelijk waren traden ze naar 
buiten en konden belangstellenden zich aanmelden. 
Christiaan Klasema is een van de initiatiefnemers en vertelt 
waar zij naar op zoek waren: ‘We wilden een gemêleerde 
bewonersgroep samenstellen die als gemene deler heeft 
dat iedereen zich verbindt aan Het Erf. Dat is gelukt. De 
jongste bewoners zijn begin twintig en de oudste is eind 
zeventig. Met elkaar willen we bouwen aan één geheel.’

Jakob van der Meulen, al vijfentwintig jaar enthousiast 
inwoner van Eenrum, is een van de gelukkigen. Hij zal 
samen met zijn partner Ria Haverkamp een kavel gaan 
bebouwen. ‘We willen graag iets kleiner gaan wonen en 
een levensloopbestendig huis bouwen. Verder zijn we 
vooral erg gecharmeerd van het idee met mensen te 
wonen die naar elkaar omkijken.’

Wauw!
De toekomstige bewoners ontwerpen allen hun eigen 
huis, maar moeten zich daarbij uiteraard wel houden 
aan regels en voorschriften. Zo is er een kavelpaspoort 
in de maak waarin zaken als maximale hoogte en 
oppervlakte beschreven staan. In de omgevingsvisie, 
die voor de Provincie wordt ontwikkeld, staan verdere 
randvoorwaarden. Christiaan: ‘We zijn hierover ook 
in gesprek met de directe buren. Uitgangspunt is dat 
Het Erf iets moet toevoegen aan Eenrum. Iedereen die 
het dorp in- of uitrijdt moet uitroepen ‘Wauw, wat is dit 
mooi!’.’

Helaas is het door corona nog niet goed gelukt de 
Ainrommers voldoende te informeren. Fleur: ‘We hadden 
bijeenkomsten gepland om te laten zien waarmee 
we bezig zijn. Om onze buren, wandelend over de 
kwekerij, deelgenoot te maken van de plannen. Echt zo 
jammer dat dat niet kon en nog steeds niet kan. Ook 
de toekomstige bewoners hebben elkaar nog niet live 
ontmoet. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We gaan 
ons inspannen om, corona of niet, kennis te maken en 
te laten zien hoe mooi het gaat worden.’

Nu al nieuwsgierig naar het plan? Maak een afspraak en 
kom langs. Van harte welkom!

Meer informatie: www.vormenvanwonen.nl en via erf.
plantage@gmail.com 

gemeente het hogeland laat je niet in 
de kou staan... 

GEMEENTE HET HOGELAND LAAT JE NIET IN DE KOU 
STAAN... 

Stel je eens voor: je bent verzeild geraakt in de situatie 
waarin je iedere eurocent dient om te draaien om deze 
te kunnen uitgeven. 

Mensen die diep(er) in de schulden raken, gebruik 
moeten maken van de schuldhulpverlening of 
genoodzaakt zijn een uitkering aan te vragen. Ook 
mensen die zich nooit zorgen maakten, kunnen zo 
maar geheel onverwachts, bijvoorbeeld door een 
faillissement, korting van werkuren, een ontslag of een 
echtscheiding, ongewild in deze situatie belanden. In de 
gemeente Het Hogeland hoef je er niet helemaal alleen 
voor te staan. Vanuit Dorpsbelangen hebben we de 
gemeente benaderd om ons van informatie te voorzien, 
zodat we dit via de Ainrommer onder de aandacht van 
de Eenrumers kunnen brengen. De gemeente heeft o.a. 
de onderstaande regelingen: 

lees verder op pagina 16
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Mee(r)doen | Nette kleren voor een sollicitatie 
Heeft u een sollicitatiegesprek en heeft u nog geen outfit? 
Met Dress for Succes krijgt u een leuke set kleding als 
u hiervoor geen geld heeft. Zo vergroot u uw kans op 
succes.
Aanvragen: aanmelden via Kledingbank Maxima: 
www.hethogeland.kledingbankmaxima.nl/ of via www.
dressforsucces.nl 

Kledingpas voor je kinderen *
Met de Kledingpas (een Fashioncheque van 25 euro) 
kun je kleding of dingen als bijvoorbeeld oorbellen of een 
ketting kopen voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Je kunt de 
Kledingpas bij verschillende kledingwinkels gebruiken. 
Aanvragen: je krijgt de pas automatisch toegestuurd 
als je bijstand hebt. Heb je geen bijstand? Vraag de 
Kledingpas dan aan: www.hethogeland.nl/meerdoen, 
bel met de gemeente: 088 - 345 8888, neem contact 
op met je consulent of ga naar de balie van Werkplein 
Ability in Winsum. 

Verjaardag van je kind vieren *
Soms is er thuis te weinig geld om de verjaardag van je 
kind te vieren. De Verjaardagsbox van Stichting Jarige 
Job biedt een oplossing. Zo viert jouw kind gewoon zijn 
of haar verjaardag. Thuis én op school.
Aanvragen:
www.stichtingjarigejob.nl, www.leergeldhoogeland.nl of 
www.voedselbankhethogeland.nl. 

* Voorwaarden: maximaal 120% van bijstand
- voor een alleenstaande: 1.262,78 euro
- voor gehuwden of samenwonenden: 1.803,97 euro
- Vermogen: Vermogen bestaat uit spaargeld of dure 
spullen zoals een auto. Voor de meeste regelingen is 
het zo dat je niet te veel vermogen mag hebben. Jouw 
vermogen mag de afgelopen drie maanden niet hoger 
geweest zijn dan:
• Alleenstaande: 6.225,00 euro spaargeld
• Alleenstaande ouder, gehuwden of gehuwde ouders: 
12.450 euro spaargeld
• Als je een koophuis hebt, een auto, of beide, dan zijn 
er extra voorwaarden.
Kijk dan op onze website: www.hethogeland.nl/
meerdoen. 

Bel ons Sociaal Team 
Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien van 
uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer zelfstandig thuis 
kunt blijven wonen? Het Sociaal Team van de gemeente 
kan u helpen. Bel ons gerust. Ook als u twijfelt. U kunt 
ons Sociaal Team van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 
17.00 uur bellen op 088 - 345 8888. 
          
Heb je vragen, beperkt toegang tot het internet of vind je 
het lastig dit online te regelen. Aarzel dan niet en neem 

contact met de gemeente via de telefoon: 088 - 345 88 
88 of WhatsApp: 06 - 1145 0530 en vermeld hierbij dat 
je graag in gesprek wil over de Mee(r)doen regelingen. 
Kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig. 
Men hoeft er niet alleen voor te staan. Samen kunnen 
we meer. 

Namens het bestuur van Dorpsbelangen, 
Berend ter Horst (bestuurslid) 

Faunavisie Wildcare

FaunaVisie Wildcare: de dierenopvang in Westernieland 
voor gewonde en zieke wilde dieren. Dit zijn alle wilde 
inheemse diersoorten: vogels en zoogdieren; klein en 
groot; reeën; vossen; marters; egels; en noem maar op. 
FaunaVisie wordt gerund door Pim en Mieke Lollinga. 
Zij hebben een ontheffing voor het tijdelijk verzorgen en 
vrijlaten van deze dieren. Zij doen er alles aan om deze 
dieren weer gezond te maken en vrij te kunnen laten in de 
natuur. Helaas lukt dit niet altijd, omdat dieren slachtoffer 
zijn van verkeer of loslopende huisdieren. 

Nu in deze tijd van corona, wanneer veel meer mensen 
gaan wandelen, krijgen zij dan ook meer dieren binnen 
die hun verzorging nodig hebben. Als u een ziek of 
gewond dier vindt, ga dan alstublieft niet zelf dokteren, 
maar zorg dat het diertje binnen twaalf uur bij een opvang 
komt waar het verzorgd kan worden. Die twaalf uur zijn 
een wettelijke verplichting: u mag namelijk geen ‘wilde’ 
dieren opnemen in huis. 

Ook vraag ik u namens FaunaVisie om in de tijd van 
jonge reekalfjes (mei t/m juni) alstublieft uw hond aan te 
lijnen. Ziet u een reekalfje alleen? Vooral niet aanraken, 
maar laten liggen. Bijna altijd is de moeder in de buurt, 
maar zij laat zich liever niet zien aan u. Twijfelt u? Neem 
dan contact op met de dierenopvang (0595 464210) of 
dierenambulance.

Tot slot nog een vraagje aan u: FaunaVisie is een stichting 
die draait op donaties en giften. Daarnaast gebruiken 
ze hun eigen geld om al deze dieren te kunnen helpen.                          
Als u een goed doel 
wilt steunen, dan kan 
ik FaunaVisie van harte 
aanbevelen. Wilt u 
contact opnemen met 
FaunaVisie, dan zijn dit 
de gegevens. Tel.; 0595 
464210 of E-mail info@
faunavisie.nl. Doneren 
kan via: st. faunavisie. 
Bank nr. NL60ABNA 
04486 02946.
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Gediplomeerd lid van Provoet

65

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

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

1.arme ziel                                  
6.kleverig mondvocht                         
9.bedrijfstak                    
14.koolpoeder                                
16.blok om te hijsen                             
18.soort hormoon                                   
20.pl. in Drenthe                            
22.uitloper                                  
23.vierkante zuil                           
24.melkklier                                                                
26.plannen                               
28.bouwstof                                          
30.naar beneden                                   
32.klip                          
34.wateroverlast           
36.oorlogsschip                                   
37.potig                                      
39.bloem                              
40.gewricht                     
41.overblijfsel                        
43.financiële term              
45.symbool americium             
47.soort hout                              
49.deel v.e. gitaar                      
51.deel v.e. voet                                    
52.basta!                                  
53.babysit                                            
55.zeur                                           
57.etappe                              
58.predikant(afk)                         
60.schoon                                
62.rijstgerecht                            
64.zedelijke houding                   
67.tochtig                                     
69.bandiet                             
72.metaaloxide        
74.natuurverschijnsel                  
75.mevrouw                                     
76.prooi                                 
77.bepaalde tijd            
79.schrijfbehoefte                
80.uitroep                              
81.ongekreukt                             
82.dakdeel                       
83.waardeloze lap         
84.hoofdpersoon i.e. film 
86.goedbloed                                   
87.mits                                   
89.natuursteen                     
91.hulpsein                                  
92.geringste                        
95.voedingsmiddel                     
97.hapje bij een aperitief 
99.volkomen ontwikkeld insect                  
101.kennelijk                                 
103.soort sandaal                     
105.soort deken                      
108.voormalig Russisch heerser                          

110.de oudere(afk)       
111.commando             
113.Christelijk feest                       
115.barnsteen                         
117.papegaai                 
120.hoofdstad van Marokko                               
122.wijnsoort                            
124.dichtbij              
125.namaakdiamant 
127.middagvoorstelling 
129.jongensnaam                       
131.plaats in Turkije  
133.reusachtige figuur             
134.bowlingterm                
136.humeurig mens                         
138.verklaring                         
140.Duitse industriestad                
141.op de grond neerkomen             
143.draagstuk                      
146.toegankelijk       
147.schoonmaakgerei                   
148.kanaal                          
150.trechter v.e. molen              
152.Frans lidwoord                  
153.plaats in Noord‐Brabant                 
155.binnenshuis                      
157.door middel van           
158.andere naam voor Esau  
159.meerstemmig muziekstuk 

VERTICAAL 

1.sjoemelen                   
2.meelballetje                      
3.boksterm(afk)                         
4.jaartelling                             
5.versiering                    
6.spraakvermogen           
7.merkteken                                   
8.getemd                                          
9.tonnetje a. e. haringnet               
10.bende                    
11.aluminium(afk)                         
12.laadkist                                      
13.adelijk persoon                          
15.uniek                               
17.scheutje sterke drank in frisdrank                                           
19.visaas                                       
21.pelsdier                                       
23.korte herensok                    
25.spelleiding                            
27.geen enkel ding                        
29.eikschiller           
31.ontvangtoestel                 
33.Duitse jongensnaam                        
35.uitschot                                       
37.lid v.e. senaat                            
38.jonge knul                                  
41.v;askam                              
42.vaalgeel                   

44.boomscheut                              
46.droge koude wind             
48.telecommunicatiebedrijf                
50.schuw                                           
54.opstap                                 
56.sierlijke fles                    
59.bijwoord                                
61.aangedikt                                  
63.lap                                   
65.heilkreet                                      
66.stil!                                          
68.vreemde munt                        
70.meisjesnaam                              
71.al                                              
73.kleding v.e. militair            
75.mythologische tovenares           
76.trompetvogel                        
78.gein                                         
80.daarenboven                                   
85.drank                                               
85.scheel kijken                      
86.glazen deksel                       
87.vogel                                            
88.drukte                                    
90.maritieme organisatie      
93.namaak                               
94.Staatkundig Gereformeerde 
Partij(afk)                                   
96.doorzeuren                              
98.United Press Internationaal(afk)           
100.muskus                                     
102.gegroet                                  
104.mastkorf                                
106.deel v.e. halm           
107.openbare gedachtewisseling 
109.redactie(afk)                
111.berichtje per telefoon                           
112.weifelachtig                     
114.volksstam                                   
116.water in Noord Holland                        
119.grote ophef                          
121.naam                            
123.optocht                             
126.Jeruzalem                    
128.voegwoord                     
130.naarling                            
132.laster                                             
135.kloof                               
136.branieschopper                             
137.pl. in Frankrijk                       
139.bot                                        
142.afwijzing                               
144.filmterm                                        
145.een beetje                          
149.voorrang                    
151.bijwoord                     
153.synbool germanium                     
154.tijdelijk(afk)                      
156.Eerwaarde Vader 

Stuur de oplossing voor 15 maart 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77  Eenrum of mail naar  
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer  
“incasseren en genieten”. De winnaar van de vorige maand: Roel Arends. Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden 
door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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paaseitjes kopen en Zoeken voor een 
goed doel!

Afgelopen november/december was er een landelijke 
actie met Gluurpietjes. Ik was toen zeer enthousiast 
en was uit het niets begonnen met Gluurpietjes maken 
en had als goede doel SpeelgoedActie Stichting SAM 
voor de minima van de gemeente Het Hogeland. Via 
Facebook maakte ik het bekend en uiteindelijk heb ik 140 
Gluurpietjes gemaakt en verkocht voor €3,50 per stuik, 
waarvan €1,- naar het goede doel zou gaan. Uiteindelijk 
heb ik een totaalbedrag van €265,- overgemaakt, 
mede door extra donaties van de kopers! Ze waren er 
dol gelukkig mee. Ik werd indertijd benaderd door de 
Sinterklaascommissie/VvV of ze hiermee een speurtocht 
door het dorp kon maken. Ik was daar zeer enthousiast 
over en heb ze erbij geholpen! Er is zeer veel meegedaan 
aan deze speurtocht!

De tijd van gezellig samen dingen doen is er op het 
moment van schrijven nog niet en het is ook nog niet 
bekend wanneer dat wel weer kan. Daarom kwam ik op 
het idee om zelf iets te verzinnen voor Pasen! Paaseieren 
zoeken! Ik heb contact opgezocht met de ‘t Ainrommer 
Speultoentje en de VvV of ze misschien in samenwerking 
met mij een speurtocht wilden maken. Beide waren 
enthousiast: ‘t Ainrommer Speultoentje omdat ik hen 
als ‘het goede doel’ heb uitgezocht en de VvV omdat 
ze graag willen helpen met een leuke activiteit voor de 
kinderen, omdat er helaas al zo weinig kan!

Net als de Gluurpietjes maak ik paaseieren om op 
het raam te doen (dit keer geen sticker, maar statisch 
raamfolie; makkelijk te plaatsen en kan weer hergebruikt 
worden). Dit keer ruim op tijd en dus ook deze oproep 
via De Ainrommer, zodat iedereen in Eenrum de mo-
gelijkheid heeft om een set aan te schaffen.

Voor €3,00 kunt u deze set paaseitjes kopen, waarvan 
€1,- naar ‘t Ainrommer Speultoentje gaat. De VvV 

organiseert weer een leuke activiteit voor de kinderen 
met deze paaseitjes in het paasweekend! Hier komt 
t.z.t. meer informatie over. Vanaf half maart kunt u ze op 
het raam plakken, tot de vrijdag na pasen! Koopt u ook 
een setje paaseitjes? Laat het me weten! Ik ga met veel 
plezier weer aan de slag!

Hoe gekleurd krijgen we ons dorp, Ainrom!

U mag mij berichten:
via facebook ; https://www.facebook.com/simone.krol
via mail; simonekrol@msn.com 
of doe een belletje naar 0595-492122 (het liefst maandag, 
dinsdag, woensdag tussen 18.00 en 20.30 uur!

Creatieve groetjes van Simone

sam & julia

Hallo! Wij zijn Sam en Julia.

Sam en Julia wonen in het Muizenhuis, een wereld op 
zich. Julia woont zeshoog-middenachter. Ze woont daar 
samen met haar moeder in een heel klein kamertje. Ze 
heeft geen vader, geen broertjes en zusjes en geen opa 
en oma. Julia is super nieuwsgierig en reuze eigenwijs. 
Ze houdt niet van saai en zodra ze zich verveelt, gaat ze 
naar buiten. Op avontuur. Met haar vriendje Sam.

Sam woont middenvoor in het Muizenhuis. Hij woont 
daar met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes. Hij heeft 
twee opa’s en twee oma’s en heel veel ooms en tantes. 
Sam is super verlegen en reuze braaf. Als hij met Julia is, 
doet hij dingen die hij anders nooit zou durven. Wat Sam 
te veel heeft, heeft Julia te weinig en andersom. Ze zijn 
de allerbeste vrienden en delen alles samen.

Zoals je ziet hebben Sam en Julia ook een muizenhuisje 
in de yogaschool, kom je eens kijken? Je vind daar ook 
het boek van Sam en Julia. 

Marja Koops
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VRIJJAZZIE HOUDT DE HUMOR ERIN

We houden contact! Dat nemen we bij VrijJazzie altijd zeer 
letterlijk. Ook zonder de wekelijkse repetities hebben we 
bijna dagelijks contact in onze appgroep. Hierin staan 
nieuwtjes over onszelf, interessante nieuwsfeiten uit 
de pers. We deelden tijdens de prachtige winterdagen 
mooie foto’s. Hans woont tenslotte in een ansichtkaart 
met uitzicht op de ijsbaan van Garnwerd! 

In de VJ-appgroep staan vast beslist interessante 
wetenswaardigheden, discussies over bijvoorbeeld het 
bermbeheer in onze gemeente, aanraders voor meestal 
muziekprogramma’s, ook een hoop slap geouwehoer 
en niet te vergeten een keur aan woordspelingen. Het 
gaat dan om namen van mensen in beroepen, waarvan 
je bijna niet kunt geloven dat het waar is. Jullie kennen 
waarschijnlijk allemaal de heer Menno Baksteen, 
werkzaam als perswoordvoerder van de KLM en ook 
weervrouw Diana Woei is geen onbekende. Jan Rients 
Slippens is wel heel actueel als gladheidscoördinator 
Rijkswaterstaat. Richard Smoker blijkt specialist 
duurzame mobiliteit en voertuigenemissies bij TNO. 
Wethouder Igor Bal van de VVD zit er waarschijnlijk echt 
op zijn plek. We  spotten ook nog: Hennie Haan, voorzitter 
van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Simone 
van Zwienen, die verslag deed van het terugroepen van 
braadworsten bij de Albert Heijn, Theo Snoeijer die 
de nagels knipt van rundvee. Katinka de Nennie blijkt 
kinderdiëtist, mogelijk bijgestaan door Suzanne Pappot, 
die communicatiespecialist bij de Kindertelefoon is. 
Vinden we zo’n prachtige naam, dan geven we elkaar 
een punt. We hanteren daarbij een puntensysteem, 
waarvan niemand van ons de score bijhoudt, maar 
waarschijnlijk ligt Robert met neuslengte voor. 

Koppen in de krant zijn ook nogal eens reden voor een 
appje. Zo zagen we: ‘De beroemde ronde zonnebril 
van ex-Beatle John Lennon gaat deze maand onder de 
hamer…’. Heel erg dichtbij was: ‘Crowdfunding verwoest 
pand Eenrum’. Verder houden we ook erg van de 
zogenaamde spoonerismen: woorden met omkeringen 
van medeklinkers of klinkers: zoals schattenwijfjes, 
kondmapjes en schatspermen.

Ik zou nog een enorm aantal voorbeelden kunnen 
noemen, maar dan wordt dit verre van ‘schetenwappelijk 
artikel’ te lang. We hopen spoedig weer muzikaal van 
ons te kunnen laten horen!
Op Facebook en www.vrijjazzie.nl zullen we ook 
aankondigingen doen van even-tuele aanstaande 
optredens. 

Met muziekgroet ook namens Anita, Hans, Pjotr en 
Robert, 

Ingrid van der Meulen

WAT KAN ER WEL, NU ER VEEL NIET KAN?

Ruilkring Hogeland is erg in trek. Elke week maken we 
een nieuwe ledenlijst i.v.m. nieuwe aanmeldingen. De 
tasjesactie met duurzame producten heeft een leuk 
resultaat gehad. Het belangrijkste is dat meer mensen 
zich hebben aangemeld als lid. Ook hebben velen zich 
verdiept in waar de Ruilkring Hogeland voor staat. 
Positief gericht, oog voor het milieu, samen, delen en 
kijken naar wat er wel kan. 

In coronatijd kan er meer dan je denkt. Voorlopig nog 
geen maandelijkse inloopbijeenkomsten natuurlijk. Er is 
wel veel handel via de groeps-app en de website, en 
we maken nog steeds elke maand een boeiende en 
gezellige nieuwsbrief.

Het leuke van steeds meer leden is dat ‘aanbod’ en 
‘vraag’ steeds meer tegemoet komt aan behoeften. Met 
meer leden wordt het ‘pangelen’ steeds leuker. Dan is 
er meer vraag en aanbod. Meer handel. Meer sociale 
contacten onderling, alleen nu even niet fysiek.

Word je lid, dan ontvang je een ‘startkapitaal’ van 30 
pangels, zodat je meteen kan meedoen. Ben je niet zo 
bekend met het concept van Ruilkring Hogeland? Kijk 
dan eens op de website: www.ruilkringhogeland.nl. Daar 
vind je veel informatie. Je kunt bij ‘vraag’ en ‘aanbod’ 
zien wat leden zoal aanbieden en vragen. Ook kun je er 
de laatste nieuwsbrief lezen. Heb je daarna nog vragen? 
Neem gerust contact op via het contactformulier op de 
website.

Spreken de ideeën van Ruilkring Hogeland je aan, maar 
twijfel je over welk aanbod je zou kunnen doen, of vind je 
het lastig om hulp te vragen? Daar ben je niet de enige in. 
Maar iedereen heeft iets waar zij/hij goed in is, iedereen 
heeft talenten. Denk niet alleen in spullen, maar ook in 
diensten, in delen van kennis, in er zijn voor de ander. In 
het uitlenen van gereedschap, in... noem het maar op! 

Doe je mee? Je bent van harte welkom!
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Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...
.

 

Hoofdstraat 21 

9967RJ Eenrum 

0595-491314 www.kapsalonkram.nl 

kapsalonkram@ziggo.nl 

Bel of maak uw afspraak  online 

TUINA ANLEG
TUINONDERHOUD 
BOOMVER ZORGING
(HER)BESTR ATING 
GRONDWERK Z A AMHEDEN

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

info@aandachtvoorhetafscheid.nl www.aandachtvoorhetafscheid.nl

AANDACHT 
VOOR HET 
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77 
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oud papier door en voor    
muZiekvereniging orpheus !!
Muziekvereniging Orpheus komt, ondanks alle 
beperkingen, graag uw papier weer ophalen en wel op 
zaterdag 6 maart a.s. *
Voor diegene die zelf in de gelegenheid is om het papier 
naar onze container te brengen: deze staat vanaf 
donderdagochtend 4 maart  klaar op de parkeerplaats 
nabij de jeugdsoos aan de Aagstweg net buiten Eenrum.
Ook onze vaste container aan de Oude Oosterweg mag 
desgewenst gebruikt worden om het oud-papier weg te 
brengen.U zou ons daar erg mee helpen!

Wij kunnen dan net als eerdere papieracties , in een 
kleine en verantwoorde bezetting zaterdag de rest van 
het papier in het dorp ophalen.
Bedankt voor uw oud-papier en uw medewerking.

Mochten er na het schrijven van dit stukje strengere 
regels gelden waar wij ons aan moeten houden, dan kan 
het zijn dat het ophalen van het papier niet gaat lukken. 
Wij proberen u dan o.a. via de sociale media hiervan op 
de hoogte te brengen.

voor elk Wat Wils …

Met plezier heb ik gevolg gegeven aan de oproep van de 
redactie om voor dit ‘anti-corona nummer’ te komen met 
verhalen, gedichtjes, recepten, moppen … 
Bij deze!

Dirk Molenaar

Mop
Komt een vent in de kroeg, gaat aan de bar zitten en 
bestelt met luide stem een pilsje. Rondkijkend zegt hij 
er achteraan: “Als ik drink, dan drinken ze allemaal!” 
De barkeeper grijpt de ronde knop en tapt voor de hele 
tent. Een kwartier later gaat het wéér zo. En daarna 
nóg een keer. De kroeg loopt langzamerhand vol. Op 
zeker moment bestelt de man een gehaktbal, met weer 
rondkijkend en een wijds armgebaar: “Als ik eet, dan 
eten ze allemaal!” Poosje later dus de hele kroeg aan 
de gehaktbal. Na drie kwartier maakt de vent aanstalten 
om weg te gaan en roept: “Mag ik betalen?” Daarna 
rondkijkend: “En als ik betaal, dan betalen ze allemaal!”  

Vieze mop
Een man zit in zijn stamkroeg flink op te scheppen wat 
hij in zijn vakantie allemaal in Parijs had bezocht aan 

bijzondere cafés. “Ja,” zegt hij “er was zelfs een kroeg 
waar ze zilveren wc’s hadden!” Dat wilde niemand 
geloven en een man vroeg of de snakker volgend jaar 
wéér naar Parijs zou gaan. “ Jazeker”, antwoordde de 
opschepper.
 “Nou, dan wil ik met je mee en dan moet je mij óók die 
kroeg met die zilveren wc’s laten zien!”
Het jaar erop gingen ze samen naar Parijs, kroeg in, 
kroeg uit, de ene nog mooier dan de andere. Maar op 
de tweede dag kwam het al: “Zo, nou moet je mij die 
tent laten zien met die zilveren wc’s!” 
“Tja, waar was dat ook al weer?”
Opnieuw kroeg in, kroeg uit, wc in, wc uit, niets zilverigs 
te vinden! “Ik krijg langzamerhand het idee dat je ons 
vorig jaar flink voor de gek gehouden hebt, met je zilveren 
wc’s!”
“Nee, nee, écht niet! Maar ja, ik ben toen wel in zóveel 
cafés geweest en had langzamerhand ook al een aardige 
slok op. Wacht es even, het kon die kroeg dáár wel es 
zijn, met dat groene uithangbord! Ik vraag even aan die 
portier daar. “Eh monsieur, is dit café ici misschien le café 
avec zilveren toiletten?” De portier denkt even na, draait 
zich plots om en roept dan door het café: “Hè, Gaston, 
kom es even! Hier heb je die halfbezopen vent van vorig 
jaar zomer die toen in je tuba heeft gepoept!”   

Limerick
Er was eens een man in Den Andel
die ging met een poëet aan de wandel.
Ze liepen eindeloos te bomen
waar wel of niet de klemtoon moest komen.
Tenslotte aten ze een frikandel. 

Doopvont
In onze Eenrumer kerk staat de oudste doopvont van 
Groningerland, ja misschien wel van heel Nederland! Hij 
stamt uit de elfde eeuw, is uitgehouwen uit lavasteen 
(basalt) en komt uit het Duitse Eifelgebied. Dé doopvont, 
of hét doopvont, beide schijnt goed te zijn. Dit vertel ik ook 
aan toeristen, of kleine gezelschappen bij rondleidingen 
in de kerk. Om het wat onderhoudend te doen zijn, zeg 
ik soms dat zoiets ook het geval is met dé spits en hét 
spits. “Als u een beetje taalgevoel hebt, geeft mij dan 
eens snel antwoord op deze vraag: de zon komt op in 
dé of hét westen?” De meesten zeggen prompt: hét 
westen!
 “Nee, het oosten!” 
Voor wie zich wat beetgenomen voelt, vertel ik dan dat ik 
er destijds ook ben ingestonken.   
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nuttige adressen

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

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

politie 
R. Ritzemastraat 11, 
9965 TD LEENS

als iedere seconde telt: 112 
In alle andere gevallen  0900 - 8844

Wijkverpleegkundige buurtZorg de marne 2
Hoofdstraat 23, Eenrum
tel: 06 - 10599936 

kinderopvang kids2b
De Hunse 2
9967 PS Eenrum
Telefoon 0595-577067
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

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

storingsdiensten
Electriciteit/gas  0800 - 9009
Energiewacht  0800 - 0388
Kabel   0800 - 0340
Water   0800 - 0202013
KPN telefoon  0800 - 0402

in niet-levensbedreigende situaties
Ambulance  088 - 0230804
Brandweer  088 - 0230804

beZorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

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

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

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

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

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

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

bloedaFname certe ( voorheen lab noord )
neem contact met de huisarts voor locatie
of www.certe.nl

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

e.h.b.o. pieterburen e.o.
Rita de Vries-Straat 
Telefoon: 06-50853123    

overledenenZorg
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