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in deze editie...
• jaarvergaderingen
• schoorstenen van Eenrum
• eenrum klassiek
• politieke partijen
• 	De groninger landadel
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VOORWOORD

WERELDRECORD MOLENS DRAAIEN

‘We zagen lichtpuntjes in de verte en noemden ze
toekomst’ – de titel van een gedicht van de Groningse
stadsdichter Myron Hamming uit 2021. En nu, ineens,
lijken we omgeven door die lichtpuntjes. Stap voor
stap wordt de wereld weer wat groter en de afstanden
wat kleiner. Wordt het weer ‘normaal’? Dat is natuurlijk
moeilijk te zeggen. Bovendien: wat is normaal en moeten
we daar eigenlijk wel naar terug willen? Hoe dan ook:
de wereld lijkt niet langer op slot. En dat is te merken,
zélfs in De Ainrommer. Daar waar uw favoriete dorpsblad
vorige maand nog wat dunnetjes aanvoelde, werden we
voor deze editie overstelpt met berichten en verhalen.
Voor u ligt dan ook weer een ouderwets goedgevuld
dorpsblad – met veel dank aan alle dorpsgenoten die
iets hebben bijgedragen. Het was wel passen en meten,
met kleinere foto’s dan normaal en ook het Nijs kon er
niet in zijn geheel in.We hebben ook een artikel moeten
doorgeschuiven naar volgende maand.

In Nederland zijn er ruim 1200 molens en tegenwoordig
komt het niet meer voor dat ze allemaal tegelijk draaien.
Ter ere van ‘Het jaar van de Molenaar’ draaien op
zaterdag 9 april, tussen 11:00 en 12:00 uur ‘s morgens
zoveel mogelijk molens in Nederland tegelijk! Alle molens
van het Groninger Landschap doen deze dag mee. We
gaan proberen het wereldrecord molens draaien te
behalen!

Er kan én mag weer bij elkaar gekomen worden. Her
en der door De Ainrommer vindt u aankondigingen
en uitnodigingen van organisaties: evenementen,
opruimdagen, vergaderingen – voor ieder wat wils.
Fantastisch! U kunt uw hele agenda volplannen, mocht
u tijd over hebben. Daarnaast uiteraard de gebruikelijke
updates van Dorpsbelangen, een fraaie schoorsteenspeurtocht, de agenda en een puzzel. In deze Ainrommer
is er deze maand ook ruimte voor politieke partijen – de
gemeenteverkiezingen komen er immers weer aan. De
redactie heeft alle partijen uitgenodigd een bijdrage te
leveren; drie reageerden met hun visie op ons dorp. Tot
slot een bijzonder verhaal over de betrokkenheid van de
Groninger landadel aan de slavernij. Geen lichte kost,
maar desalniettemin essentieel leesvoer.

Ook molen De Lelie doet mee aan deze
wereldrecordpoging. Je bent van harte welkom om
een kijkje te komen nemen! En we gaan tijdens de
recordpoging iets ludieks doen. Houd daarvoor onze
Facebook en/of Instagram in de gaten!
Team molen de Lelie

AAN DE LEDEN VAN DE VVV
Nu alle maatregelen weer wat versoepelen, willen we
graag weer een fysieke jaarvergadering plannen. Deze
zal plaatsvinden op dinsdag 12 april om 20 uur in Eetcafe
Bar Eendrum. In de volgende Ainrommer zullen we de
agenda plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Ver.voor Volksvermaken Eenrum

De redactie
(…) in die tussentijd vertellen we samen ons verhaal
kijken we samen uit over de lichtpuntjes flikkerend in
de verte
en noemen ze toekomst
en doen we dit
voor dat ene moment
en dat moment is ons alles waard
want daar zijn we nooit echt weggeweest
daarvoor ligt hier
teveel van ons achtergelaten
en is hier
teveel dat op ons wacht

Ijsvereniging Eenrum
Op zaterdag 9 april is er een ingelaste jaarvergadering.
Aanvang:
Plaats:		

19.30 uur
IJskantine

Bestuur ijsvereniging

– Myron Hamming
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

nijs oet ainrom
Dag

d.d.

Organisatie

Activiteit

Locatie

Tijd

VV Eenrum
VV Eenrum
VV Eenrum
Arboretum Notoarestoen
VV Eenrum
VV Eenrum
Ainrommer Shantykoor
Uitvaartvereniging
NUT 't Hoogeland
SV Eenrum

wedstrijd EKC 1
wedstrijd Eenrum 1
wedstrijd Eenrum 1
Vrijwilligersdag
wedstrijd EKC 1
wedstrijd Eenrum 1
Donateursavond
Jaarvergadering
Schrijfster Ingeborg Nienhuis
verkoop paaseitjes

sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
Ernstheemsterpad
sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
Dorpshuis
Cafe Eendrum
De Hoogte Winsum
dorp

13.00
15.00
15.00
08.30
13.00
15.15
19.30
20.00
20.00
17.00-19.00

SV Eenrum
Ijsvereniging
Ontmoetingspunt
Ver.voor Volksvermaken
Arboretum Notoarestoen

Eeuwfeest
Ingelaste jaarvergadering
Voorjaarsstukjes maken
Jaarvergadering
Vrijwilligersdag

Turnhal
Ijskantine
Dorpshuis
Cafe bar Eendrum
Ernstheemsterpad

17.00
19.30
10.00
20.00
08.30

Ernstheemsterpad

8.30

Maart
Zat.
Zat.
Zat.
Za.
Zat.
Zat.
Zat.
Dins.
Dins.
Wo.

05-03
05-03
12-03
12-03
26-03
26-03
26-03
29-03
29-03
30-03

April
Vrij.
Zat.
Dins.
Dins.
Zat.

01-04
09-04
12-04
12-04
30-04

Mei
Zat.
28-05 Arboretum Notoarestoen
Vrijwilligersdag
Wekelijkse activiteiten SV Eenrum
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Donderdag
Volleybal m/v recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Vrijdag
Freerunning 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs
Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Zwemmen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Volksdansen
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Gymnastiek
Maandag
Ontmoetingspunt
Handwerken (oneven weken)
Maandag
Ontmoetingspunt
Bingo (even weken)
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Loopgroep
Donderdag
Klaverjassen
Donderdag
Ainrommer Shantykoor
Rep. Ook voor < de 55 jr.
Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Dag
d.d Plaats
Voorganger
Wo.
02-03 Torenkerk Winsum
Ds. Harmen Jansen
Zo.
06-03 Centrumkerk Winsum
Ds. Ruth Renooij
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Wo.
Zo.
Zo.

09-03 Torenkerk Winsum
13-03 Centrumkerk Winsum
13-03 kerk Eenrum

Wo.
Zo.
Wo.
Zo.
Zo.
Wo.

16-03
20-03
23-03
27-03
27-03
30-03

Torenkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Torenkerk Winsum
Centrumkerk Winsum
Winkheem
Torenkerk Winsum

Ds. Ruth Renooij
Pastor Jolanda Tuma

Ds. Harmen Jansen
Ds. Ruth Renooij
mevr. Marleen Stokroos

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

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

Bijzonderheden
Aswoensdag
Dienst Jong & Oud
40 dagentijd I
40 dagen Vesper
40 dagentijd II
40 dagentijd I
mmv Winsumer Cantorij
40 dagen Vesper
40 dagentijd III
40 dagen Vesper
40 dagentijd IV
Zangdienst
40 dagen Vesper

Tijd
19.00
10.00
19.00
9.30
9.30
19.00
9.30
19.00
9.30
19.00
19.00

Er kan een klein vlaggetje uit. Op het moment van
typen is net van regeringswege bekend gemaakt dat
de coronamaatregelen sterk worden versoepeld en
waarschijnlijk op korte termijn worden beëindigd. Is
dit dan echt het eind van corona? Je durft het niet te
geloven, maar voor deze keer doen we het toch om zo
weer naar het ‘normale’ leven terug te keren. Iemand
heeft al eens gezegd: ‘Een nieuwe lente, een nieuw
geluid’ en dat is nu een prachtig motto voor deze rubriek
in de Ainrommer. Voor nu een paar onderwerpjes.
Woonbehoefte Eenrum
In de Ainrommer van oktober 2021 stond de laatste
stand van zaken. Achter de schermen is het nodige
gebeurd en daarvan kan voor de schermen het volgende
vermeld worden. Bij de ontwikkeling van het perceel/
grond ds. Uilkensstraat/kop Tuinbouwstraat door de
gemeente zijn complicaties opgetreden, waardoor wat
kleine aanpassingen gemaakt moeten worden. De
verwachting is nu dat de 4 kavels van 600-650 m2 in
het laatste kwartaal van 2022 in de verkoop komen. Het
liefst zien wij dat deze kavels enkel naar belangstellende
Eenrumers gaan, maar helaas kan de gemeente (de
eigenaar van deze grond) dit niet zomaar zelf bepalen.
Mogelijk heeft iemand een creatieve ingeving om
zoiets toch mogelijk te maken. Laat het dan vooral aan
Dorpsbelangen weten.
Verder is gesproken over meerdere plaatsen in het dorp
die mogelijk geschikt zijn voor woningbouw. Ook dat is
al weer winst in vergelijking met het verleden. Toen kon
van woningbouw geen sprake zijn, aangezien alles in
het teken van krimp stond. Gelukkig is de term krimp
geheel van het toneel verdwenen en wordt algemeen de
noodzaak ervaren van woningbouw in Eenrum. Hoe dit
allemaal vorm moet krijgen is nog onzeker, maar het is
zeker zaak om er vroegtijdig bij te zijn. Dit kan uitstekend
via de werkgroep Dorpsvisie. Door de corona heeft
de werkgroep noodgedwongen lange tijd op pauze
gestaan, maar nu kan ze weer los. In de eerstkomende
bijeenkomst komt het onderwerp ‘wonen in Eenrum’
nadrukkelijk aan de orde. Een prachtige gelegenheid
voor elke inwoner om zijn of haar ideeën/suggesties
hierover aandacht te geven in het kader van het opstellen
van de Dorpsvisie. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de
Dorpsvisie richting zal geven aan de verdere ontwikkeling
van Eenrum. Bij deze dan ook de oproep aan eenieder
die mee wil praten of denken aan het wonen in Eenrum
om bij de eerstkomende bijeenkomst van de werkgroep
Dorpsvisie aanwezig te zijn.

Pand Keroazie
Het pand aan het Ernstheemsterpad, dat in gebruik was
bij het failliet gegane Keroazie, staat nog steeds leeg. De
eigenaar van het pand, een vastgoedbedrijf gericht op
zorg, wil het pand bij voorkeur opnieuw verhuren aan een
zorgpartij. Tot nu toe is dat niet gelukt. De pogingen tot
verhuur zullen voorlopig tot 1 mei doorgaan. Als verhuur
dan nog steeds niet is gelukt, treedt een nieuwe situatie
in. Wat er dan gaat gebeuren is onduidelijk. Afwachten
dus.
Ossengang
De bestrating in dit historische straatje maakt vooral in
de herfst en winter een verwaarloosde indruk. Water,
modder en stukgereden gras bepalen het beeld. De
om- en aanwonenden hebben in samenspraak met
Dorpsbelangen deze situatie bij de gemeente aangekaart
en aangedrongen op het opknappen van de bestrating.
Na intensief overleg is een plan gemaakt en zoals het
nu lijkt wordt dit in het voorjaar door de gemeente
gerealiseerd. Zo kan een interessant stukje Eenrum
behouden en goed bewoonbaar blijven.
Overlijden Rinze Stiksma
Ons bereikte het droevige bericht dat Rinze Stiksma
is overleden. Tot voor kort was Rinze jarenlang
penningmeester van het Hertenkamp en heeft hij in deze
rol een belangrijke bijdrage gehad in het voortbestaan
van het Hertenkamp. Binnen de Eenrumer gemeenschap
heeft Rinze verder veel verschillende vrijwilliigers/
bestuursfuncties gehad en zo een belangrijke steen
bijgedragen aan de leefbaarheid van Eenrum. Met een
goed gevoel denken we terug aan zijn nuchterheid en
humor. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden
sterkte met dit verlies.
Algemene Ledenvergadering
Zoals eerder gezegd lijkt er weer veel mogelijk te zijn. De
datum voor de ALV is vastgesteld op dinsdag 17 mei.
Noteer deze datum alvast. In de ALV komen een aantal
op grond van de statuten verplichte onderwerpen op de
agenda. Dit jaar staat onder andere vanwege het aftreden
van Harry van der Laan, wegens het volmaken van zijn
termijn, de verkiezing van een nieuwe penningmeester
op de rol. Over het algemeen zijn deze onderwerpen
snel klaar. Daarnaast willen we deze ALV gebruiken om
de band met de leden te versterken. Dit gaan we doen
door een interessant aanvullend programma te maken.
Wordt vervolgd.

lees verder oppagina 4
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Lid worden van Dorpsbelangen
Heb je bijvoorbeeld een ‘dorpskwestie’ die je graag bij
de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan kan
Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij spelen.
Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het geluid.
Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden is zeer
eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid te
worden naar Harry van der Laan, onze penningmeester,
op dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
e-mailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.
Namens het bestuur
Dorpsbelangen

van

Willem Hiemstra (voorzitter)

SV EENRUM: 1922-2022
100-jarig jubileum Sportvereniging Eenrum
Het bestuur nodigt leden, ouders van jeugdleden,
oud-leden, oud-bestuursleden, oud-leiding en overige
belangstellenden uit voor dit jubileum op vrijdag 1 april
2022.
PROGRAMMA
17.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie/thee
17.30 uur: Start van het officiële programma/ toespraken
voorzitter en wethouder
17.45 uur: Diverse korte uitvoeringen onder het genot
van een hapje en drankje
19.00 uur: Sporttheater en afsluiting officiële programma
20.00 uur: Feest en muziek
Tijdens het gehele programma is er een tentoonstelling
te zien van foto’s en oude materialen
Plaats: Turnhal Eenrum

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

JAARVERGADERING UITVAARTVERENIGING
De jaarvergadering van Uitvaartvereniging Eenrum wordt
gehouden op dinsdag 29 maart 2022 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. Uitvaartverzekering Twenthe
6. Gebruik Aula
7. Verslag Kascommissie
8. Verkiezingen bestuursleden
9. Benoeming kascommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting
Leden en belangstellenden zijn ook nu weer van harte
welkom.
6

7

NIEUWS VAN STICHTING DORPSHUIS
‘DE OUDE SCHOOL’
Het dorpshuis is weer volop beschikbaar voor alle
verenigingsactiviteiten, van repetities tot vergaderingen
en bijeenkomsten.
Oproep: doordat het aantal uren dat het dorpshuis wordt
gebruikt weer naar het niveau van twee jaar geleden
zal stijgen en waarschijnlijk daarboven, is het bestuur
dringend op zoek naar vrijwilligers die zich een dagdeel
of avond dienstbaar willen maken voor het dorpshuis.
(Vrijwilligers komen in principe naar rato van de inzet in
aanmerking voor een onbelaste vrijwilligersvergoeding).

Natuurlijk kunt u ook altijd langskomen voor een kopje
koffie/thee. Opgeven bij Truus Koeneman (tel. 0595402502).

- Dinsdag 12 april: voorjaarsstukjes maken met
Gerda Smit
Dinsdag 12 april om 10:00 uur ’s morgens kunt u
samen met Gerda een voorjaarsstukje maken in het
Ontmoetingspunt. Wat neemt u mee? Een goed humeur
en €5,00 voor het stukje wat u gaat maken. Wat krijgt u
daarvoor? Een heerlijk kopje koffie of thee, een glaasje
fris en een prachtig bloemstukje. Opgeven voor 5 april
a.s bij: Aaltje Schut (tel. 0595-491441) of Tiny Zuidema
(tel. 0595-491204). Heeft u problemen met vervoer, geef
dit dan even door.

De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn in hoofdzaak
gericht op het inrichten van de zalen en het verzorgen
van de catering waar nodig. De catering kan bestaan
uit het zetten van koffie, het serveren van drankjes etc.,
afruimen en de vaatwasser vullen en legen.

- Mei: voorjaarsbrunch met een presentatie van
foto’s oud Eenrum
In de volgende Ainrommer volgt hierover meer details.

Mocht je graag als vrijwilliger in het dorpshuis willen
meehelpen of wil je graag weten wat er van een vrijwilliger
wordt verwacht, dan kun je contact opnemen met Hans
Staal, secretaris van de stichting. Dat kan per mail:
hansstaal@home.nl of telefonisch 0595-492084.

EENRUM KLASSIEK PRESENTEERT:
DE SLAGWERKFABRIEK

Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis De
Oude School,
Hans Staal

NIEUWS VAN HET ONTMOETINGSPUNT
Het bestuur van het Ontmoetingspunt is erg blij dat wij
weer iets kunnen organiseren.

De SlagwerkFabriek is een netwerk van creatieve &
energieke slagwerkers uit Noord Nederland. Bij alle
producties kijkt SlagwerkFabriek naar de omgeving
en het publiek. Dit concert wordt gespeeld door de
slagwerkers Stefan Kirschbaum en Johannes Terpstra.
Deze twee slagwerkers zoeken altijd een verbinding
met het publiek, jong en oud. Ze spelen in dit concert
uitdagend slagwerkrepertoire en nemen u mee in een
spetterende wereld van de Afrikaanse trommelkunst.
Ook spelen ze op de marimba en de vibrafoon diverse
bewerkingen van bekende composities van de grote
meesters.
Zondag 6 maart, 15.00 uur, kerk Eenrum

- Elke 14 dagen: BINGO
De BINGO start op maandag 28 februari om 14:00 uur in
het dorpshuis. Vindt u het leuk om af en toe een keer mee
te doen, die mogelijkheid is er ook. U betaalt dan €2,50
(exclusief koffie/thee). Opgeven bij Truus Koeneman (tel.
0595-402502).
- Elke 14 dagen: handwerken
Het handwerken start op maandag 7 maart om 14:00
uur in het dorpshuis. Neem uw eigen handwerkje mee
naar het Ontmoetingspunt en geniet van de gezelligheid.
8

Toegang: €10,- Basisschoolkinderen gratis. Kaarten bij
Brood en Kado Eenrum, via
www.klassiekemuziekeenrum.nl en aan de zaal.

DE SCHOORSTEEN
Net zoals de ‘wandelende schoorsteen’, verdwijnt ook de
statige, gemetselde schoorsteen langzamerhand uit het
straatbeeld. Sinds de jaren zestig, toen het aardgas zijn
intrede deed, was immers een gemetselde schoorsteen
overbodig geworden. We zien tegenwoordig wel
steeds meer dakdoorvoeren en pijpen ten behoeve van
ontluchting, ventilatie, toevoer verse lucht en afvoer van
rookgassen.

Uitslag decembernummer:
A: Dwarsweg 1, B: Hoornsediep 4 (echt wel Eenrum), C:
Mensingeweersterweg 3, D: Hereweg 12, E: Hereweg
14. De deelnemers hebben al bericht ontvangen.

Schoorsteen. Gek woord eigenlijk. Het ontstaan ervan
kent dan ook een lange geschiedenis. De oudst bekende
schoorsteen dateert uit 1185 in een kasteel in Yorkshire
en kwam pas in de 16e en 17e eeuw in de huizen
terecht. In eerste instantie was boven de stookplaats
van het open vuur alleen een gat in het dak waardoor
de rook kon verdwijnen. Na verloop van tijd verhuisde de
stookplaats van het midden in de ruimte naar een plaats
tegen de muur. De rook met zijn schadelijke stoffen kon
nog steeds vrijelijk de leefruimte in. Dit probleem werd
verholpen door een rookvang boven het open vuur te
plaatsen, waardoor de rook via een gemetselde kolom
de weg naar buiten kon vinden. Om de rookvang
met gemetselde kolom te ondersteunen, werd er een
schoor geplaatst onder dit geheel: de schoorsteen was
geboren. Een andere verklaring die ik voor het woord
schoorsteen tegenkwam was het woord ‘schoren’, wat
in het Hoogduits verwant is aan ‘stoken’ of ‘opstoken’.
Soms werd de gemetselde kolom aan de buitenkant
van de muur geplaatst; vanaf het fundament of
halverwege met een schoor – deze wordt nog steeds
toegepast. Aan de zijkanten van het nog steeds ‘open
vuur’ werden allengs wanden geplaatst, waardoor de
schoorsteenmantel ontstond en eigenlijk ook wat we
nu noemen een ‘open haard’. Voor een goede trek
stak het uiteinde van het rookkanaal boven het dak
uit en dat gedeelte is wat we nu kennen of benoemen
als schoorsteen. Om inregenen van dat rookkanaal te
voorkomen én om een nóg betere trek te verkrijgen,
werd op deze schoorsteen een kap geplaatst. Deze
kan variëren van simpele Chinese hoed (metaal) tot een
ornamentale creatie. De schoorsteen geeft een accent
aan het uiterlijk van een huis; hij maakt het huis af (denk
de schoorstenen maar eens weg). En zoals menigeen
weet: ‘Waar de schoorsteen rookt, is het goed vrijen.’
Waar staan de volgende schoorstenen? Stuur uw
antwoorden naar redactie@de-ainrommer.nl

Pierre Janssen
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PAASWEEKEND WEER TRADITIONEEL IN
TEKEN VAN SPRING EENRUM
Zoals iedereen inmiddels wel weet, staat het
Paasweekend traditioneel in het teken van Spring
Eenrum. Na twee donkere jaren, hebben we groen licht
gekregen en dat betekent dat Spring Eenrum dit jaar
doorgaat! Markeer, onderstreep en omcirkel 16 en 17
april extra vaak op je kalender, want dat zijn de dagen
dat de tent weer in volle glorie op de vertrouwde plek
aan de Aagtsweg zal staan.
De invulling van de ´Zesde Ainrommer Oavend’ heeft
dezelfde opzet als de vorige edities: de tent zal gevuld
zijn met rijen biertafels en banken, om zo de gezellige
dorpse sfeer te creëren. Voor bezoekers die liever wat
steviger zitten, zijn stoelen beschikbaar. Ook zorgen we
ervoor dat het lekker warm is in de tent. Al weten we niet
of een verwarming wel nodig is als we een blik werpen
op onze artiesten. De avond zal geopend worden door
de band Moonshark, net als dat zij de avond zullen
afsluiten. Daarnaast zal de avond gevuld worden door
het dweilorkest De Putkapel uit Sneek. Ook zal deze
avond de Grunneger zanger en entertainer Evert Baptist
zijn nummers ten gehore brengen in de feesttent.
De avond wordt compleet gemaakt door carnavalstrio
De Pintermannen.

Voor de zondagavond heeft het bestuur een mooi en
divers programma weten samen te stellen. Niemand
minder dan Jannes heeft een plekje in zijn agenda weten
te vinden. Deze zanger zal er een echte show van weten
te maken. De band die de feesttent dit jaar opnieuw
uit zijn voegen moet doen barsten, is Melrose! Diverse
‘gastartiesten’ komen voorbij in de show van Melrose.
Niets of niemand wordt gespaard… De komische
verkleedpartijen en het variërende repertoire vallen bij
jong én oud in de smaak. Natuurlijk kan een feestact niet
ontbreken. Daarom is Immer Hansi uitgenodigd. Immer
Hansi heeft al viele Skihutten in Gerlos, Hinterglemm,
Kirchberg und Westendorf doen beven. Ook in Nederland
heeft hij al viele Party´s und Festen gedaan. Klaar voor
eine Lawine vol confetti, vlaggetjes, super Musik and
wahnsinn? Jetzt geht’s loss. Naast al dit zwaargewicht
aan artiesten, is er ook nog ruimte voor Ancora. Met hun
unieke mix van Shantymuziek, Irish folk en een flinke
dosis pop zorgt voor enthousiasme bij het publiek. De
avond wordt compleet met de komst van Mooi Wark.
Met hun rock-‘n-rollnummers zullen ze de tent op z’n
kop zetten!
De online voorverkoop zal dit jaar starten op vrijdag 4
maart. Kaarten zijn te bestellen via www.springeenrum.
nl Heeft u toch liever een papieren kaart in handen?
Dan kunt u vanaf zaterdag 19 maart ook terecht bij Café/
Bar Eendrum, Brood en Kado Eenrum en Sporthuis
Winsum. Prijzen voor de zaterdagavond bedragen €10,(€ 15,- aan de tent), de zondagavond €19,50,- (€25,aan de tent). Combitickets zijn te koop voor €27,50.
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.
pr p.p
in

WADLOPEN VANUIT ll- 0
A
,5
7
PIETERBUREN
€1
WADLOPEN IN MAART
dinsdag 1
13:45
woensdag 2
14:45
donderdag 3
15:30
vrijdag 4
16:00
zaterdag 5
16:30
donderdag 10
7:30
vrijdag 11
8:00
zaterdag 12
8:45
zondag 13
9:45
maandag 14
11:45
dinsdag 15
12:45
woensdag 16
13:45
donderdag 17
14:15
vrijdag 18
15:00
zaterdag 19
15:30
vrijdag 25
7:30
zaterdag 26
8:30
zondag 27
10:30
maandag 28
12:00
dinsdag 29
13:30
woensdag 30
14:30
donderdag 31
15:30

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

HET GEHELE JAAR
DOOR!

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

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

TOT SNEL!
VOLGENDE KEER MEER
INFORMATIE OVER
DE OPENING

Voor informatie en reserveren:
www.wadlopen-pieterburen.nl
Hoofdstraat 84 l 9968 AG Pieterburen

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL
Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

U I T V A A R T V E R Z O R G E R

aProfessionele, vakbekwame organisatie
aTrotse houder van het Keurmerk Uitvaartzorg
aJaarlijks gewaardeerd met een cijfer hoger dan 9
aUitvaarten tegen eerlijke prijzen
aOf, hoe en waar u verzekerd bent, maakt niet uit
ook de leden van uitvaartvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaartverzorger

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
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www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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EEM OM TOAVEL MIT…
We zitten vanavond om toavel mit… Stephana Reiber en
Abel Omke Groendijk. Met wie? Inderdaad met Anneke
en Appie Groendijk. De familie is al meer dan 108 jaar
eigenaar van het Installatiebedrijf en elektronicawinkel
Groendijk in Eenrum. De schoolmeester van de lagere
school van Anneke vond Stephana waarschijnlijk te
ingewikkeld en schreef ‘Anneke’ op haar boekje en
sinds die tijd heet ze dus zo. Anneke is geboren onder
de rook van Groningen (Hemelrijk) en Appie in Eenrum.
Ze hebben elkaar ontmoet, natuurlijk, op de kermis van
Eenrum.
Appie en Anneke
halen veel
herinneringen op.

Opa Groendijk is begonnen als dorpssmid in Eenrum op
de plaats waar later Van der Scheer was gevestigd. Zo
rond 1918 begon men met elektriciteit in Eenrum. Opa
Groendijk begreep dat dat de toekomst was en richtte
zich op het installeren van elektrische installaties. In
1925 lieten ze het huis bouwen aan de Burgemeester
Wiersumstraat, toen nog de Stationstraat, waar ze nu
nog de winkel hebben. In het begin verkochten ze daar
de eerste elektrische producten, zoals lampen en de
eerste stofzuigers. Maar ze moesten het voornamelijk
hebben van het installatiebedrijf. Vooral bij boerderijen
rondom Eenrum hebben ze de elektrische installaties
aangelegd. Ook verhuurde opa Groendijk auto’s: de
familie had drie auto’s in bezit die mensen konden huren
als ze naar de stad moesten of, bijvoorbeeld, op bezoek
bij familie die wat verder weg woonde. Opa Groendijk
begreep toen al wel dat deelauto’s een goed idee was.
Inmiddels was het elektriciteitsbedrijf begonnen met
het zelf aanleggen van de elektrische infrastructuur en
mochten de installatiebedrijven alleen het gedeelte na de
meter aanleggen.
Na de oorlog is ook Appies vader, Piet Groendijk, in het
bedrijf gekomen. Er werden in die tijd veel woningen
gebouwd; er was toen ook al een gebrek aan woningen.
Zo werd er in Westernieland een hele wijk bij gebouwd
en ook in Eenrum werden veel woningen bijgebouwd.
Werk genoeg dus voor het installatiebedrijf.
Inmiddels was ook Appie geboren (pa en moe Groendijk
kregen twee kinderen, Appie en Jantje (Folkerts)
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Groendijk). Appie was vanaf het begin zeer actief in het
dorp. De toen tienjarige Appie begon samen met een
stel vrienden met het organiseren van de fietsencross.
Het bleek de eerste in Nederland te zijn. Toen ik hier
naar vroeg, begonnen Appies ogen al te glunderen en
hij pakte achter zich een stapel plakboeken over de
fietsencross. Hij had alles bijgehouden: vanaf het begin
totdat hij stopte met het organiseren van de fietsencross
in 1966 en de activiteiten werden overgenomen door
de Vereniging van Volksvermaken. Zoals te zien is op
bijgaande foto uit het plakboek waren de mannen van
het eerste uur Wim Tuin, Marinus Dijkstra, Jan Dijkstra,
Koos Bulthuis en Appie Groendijk. Het was vanaf het
begin een groot succes. De eerste wedstrijden werden
georganiseerd op het terrein bij het station, nu de
turnhal. Later werd de fietsencross gereden op het oude
voetbalveld, waar nu Aikeshof is. Op de foto is te zien
dat het evenement met slechts een paar renners en
weinig publiek begon, maar dat veranderde al snel. Er
kwamen gemiddeld zo’n tweeduizend bezoekers af op
de wedstrijden en renners kwamen overal vandaan. Ze
zijn zelfs benaderd door de landelijke televisie, maar daar
hadden de mannenbroeders geen zin in.

De mannen van het eerste uur.
Na de opening van het nieuwe sportveld werden de
wedstrijden verreden op de ijsbaan en weer later
kreeg Eenrum, door het grote succes, een eigen
fietsencrossbaan van de gemeente – de plaats waar
nu ook de cross nog wordt verreden. Helaas echter
met veel minder deelnemers en bezoekers. Maar het
blijft een bijzonder leuke activiteit als onderdeel van de
kermis voor zowel de deelnemers als het publiek. We
hopen maar op een revival van het evenement. Het lijkt
me sowieso handig als de Historische Kring eens met
Anneke en Appie gaat praten, want de familie heeft een
schat aan informatie. Niet alleen over de fietsencross,
maar bijvoorbeeld ook over Hotel-restaurant Tivoli uit
het jaar 1890 en de muziekvereniging Orpheus. Ook is
Appie nogal van het bewaren, dus de eerste stofzuigers,
televisies, wasmachines, scheerapparaten et cetera –
Appie heeft ze nog op voorraad.

				
Deze draait heel goed, ook in coronatijd, mede doordat
ze verkopen via Expert internet.

Appie bezig met
de voorbereiding
op het sportveld

		
Appie is niet alleen een van de oprichters van de
fietsencross, hij heeft ook samen met anderen er
voor gezorgd dat er een vereniging kwam die voor de
belangen opkwam voor de dorpsbewoners. Samen met
Klaasje Bakker, Hilbrand Bosma, Janny Miske, Koen
Diephuis en Lupko ten Have richtten ze Dorpsbelangen
op. Een van de eerste dingen die ze deden was het
oprichten van de peuterspeelzaal.
Na de ULO is Appie bij zijn ouders in de zaak gegaan.
Tijdens de periode dat hij op de ULO zat, deed hij al
administratie voor het installatiebedrijf. In 1968 zijn
Appie en Anneke getrouwd en in de woning bij de
winkel getrokken. Terwijl zij de bruiloft aan het vieren
waren bij Tivoli was Reinhard Scholtens (de buurman
en woninginrichter) bezig met het leggen van de
vloerbedekking. Gelukkig was hij klaar toen ze ’s avonds
laat thuiskwamen.
Op gegeven moment kwamen ze in gesprek met de
eigenaar van de EP-winkel in Zuidhorn. Deze wilde
stoppen en vroeg Appie of hij er niet voor voelde om zijn
winkel over te nemen. Ze zijn toen een keer in Zuidhorn
gaan kijken op vrijdagavond, koopavond, en daar liepen
toch wel heel veel mensen rond. Dus die stap hebben
ze in 1988 genomen. Inmiddels was de winkel in
Eenrum uitgegroeid tot een complete EP-winkel met een
uitgebreid assortiment. Appie en Anneke kregen twee
zonen, Peter en Stephan, en werd er gekeken naar de
toekomst voor de jongens. Zo werd ook de winkel van
Zonderman in Ulrum overgenomen. In 2006 werd dat
een Expert winkel. Die hebben ze tien jaar gehad, totdat
bleek dat het niet handig was om verschillende zaken te
hebben. Later kregen ze de mogelijkheid om een hele
nieuwe winkel in Zuidhorn te bouwen. De oude winkel
huurden ze. Omdat ze aan de toekomst van de jongens
dachten leek dit ze een goed idee. De nieuwe winkel
werd in 2011 geopend.

De opening van de winkel in Zuidhorn

Anneke bestierde de winkel in Eenrum en deed daar
ook de gehele boekhouding. Ze hebben het er beiden
nog druk mee. Ze zijn heel trots op het resultaat wat
ze bereikt hebben. Appie is een selfmade man. Na de
ULO is hij aan het werk gegaan. Alle vakdiploma’s die
hij gehaald heeft, heeft hij in de avonduren gehaald,
want er waren nog maar weinig dagscholen. En dat
was niet één avondje in de week, maar vijf avonden (in
het begin zelfs ook nog op zaterdagmorgen) met de
bus naar de stad en ’s avonds laat thuis. Zo heeft hij
alle vakdiploma’s gehaald. En dat zijn er tien stuks op
gebied van elektriciteit, waterleiding, riolering, zinkwerk,
gas en dakbedekking. Wat dat betreft, zegt Appie, kan
je net zo goed voor dokter leren. Dat kost ook tien jaar.
Momenteel doet Appie ook wel veel advieswerk. Mensen
die energie willen besparen en aan een warmtepomp
willen, eventueel samen met zonnepanelen. Appie kan
ze van een goed advies-op-maat voorzien en installeren
en weet daarbij de goede aannemers en leveranciers te
vinden.
Kortom, Appie en Anneke vervelen zich geen moment.
Toch genieten ze ook van de weinige vrije tijd die ze
hebben. Ze hebben al vele verre reizen gemaakt naar
onder andere Afrika en Amerika, en is er bijna geen
Europese hoofdstad die ze niet hebben bezocht.
Zo komt er een einde aan een bijzonder gezellige avond
met bijzondere mensen. We drinken er nog een borrel
op, maar hadden ook nog uren kunnen doorgaan.
Gesprekstof genoeg om een hele De Ainrommer vol te
schrijven.
Tekst en foto’s: Tom Baars en eigen foto’s
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NOG ENKELE DEELNEMERS GEZOCHT VOOR
DORPSMOESTUIN
Zou je het leuk vinden om een biologisch tuintje te
hebben in Eenrum? Bloemen, kruiden of groentes
zaaien, onkruid wieden, lekker buiten zijn als het mooi
weer is (onvoorstelbaar op dit moment, maar het gaat
echt gebeuren!) en kijken hoe alles groeit? Leren van
de natuur, samen met je kind, of alleen? Heb je geen
ervaring? Geeft niets, je leert al doende. En van elkaar.

bescherming van medeburgers en hun eigendommen.
De zorgplicht voor bomen betekent dat de boomeigenaar
zijn boom moet onderhouden en regelmatig inspecteren
ten behoeve van de veiligheid. Het was overduidelijk
dat de grauwe elzen een slechte conditie hadden:
matig in blad, takbreuk, afsterven van takken en grote
schorsaantastingen. Kortom: ons bleef slechts de
beslissing om alle beschadigde elzen te rooien. De
komende tijd zullen er op de ontstane ruimte weer
nieuwe bomen worden geplant.

Wij, van de Stichting Dorpsmoestuin Eenrum, zoeken
een paar enthousiaste mensen, vaders en moeders en/
of kinderen die zin hebben om mee te tuinieren.
Er zijn sinds 2012 twee tuinen (de voormalige schooltuin
en een pluktuin met fruit en een kasje) in de buurt van
De Vennen. Deze worden sinds vorige herfst niet meer
als schooltuin gebruikt. Er zijn op dit moment enkele
mensen met belangstelling, maar we zouden graag nog
meer deelnemers erbij willen hebben, zodat alle grond
goed benut wordt. Er zijn 14 kleine bedden beschikbaar,
waarvan er nu in elk geval 6 gereserveerd zijn. Er is een
schuurtje en er is tuingereedschap. Voor het gebruik van
de grond gaan we waarschijnlijk wel een (zeer kleine)
bijdrage vragen.
Ook zijn we op zoek naar iemand die op korte termijn de
fruitbomen en de bessenstruiken kan snoeien.
Zie je dit helemaal zitten, neem dan even contact op met
dorpstuineenrum@gmail.com.
Doe dit vóór 5 maart!
We kunnen dan een zaterdagochtend of middag plannen
waarop we samen op de tuinen kunnen rondkijken, en je
vragen kunt stellen. Dorpsmoestuin Eenrum: voor jong
en oud
Janneke Jongeling
Carin Schripsema

GROOT ONDERHOUD IN HET ARBORETUM
Op acht en negen februari heeft boomrooibedrijf
Sjabbe Datema uit Baflo een groot aantal Grauwe Elzen
omgezaagd en afgevoerd.
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Wellicht zult u denken ‘zonde zulke grote bomen
omzagen’, maar als boomeigenaar heb je ook de
zorgplicht voor je bomen. Deze zorgplicht dient ter

Niet alleen de bomen vormen een aandachtspunt,
maar ook de toegankelijkheid van het arboretum wordt
verbeterd. Het areaal schelpenpad wordt verlengd,
zodat ook de nieuwe beplanting rondom de uitbreiding
van de vijver, zonder vette klei aan de schoenen, van
dichtbij bekeken kan worden. Het kost wat, maar dan
heb je er ook wat voor. De bezoeker kan ervan genieten
en dat is tenslotte ons doel als stichting.

COOP
COOP

COOP

Met vriendelijke groet,
Martin Spiljart

VOORJAARSBEURT FIETSEN
Het voorjaar komt er weer aan. Laat uw fiets een
voorjaarsbeurt geven, om lekker de zomer zonder
problemen te kunnen genieten.
Uw fiets wordt op deze 7 punten gecontroleerd:
banden, remmen, versnellingen, verlichting, ketting,
tandwielen en spaken. Verder wordt de fiets gesmeerd,
schoongemaakt en ingevet.
Prijzen zijn €49,95 excl. onderdelen voor een dichte
kettingkast fiets. En €74,95 excl. onderdelen voor open
kettingkast/elektrische/Race en Atb fietsen.
Haal en breng service.
Bel voor een afspraak: Postma Motoren Eenrum, 0624844667

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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OOK ONZE GRONINGER LANDADEL DEED ER
AAN MEE…
Het afgelopen jaar werd landelijk stilgestaan bij het feit
dat op 1 juli 1863 Nederland de slavernij had afgeschaft
in zijn koloniën. Amsterdam maakte op 1 juli vorig jaar
als eerste stad excuses vanwege de grote rol die ze
had bij de slavenhandel en slavenarbeid. Rotterdam
en Utrecht volgden eveneens met een excuus. Zou de
stad Groningen wellicht ook volgen in het oplichten van
de zware tegels waaronder een slavernijverleden zou
kunnen liggen? Inderdaad…
Eind 2020 was ik voor mijzelf al uit de droom geholpen toen
ik toevallig het boekje Sporen van het slavernijverleden
in Groningen kreeg. Het was geschreven door Margriet
Fokken en Barbara Henkes en kwam uit in 2016 bij
uitgeverij Passage.
In het voor mij onthutsende boekje worden, na een
introductie, een wandelroute
langs 31 locaties door de
Stad en vier fietsroutes door
de provincie beschreven. Bij
alle objecten is een verhaal
dat min of meer met slavernij
is verbonden. Het was de
West-Indische
Compagnie
(WIC) die de grote organisator
was van de slavenhandel en
slavenarbeid. En in onze Stad
was een van de vijf Kamers van
de WIC gevestigd.
Schok
Voor mij persoonlijk was het een schok te vernemen dat
die fietsroutes ook langs verscheidene borgen gingen,
of terreinen waar de borg allang was afgebroken. Want
ik kende de borgheren hoofdzakelijk als bezitter van
fraai omzoomde borgen en hun feodale bemoeienis
met onze monumentale kerken. Daar hadden zij álles
te zeggen. Door hun toedoen kwam er fraai meubilair
als kansels, kerkbanken, doophekken. En natuurlijk
hun eigen verheven herengestoeltes, met soms een
eigen kerkingang, apart van het gewone volk. Ze
hadden immers het collatierecht!? Bovendien was de
hoofdbewoner van de borg altijd de opdrachtgever
van een om te bouwen of nieuw te maken orgel, met
daarop in kunstig gesneden houtsnijwerk de heraldiek
van hun adellijk geslacht. Door juist dat órgel heb ik een
jarenlange ‘band’ met de landadel. Maar die band voelde
opeens heel ánders door de wetenschap dat het in
Groningerland juist de landadel was die de allergrootste
bedragen investeerde bij de Groninger afdeling van de
WIC!
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Slavernij in een ver verleden
Elke keer als de expansieve Romeinen weer eens een
gebied of een heel land hadden veroverd, werden de
verliezers tot slaaf gemaakt en dat ging soms met
duizenden mannen, vrouwen en kinderen tegelijk. Achter
de legers aan reisden de slavenhandelaren. Mensen
werden handelswaar die op de markt gekeurd werd.
Ook in de Bijbel is het hebben van slaven zeer algemeen.
Bij de Statenvertaling van 1637 werd het woord slaaf
vaak ‘verzacht’ in knecht of dienstknecht. De Zeeuwse
predikant Godefridus Cornelisz Udemans schreef
in 1638 ’t Geestelijck Roer van ’t Coopmans-Schip,
waarin hij het bezwaarde geweten van kooplieden wilde
verlichten door het deelnemen aan de slavernij vanuit de
Bijbel goed te praten. In de Bijbel staat letterlijk dat je uit
andere volken slaven kunt nemen (Leviticus 25: vers 4446), dus Udemans had het er niet moeilijk mee en velen
met hem ook niet. Slaven moesten echter wel goed
behandeld worden en omdat ze heiden waren, moesten
ze onderricht krijgen in de “waere christelijcke leer.”
Maar je mocht ze niet verkopen aan de Spanjaarden en
Portugezen, want die waren katholiek!
Toen een achttiende-eeuwse Lutherse predikant een
aanstelling kreeg in Paramaribo, kreeg hij een huis en
drie slaven cadeau van zijn Amsterdamse gemeente.
Het is voor ons vandaag de dag heel moeilijk te begrijpen
hoe ‘vanzelfsprekend’ het er destijds met slavernij aan
toe ging: in de ene hand de Bijbel, in de andere hand de
zweep. En beide handen waren nodig om de schroeven
van de ketens aan te draaien in de ruimen van die
honderden schepen, eeuwenlang…
Toch waren er ook tegenstemmen van kleinere
kerkgenootschappen als de Quakers (Religieus
Genootschap der Vrienden) en de Mennonieten
(Doopsgezinden). In 2013 heeft de Raad van Kerken
excuus gemaakt voor de rol van de kerk in de slavernij.
WIC
De West-Indische Compagnie werd in 1621 opgericht,
met als voorbeeld de VOC, de Verenigde Oost-Indische
Compagnie (1602). De WIC kreeg het monopolie op de
(slaven)handel overzee in de gebieden in West-Afrika en
de Antillen en Zuid-Amerika (Suriname en Brazilië) die
dus aan ‘weerszijden’ van de Atlantische Oceaan lagen.
In de vijftiende- en zestiende eeuw waren de Spanjaarden
en Portugezen met de slavenhandel begonnen, later
gevolgd door de Fransen, Engelsen, Nederlanders en
andere landen die koloniën hadden. Zweden was een
belangrijke leverancier van de ijzeren kettingen die voor
de slavenhandel werden gebruikt.
Wat hield de handel van de WIC precies in? Dat was de
handel en het vervoer van tot slaaf gemaakte bewoners
uit streken die aan de Golf van Guinee lagen.

lees verder op pagina 16
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Met grote aantallen werden deze mensen, na
gebrandmerkt te zijn met de letters WIC, per schip in
stinkende ruimen geketend, naar de Antillen en ZuidAmerika gebracht om daar te worden tewerkgesteld
op plantages die door Nederlanders werden geleid.
De door deze slavenarbeid verbouwde en verwerkte
producten, zoals koffie, cacao en suiker, werden door
de WIC naar Europa vervoerd. En de WIC vervoerde
handelswaar, wapens, kralen en sterke drank vanuit
Nederland naar het mensenjachtgebied aan de Golf van
Guinee. Vaak werden de Nederlanders daar geholpen
door plaatselijke stamhoofden die een naburig vijandig
dorp weg wilden hebben. Oorlogsschepen had de
WIC ook, ter bescherming van de handelswaar en om
grondgebied overzee op andere landen te veroveren.
Het kwam voor de kust van Brazilië regelmatig tot strijd
tussen de vloten van Spanje, Portugal en Nederland.
De gebieden in Noord-Brazilië waren in 1630 op de
Portugezen veroverd; deze strijd was bekostigd met
geld van de door Piet Hein in 1628 veroverde Spaanse
zilvervloot.
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Groningen
Reeds binnen een jaar na de oprichting van de WIC werd
in de Stad in 1622 de Kamer Stad en Lande opgericht.
Deze Kamer maakte deel uit van het overkoepelende
bestuur van de WIC. Er waren vijf Kamers: Amsterdam,
Zeeland (gevestigd in Middelburg), Maze (in Rotterdam),
Noorderkwartier (in Hoorn) en dus de Kamer Stad en
Lande in de Stad. Hoeveel zeggenschap elke Kamer
had in het te voeren beleid hing af van de hoogte van
de geldbedragen die de aandeelhouders bij de Kamers
hadden ingelegd. Amsterdam had viernegende, Zeeland
twee, Groningen en de andere elk éénnegende van de
stemmen. De investeerders die bij de Kamer kwamen
met 4.000 gulden of meer werden hoofdparticipant en
kregen hiermee het recht om zich verkiesbaar te stellen
als bewindhebber. Als je dat werd, zat je écht goed in
het bestuur.
De Groninger landadel en de kooplieden zagen de WIC
als onmisbaar voor de welvaart en het prestige van de
Stad en Ommelanden. Samen brachten ze 836.975
gulden in. Dit is omgerekend naar nu meer dan tien
miljoen euro. Dit geld was dus nodig voor het kopen of
huren en bevoorraden van slaven- en oorlogsschepen en
het bemannen van die schepen, alsmede voor soldaten.
Voor de Groninger Kamer voeren de oorlogsschepen
Groeningen, de Omlandia en de Stad en Lande mee om
de heerschappij in Nederlands-Brazilië te garanderen.
De Kamer vergaderde op het Provinciehuis. Mede
doordat Groninger burgemeesters actief betrokken
waren geweest bij de oprichting van de Kamer en ook
in het bestuur ervan zaten, kreeg de Kamer door het
stadsbestuur alle medewerking. Het terrein dat tussen
de Reitemakersrijge, Schoolstraat en Munnekeholm
vóór 1594 aan het klooster van Aduard had behoord,

werd vanaf 1622 door de Stad kosteloos ter beschikking
gesteld. De Reitemakersrijge heette toen ‘West-Indische
Opslag’. Later kwam er ook een kantoor, het WestIndische Huis genoemd. Er kwamen tevens pakhuizen
aan ondermeer het Zuiderdiep. Hier lagen onder andere
beschuit en bier opgeslagen voor de schepen naar
West-Afrika. En dan dus pakhuizen voor de producten
die aan de andere kant van de oceaan waren verkregen
door slavenarbeid op de plantages, zoals koffie,
suiker en tabak die dan in Stad en Ommeland werden
verwerkt en verhandeld. Aan de Noorderhaven was een
scheepswerf van de WIC, met een pakhuis.
De oorlogen op en overzee kostten de WIC
langzamerhand zoveel geld dat ze zich in 1674 failliet
verklaarde.
Maar alweer binnen een jaar werd de ‘Tweede’ WIC
opgericht die tot 1792 bleef bestaan.
Op de omslag van het boekje Sporen… staat de
afbeelding van een schilderij dat Herman Collenius
maakte van Elsebeth Schaij (1697-ca. 1715). Haar
vader was raadsheer, ouderling, curator, burgemeester
en bewindhebber bij de Kamer. Op het schilderij pakt
Elsebeth iets van een dienblad dat door een zwarte
bediende wordt gepresenteerd. In die jaren was het
mode geworden om zwarte bedienden – als bezit – op
schilderijen te laten zien als teken van rijkdom en hoe
invloedrijk de opdrachtgevers waren.

Fort Elmina in
Ghana in de
zeventiende
eeuw, op een
afbeelding uit

het boek Nederlands slavernijverleden.
Elmina
Veel Groningers waren in de loop der jaren bij de WIC
in dienst gekomen of leverden bepaalde zaken die
voor de slavenhandel nodig waren. Aan de kust van
het tegenwoordige Ghana, bij de vroegere Goudkust,
was een belangrijke slavenhandelspost die in 1637 op
de Portugezen was veroverd: fort Elmina. In 1642 was
door de WIC alle Portugees grondbezit in West-Afrika
veroverd. De Stadgroninger Pieter Woortman was
van 1767-1780 de langstzittende gouverneur van fort
Elmina. Zijn zoon Hendrik zou als negentienjarige ook
die kant op gaan en werd later commandant van het fort
Lijdzaamheid, eveneens in Ghana. Toen hij daar in 1777
ziek werd, keerde hij terug en ging in de Stad wonen,
samen met zijn Ghanese vrouw en twee dochters.

En ook nog een Ghanese tot slaafgemaakte, als
bediende. Ook hier blijf je je verbazen… Woortman liet
in 1779 in Westbroek vlakbij de Woortmansdijk ook nog
een statig huis bouwen dat hij naar fort Elmina, Delmina
noemde. Hij stierf als zeer rijk man en liet dus veel na,
waaronder 400 gulden aan de diaconie van de kerk en
200 gulden aan de armen van de Lutherse gemeente.
Bij fort Elmina kwamen bij de WIC ook Groninger
predikanten in dienst toen er in 1669 een kerkelijke
gemeente was gesticht, al had die geen eigen
kerkgebouw. De predikanten kregen wel als opdracht
mee om ook Ghanezen tot het christendom te brengen.

De Munnekeholm in Groningen, met links het nog
bestaande Aduardergasthuis. Daarnaast het twee
verdiepingen tellende West-Indische Huis, ca 1786.
In 1803 werd het West-Indische Huis ingericht als
Academisch ziekenhuis, vergroot in 1852 en in 1908
afgebroken voor het door C.H. Peters ontworpen
hoofdpostkantoor uit 1909.
Borgheren
De aanleiding voor mij om dit verhaal te schrijven, was mijn
verbazing over de grote financiële rol die de Groninger
landadel in het organiseren van de slavenhandel had.
Wat dus een totaal andere rol was dan die ze had in onze
Groninger kerken! Om een paar borgheren te noemen.
In 1643 was Allard Gaykinga (van de Gaykingaborg te
Warfhuizen) de grootste investeerder bij de Groninger
Kamer. Hij deed mee met 33.750 gulden (meer dan
380.000 euro). En hij was ook nog hoofdparticipant in
de Kamer van Amsterdam voor 6.000 gulden (nu ca.
68.000 euro).
Arij de Graaff (van de Onstaborg in Wetsinge van 17651788) was, evenals zijn vader, jarenlang equipagemeester
op fort Elmina, voor het beheer van de goederen,
gebouwen en schepen en hij handelde ook nog voor
eigen gewin in tot slaaf gemaakten. Een deel van zijn
vermogen had hij in Surinaamse plantages geïnvesteerd.
Lambert Tjarda van Starkenborgh (van Verhildersum)
werd net als zijn vader bewindhebber bij de Kamer. In
1643 investeerde Lambert 6.000 gulden (nu ca. 68.000
euro) in de Kamer. In 1655 kreeg een oorlogsschip van

de Admiraliteit de naam Verhildersum.
Scholto Tamminga (van de Tammingaborg te Winsum)
had, evenals zijn vader, aandeel in de Kamer. Scholto
investeerde 4.000 gulden (ca. 45.500 euro) wat hem dus
bewindhebber deed zijn. Van 1649 tot zijn dood in 1663
was hij voorzitter van de Kamer.
De Alberda’s van de Uithuizer Menkemaborg waren ook
bewindhebber bij de Kamer, evenals Gerard Horenken
van de borg Dijksterhuis bij Pieterburen.
scheepswerf
De
van de WIC aan
Groninger
de
Noorderhaven, op
een uitsnede van
de kaart van Egbert
Haubois uit 1643.
Rechts op het terrein
van het schip in
tekende
aanbouw
kaartenmaker
de
het vignet van de
Kamer
Groninger
van de WIC.
Tegenstander
Een van de fietsroutes laat je niet afstappen bij een
borgstee, kerk of boerderij, maar bij een begraafplaats:
Snakkeburen in Ulrum. Hier ligt begraven Marten
Douwes Teenstra (1795-1864). Door een landbouwcrisis
in het begin van de negentiende eeuw was hij als boer
mislukt en vertrok hij naar Nederlands-Indië. Later werd
hij in Suriname landbouwadviseur en inspecteur van
bruggen, straten, wegen en waterwerken. Daar zag hij
met eigen ogen hoe ellendig het leven was van de tot
slaaf gemaakten op de vele plantages. Hij publiceerde
in 1833 in Paramaribo een verslag met daarin kritiek op
de plantage-eigenaren, wat voor hem daar het einde
van zijn carrière betekende. Hij keerde naar Nederland
terug en ging in 1834 in Ulrum wonen (in hetzelfde jaar
dat daar de Afscheiding was). Teenstra publiceerde toen
diverse boeken waarin hij gedetailleerd beschreef hoe
verschrikkelijk het er op de plantages toeging met de tot
slaaf gemaakten. Hiermee was hij de eerste in Nederland
en tevens werd hij een van de landelijke voortrekkers van
het Nederlands abolitionisme (streven voor afschaffing
van de slavernij).
Slot
Wat was de financiële achtergrond van de borgheer
die het bij de kerken van Eenrum, Saaxumhuizen,
Pieterburen en Huizinge voor het zeggen had? Hij was
de opdrachtgever tot vernieuwing van het complete
Eenrumer kerkinterieur in de jaren 1811-1817
lees verder op panina 20
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5.

vriendjes in de spotlights
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?
Iris Rienks ik ben 8 jaar en zit in
groep 4.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb 2 broers, Wesley 12 jaar,
Brian 10 jaar en een broertje Thijs
die is 5 jaar.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Paw Patrol
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“Go Bananza” Tiktok remix.

6.

7.

8.

Wat wil je later worden?
Dierendokter.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pizza, Patat, Pasta.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen?
Peter Pan, lekker door de lucht vliegen.
Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn haren, ogen en lange wimpers.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Eva Dekker.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat ze mijn vriendinnetje is, en
we spelen vaak bij elkaar.

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21

0595-491314

9967RJ Eenrum

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

De Kleine Plantage

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

Jaarprogramma 2022
2, 3 april ...
7, 8 mei...
4, 5 juni...

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

30 juni...

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

BOLLENDAGEN

met Hein Meeuwissen, Arborealis, e.a.

FINAL ATTRACTION

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

LAATSTE DAG OPEN

Elke maandag, dinsdag

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

en donderdag open van
9.00 uur tot 16.00 uur.

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Kadowinkel

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

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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En was hiermee de jonker die ‘mijn’ orgel heeft gestight,
zoals een zittende houten leeuw dat op het orgel ons
zonder grommen laat lezen. Die jonker was Goosen
Geurt Alberda van Dijksterhuis (1766-1830), geboren op
de Menkemaborg en sinds 1793 Heer van Dijksterhuis op
de borg in Pieterburen. (De in 1903 afgebroken borg was
de allerlaatste die in Groningerland verdween.) Goosen
Geurts voorvaderen waren bewindhebber bij de Kamer.
Maar Goosen Geurt zelf schijnt er – in de nadagen van
de WIC – totaal geen bemoeienis mee te hebben gehad.
Met dit weten werkt het voor mij als koster toch wel wat
prettiger in de Eenrumer kerk. En als organist ervaar ik
het toucher en de klank van het Lohman-orgel (1817)
ook net iets aangenamer…
Dit jaar organiseren Groninger musea, culturele
en educatieve instellingen tot 12 september de
manifestatie Bitterzoet Erfgoed die onderdelen van
het slavernijverleden belichten. Dit gebeurt ondermeer
in de Akerk, Groninger Museum, Kinderboekenhuis,
Koepelkerk Sappemeer en een paar borgen.
Zie www.bitterzoeterfgoed.nl
Dirk Molenaar

NLDOET – VOORJAARSSCHOONMAAK KERK
EENRUM
De commissie Kerk in het Dorp nodigt iedereen op 12
maart (NLDoet) uit om mee te helpen de kerk schoon te
maken.
Doe je mee? We beginnen om 10 uur en eindigen de
schoonmaakklus rond 13 uur met een lekkere lunch.
Graag even opgeven via info@kerkinhetdorp.nl of via de
site van NLDoet: www.nldoet.nl/zoeken

KERK IN HET DORP
Vrijdag 4 maart Open Poort: Passie en muziek
Op vrijdag 4 maart opent De Poort in Eenrum weer haar
deuren voor koffie, thee, appeltaart en een thema, ofwel
Open Poort. Het thema is dit keer: passie en muziek.
We staan aan het begin van de veertigdagentijd voor
Pasen, ook wel de Passietijd genoemd. In deze periode
bezoeken veel mensen de uitvoeringen van de Mattheus
passion of kijken naar The Passion. Passie heeft een
dubbele betekenis: liefde en lijden. Passie vormt ook de
inspiratiebron voor heel veel muziek.
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In de Open Poort staan we stil bij Passie muziek en
nodigen we ook u en jullie uit zelf muziek mee te nemen
en te laten horen. Een muzikale ochtend dus. De Poort is
open van 10 tot 12 uur. Wees van harte welkom en neem
gerust je eigen muziek mee op CD, of op een andere
geluidsdrager. In verband met de beschikbare ruimte,
wel graag even opgeven via: info@kerkinhetdorp.nl
Zaterdag 5 maart: Galmen in de kerk
Op 5 maart is de kerk van Eenrum beschikbaar voor
iedereen die graag zelf zingt of een instrument bespeelt.
Kom eens galmen in de kerk. Echt de moeite waard! Wel
even opgeven via: info@kerkinhetdorp.nl

www.postmamotoreneenrum.nl

Zondag 6 maart: Concert in de kerk van Eenrum
Op zondag 6 maart organiseert de Stichting Klassieke
muziek Eenrum een concert in de kerk van Eenrum.
Dit keer komt de Slagwerkfabriek (Stefan Kirschbaum
en Johannes Terpstra). Aanvang 15 uur. Zie voor meer
informatie www.klassiekemuziekeenrum.nl
Zaterdag 12 maart: NLDoet – grote kerkschoonmaak
Eenrum
Op zaterdag 12 maart van 10 tot 13 uur krijgt de kerk
van Eenrum een grote schoonmaakbeurt. Deze klus
maakt onderdeel uit van NLDoet. Helpt u mee? Vele
handen maken licht werk. Aanmelden kan via info@
kerkinhetdorp.nl, tel nr 06 52498157 of via de site van
NLDoet. Zie ook het bericht elders in deze Ainrommer.
Zondag 13 maart: kerkdienst in Eenrum
Op zondag 13 maart wordt een kerkdienst gehouden
in de kerk van Eenrum. Voorganger is pastor Jolanda
Tuma, organist is Dirk Molenaar en medewerking wordt
verleend door de Winsumer Cantorij olv Nellie Bolhuis.
De dienst begint om 9.30 uur en na afloop is er een
kopje koffie, thee of limonade.

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant

Vooruitblik naar de lente
Op 15 april is het Pasen. In de week voorafgaand aan
Pasen is het de Stille Week. Hoewel op moment van
schrijven nog niet helemaal uitgewerkt, zijn er plannen
om in deze week iets rondom kerk en kunst te gaan
doen in deze stille week. Meer informatie volgt in de
volgende Ainrommer.
Op 21 juni organiseert de commissie Kerk in het Dorp
Eenrum een midzomerconcert. Hiervoor zoeken we
zangers en/of muzikanten uit Eenrum en omgeving.
Lijkt het je leuk om te spelen of te zingen voor publiek?
Geef je op via info@kerkinhetdorp.nl dan stellen we een
programma samen.

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID
KOFFIE & BORREL
LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN
GROEPSUITJES

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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HORIZONTAAL

PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 maart 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“HET NIEUWE JAAR MET GOEDE VOORNEMENS”. De winnaar van de vorige maand: Willemien Mensinga.
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
24

1.blanke lakverf
7.Islamiet
10.vechtsport
13.nog te betalen geldsom
15.pl. in Friesland
18.bederf
19.boom
20.jong kind
22.stroef
23.Scandinavische munt
24.fruit
26.halfbloed
28.centenbakje
30.actief koolpoeder
32.schrijfbehoefte
33.graanjenever
35.slechte sigaar
37.geestdrift
38.babbelkous
40.doelpunt
41.onbepaald vnw.
42.feilloos
43.bruto min tarra
45.machinepistool
46.symbool erbium
47.hasjsigaret
49.zwart maken met teer
51.symbool zink
52.meerstemmig muziekstuk
53.cafè
55.minnaar
57.echopeiling
58.geneesmiddel
60.universiteitsbode
62.voorbij
63.bepaald aantal
65.schouwspel in theater
67.spoel
68.moderne bedrijfsadministratie (afk)
69.redactie (afk)
71.excursie
72.geraas
73.niet werkelijk bestaand
74.jeugdig
76.teneergeslagen
78.honderd gram
79.vierkante zuil
82.zuigbuisje
84.luxeaardewerk
87.strafwerktuig
88.Bijbelse stad
90.pl. in Engeland
91.koesterend
93.beddengoed
95.Ierse vrijheidsbeweging
96.sieraad

98.managementteam (afk)
100.naar omlaag
102.hoogwaardige benzine
103.Franse NV
104.toespijs
106.dapper persoon
108.grasmaand
109.dakbedekking
110.deel v.e. bijenkorf
112.dampkring
113.oorveeg
114.aalsteker
116.vreemde titel
117.groot water
118.muziekgezelschap
119.sterke drank
121.schenken
123.vooruit!!
124.Turkse bevelhebber
125.groente
127.wedstrijdonderdeel
128.Stichting Leerplanontwikkeling
129.bestaansmiddel
130.soort antilope
133.meisjesnaam
135.vreemdelinge
136.omsluitend bouwsel
137.vrucht
VERTICAAL
1.vleesmes
2.voetbalclub
3.deel v.h. lichaam
4.jongensnaam
5.zwabber
6.laatste stuk
7.Amsterdam
8.oude Franse munt
9.bericht
11.vogel
12.schraal
13.lastigvallen
14.handvatsel
16.puitaal
17.hoofdstad van Rusland
20.namaak
21.aanbreken v.d. dag
25.afstammeling
26.in de regel
27.voormalig Aziatisch land
29.opnieuw
31.afgelopen
32.bewerkt stuk hout
34.onkruik
36.muziekstijl
38.wandeling
39.nadeel
42.Bijbelse figuur

44.kant langs water
47.laatstleden
48.sprong met een draai
50.Europeaan
52.onbeduidend iemand
53.uitroep
54.Rotterdams vervoersbedrijf
56.Nederlandse schrijver
57.inkomen
58.operatiemes
59.opeens
61.aanzien
62.laagste koers (afk)
63.misvatting
64.pl. in Groningen
66.bouwland
68.beeldbericht op een mobieltje
70.derhalve
74.per post (afk)
75.draagbare muziek- en
mediaspeler
77.beeldzijde v.e. munt
80.Frans kerstlied
81.en (lat)
83.hagedis
85.rondedans
86.berg op Kreta
87.mannelijk persoon
89.mythologische tovenares
91.Zuid-Amerikaans dier
92.theateragent
94.mink
96.aardappelgerecht
97.aanspoelen
99.vak op school
101.zacht en vet
102.deel v.e. zuigfles
103.snack op een stokje
105.peddel
107.zorgen
108.verkoop
109.tropische vrucht
111.bijwoord
113.star
115.keukengerei
118.tijdaanwijzer
120.dierlijk lichaamsdeel
122.dons
123.bitter vocht
126.Arabische jongensnaam
128.soort sluis
131.middelbaar technisch onderwijs
132.rijwiel
133.telecommunicatieteam
134.schriel
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Vincent van Eck via v.vaneck@hethogeland.nl.

gemeente het hogeland
Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen we u uit voor de groenvrijwilligersmarkt,
op zaterdag 19 maart aanstaande in De Poort in Winsum.
In onze gemeente zetten veel vrijwilligers zich in voor
uiteenlopende groenprojecten. Bent u al zo’n vrijwilliger
in het groen? Dan nodigen we u graag uit uw initiatief te
presenteren op de markt. Wilt u graag iets betekenen
voor het groen in onze gemeente? Dan nodigen wij u uit
naar de markt te komen om inspiratie op te doen voor
uw eigen dorp, wijk of buurt. We vragen u zich aan te
melden.
Waarom organiseren we de markt?
De gemeente onderhoudt het openbare groen. Maar
in veel dorpen, wijken en buurten hebben inwoners
extra ideeën voor het groen. Ze willen bijvoorbeeld de
groenstroken in de straat onderhouden. Of vaker het
gras maaien in de buurt. Ze hebben ideeën over hoe ze
zelf meer kunnen doen met biodiversiteit. Of ze willen
dat de begraafplaats netter onderhouden wordt. Wij
staan open voor dit soort ideeën. Maar we hebben u
nodig om deze ideeën mogelijk te maken. Verspreid over
de gemeente zijn al veel vrijwilligers actief in het groen.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden. En we
laten u graag inspiratie opdoen voor uw eigen omgeving.
Wat kunt u verwachten?
We beginnen om 10.00 uur met een korte presentatie.
Tijdens de markt willen we u kennis laten maken met
vrijwilligers die zich nu al inzetten voor het groen in
onze gemeente. U kunt dan inspiratie opdoen voor
uw eigen omgeving. Of u kunt zich aansluiten bij een
bestaand initiatief. De gemeente staat op de markt, om
u te informeren over het werken als vrijwilliger en de
mogelijkheden in het openbare groen. Bij Steunpunt
Vrijwilligerswerk het Hogeland kunt u terecht voor
groenprojecten die bij hun zijn aangemeld. Daarnaast
staat Vakland Het Hogeland op de markt. Vakland
informeert u graag over interessante cursussen en
workshops, waarmee u uw kennis van groen kunt
vergroten.
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Bent u al groenvrijwilliger? Doe dan mee aan de markt!
Tijdens de markt willen we graag laten zien welke mooie
groeninitiatieven al actief zijn in onze gemeente. Graag
willen wij u vragen of u uw project wilt presenteren, in
een kraampje op de markt. Het gaat vooral om het
informeren en enthousiasmeren van bezoekers. Lijkt het
u interessant? Geef u dan uiterlijk maandag 28 februari
op via onderstaand mailadres. Wilt u bij uw aanmelding
aangeven namens welk groeninitiatief u komt? Als u
vragen heeft, kunt u die stellen aan dorpencoördinator

Meld u aan!
Komt u naar de markt? Meld u dan uiterlijk maandag 28
februari aan via l.staal@hethogeland.nl. Wilt u daarbij de
volgende gegevens meesturen:
• Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres;
• Aantal personen;
• Komt u als bezoeker of wilt u met uw al bestaande
groeninitiatief op de markt staan?
• Als u met uw groeninitiatief op de markt wilt te staan,
kunt u aangeven wat uw groeninitiatief is?
Graag tot ziens, op 19 maart aanstaande in De Poort,
Borgweg 36 in Winsum. Tijd: 10.00 – 12.00 uur, inloop
om 9:30 uur.
Met vriendelijke groet,

Peter Batema
Teamcoach Beheer en Onderhoud

HELP MEE MET NLDOET IN DE
NOTOARESTOEN
Wees welkom en word voor één ochtend vrijwilliger bij
Notoarestoen in Eenrum! Samen maken we de tuin weer
een stukje mooier. Tijdens het werk in de tuin en tijdens
de koffiepauze is het goed mogelijk om de onderlinge
afstand van 1,5 meter te bewaren.
Wat zijn de plannen voor die ochtend? Er zijn schelpen
besteld en deze moeten worden verdeeld over het
nieuwe pad langs de Mammoetboom bij de vijver. Met
pallets en palen moeten er vakken gemaakt worden
om compost in op te slaan. De deuren van het tuinhuis
hebben een verfbeurt nodig. Niet te vergeten zijn er lichte
schoonmaakwerkzaamheden in en om het tuinhuis en
bij de informatieborden. Bij de koffie is er huisgemaakte
taart van Yvonne Hoeksema uit Eenrum.
Je kunt je op zaterdag 12 maart om 8.30 uur melden bij
het tuinhuis van het Arboretum aan het Ernstheemsterpad
te Eenrum. Gereedschap en tuinhandschoenen zijn
aanwezig. Makkelijke kleding en stevig schoeisel is wel
een aanrader. Mondkapjes en hygiënische handgel
zijn aanwezig. Opgave mag ook per mail: info@
arboretumeenrum.nl of telefoon: 0595-492058. Meer
informatie: www.arboretumeenrum.nl

PVDA HET HOGELAND

MOOI WONEN IN EENRUM

Politieke bijdrage PvdA

Politieke bijdrage GroenLinks

De PvdA het Hogeland strijdt voor een goed thuis, een
goed leven en een goede toekomst voor iedereen! Op dit
moment heeft de PvdA vier raadsleden en een wethouder.
Wij doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met
een mooie lijst aan kandidaten, divers en uit de hele
gemeente. Met als lijsttrekker de Eenrumse Mariette de
Visser!

Als de politiek over de woningen op het Hogeland sprak,
ging het meestal over krimp. Lang leken de absurd hoge
huizenprijzen en het tekort aan woningen een probleem
voor de Randstad. Maar dat is echt veranderd: ook
in Eenrum is behoefte aan nieuwe woningen. Voor
gezinnen, jongeren en ouderen.

De PvdA Het Hogeland staat vanuit zijn
sociaaldemocratische idealen voor een eerlijke, sociale
en solidaire samenleving. Waar iedereen kan meedoen
en kansen krijgt. Waar inwoners en de dorpen voorop
staan. Daarom werken wij aan:
Een goed huis voor iedereen
Het is goed wonen op het Hogeland en in Eenrum. We
hebben een goed woningaanbod, krachtige dorpen en
bereikbare voorzieningen. Maar nog niet voor iedereen.
Er zijn te weinig woningen, de kwaliteit is niet goed
genoeg en er is vraag naar bijvoorbeeld starterswoningen
en ouderenhofjes.
Een goed leven voor iedereen
Een goed leven op het Hogeland betekent werk,
voldoende middelen en mogelijkheden om mee te doen
in onze samenleving. En zorg en ondersteuning voor als
dat (even) niet zelfstandig lukt.
Een goede toekomst voor iedereen
In het Hogeland koesteren we wat goed is en kijken
we ook hoe we toekomstige generaties een goede
toekomst kunnen geven. Onderwijs en opleiding zijn
daarbij essentieel. Ook werken wij aan een duurzame
toekomst o.a. door energietransitie, biodiversiteit en
verduurzaming van voedsel en landbouw.
Concreet voor Eenrum zetten wij ons in voor:
-Woningbouw. Samen met de werkgroep wonen
geschikte locaties tot ontwikkeling brengen. Te beginnen
met de Kleine Plantage en de ds Uilkensstraat
-Versterking van de positie als centrumdorp binnen de
gemeente. Met goede basisvoorzieningen voor kinderen,
zorg, winkels, sport, cultuur en welzijn
-Toekomstbestendige invulling voor Aagtsheem.
Bij
voorkeur
sociale
woningbouw
en/of
jongerenappartementen
Wij kunnen dit niet alleen, we hebben uw steun nodig!
Stem daarom 16 maart op de PvdA, lijst 4!
hethogeland.pvda.nl

GroenLinks besteedt daar in haar verkiezingsprogramma
veel aandacht aan. Ouderen moeten kunnen doorstromen
naar geschikte woningen, die minder onderhoud vergen.
Op die manier komt er ook ruimte voor verjonging op
het Hogeland. Daarbij is een gevarieerd aanbod voor
ouderen nodig: de ene oudere zoekt een appartement
met een balkon, de andere wil graag een tuin of in een
hofje wonen. Zo komen er weer woningen voor jongeren
en gezinnen beschikbaar. We zijn blij met het initiatief
voor de Kleine Plantage. Daar wordt iets bedacht dat
heel goed bij de locatie past.
Op het Hogeland moeten we de moed hebben in de
jeugd te investeren. Naast woningen voor jongeren
en gezinnen, betekent dat ook een andere blik op het
verkeer: de eerste vraag is daarbij hoe kinderen veilig over
straat kunnen en veilig hun omgeving kunnen verkennen.
Te lang heeft de auto centraal gestaan, tezamen met het
groter worden van het landbouwverkeer zijn de wegen
in en rond Eenrum voor wandelaars, fietsers en vooral
voor kinderen steeds onveiliger geworden. Daarom wil
GroenLinks vol aan de bak voor dorpsommetjes, veilige
fietspaden en verkeersmaatregelen.
Een ander probleem zijn de hoge energiekosten op
dit moment. Het zal de laatste keer niet zijn, als we
afhankelijk blijven van het importeren van gas. We moeten
er echt voor gaan zorgen dat alle Hogelandsters kunnen
profiteren van hier opgewekte energie. Dat betekent niet
dat we de hele provincie vol zetten met windmolens,
maar wel dat we de lokaal opgewekte energie, ook hier
voor huishoudens beschikbaar gaan krijgen en niet de
Eemshaven vol gaan zetten met datacenters, waardoor
we alsnog een energietekort hebben. Het is belangrijk dat
iedereen de kans krijgt zijn huis energiezuinig te maken.
Juist de mensen die het niet breed hebben. In Eenrum
en eigenlijk in grote delen van Het Hogeland staan veel
oudere huizen, die bij de bouw niet goed geïsoleerd zijn.
We moeten hier een topprioriteit van maken, anders
raken veel mensen in de problemen.

lees verder op pagina 27
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Veel problemen die in Eenrum spelen, zie je ook in
andere delen van Het Hogeland. Veel van de mooie
kanten van Het Hogeland zie je gelukkig ook in Eenrum!
Eenrum heeft een van de allermooiste dorpskernen, er
gebeurt van alles in het dorp en er wordt naar elkaar
omgekeken. Zes jaar geleden waren mijn vrouw en ik
bijna in Eenrum gaan wonen – een klushuis – maar we
durfden die verbouwing niet aan. Telkens als ik door
Eenrum kom, voor een boodschap of op weg naar
zwemles, zie ik dat anderen die klus wel aankonden. Het
is prachtig geslaagd. Ook valt op dat veel andere huizen
onlangs opgeknapt zijn. Er zit veel energie in het dorp.
Mooi om te zien!
Arjen Nolles
Lijsttrekker GroenLinks Het Hogeland
hethogeland.groenlinks.nl

EENRUM BLIJFT GOED, WORDT BETER
n.

2
8

Politieke bijdrage VVD
Wie zorgt er voor dat jouw dorp gewoon goed blijft en
beter wordt? Want laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is
perfect, maar we wonen wel op een gave plek. Waar veel
goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede
school gaan. Waar je als je ziek wordt, liefdevolle zorg
krijgt. En waar je ’s avonds veilig je hond kan uitlaten.
Zeker niet alles gaat goed, maar veel wel. En daar mogen
we best een beetje trots op zijn.
Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen
vanzelfsprekendheid. Daar moeten we met z’n allen
iedere dag hard voor werken.
Hier zijn wij trots op en willen wij goed houden:
- De voorzieningen in het dorp
- Het actieve verenigingsleven
- Het mooie buitengebied
Dingen die niet goed gaan, die moeten we gewoon
verbeteren. Dat verdient Eenrum.
Dit willen wij beter maken:
- Onderhoud van stoepen, fietspaden, wegen en
openbaar groen
- Meer betaalbare woningen
- De dienstverlening van de gemeente
Wie gaat ervoor zorgen dat jouw buurt mooi blijft en beter
wordt? Zijn dat de politici die langs kan de kant staan te
roepen dat alles slecht is? Politiek is geen spelletje. Daar
moeten mensen zitten die problemen willen oplossen.
Voor jou. Zodat jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat
de dingen die goed gaan bij jou in de buurt goed blijven.
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En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter
worden.
Daar kun je voor kiezen. Kies 16 maart voor VVD Het
Hogeland
www.vvdhethogeland.nl

UITNODIGING: INGEBORG NIENHUIS “RANDFIGUREN”
In de Hoogte in Winsum bespreekt op dinsdag 29 maart
om 20.00 uur de schrijfster Ingeborg Nienhuis haar boek
Randfiguren.
De op dat moment geldende coronamaatregelen zijn
van toepassing.
Onze gast Ingeborg Nienhuis woont met haar thuisgenoot
Frank, haar drie kinderen, Drentse patrijshond en
Groninger paarden op een boerderij in de Westpolder.
In het dagelijks leven is zij werkzaam als docent
Nederlands in de bovenbouw van HAVO & VWO en runt
zij een tekstbureau. Zij schrijft en redigeert Groningse en
Nederlandse teksten, verzorgt cursussen en lezingen,
en schrijft zelf verhalen.
Bij ons bespreekt zij haar prachtige roman Randfiguren
met als onderwerp het leven in de periferie vanuit
een zorgboerderij aan de Waddenzee in de late jaren
negentig.
Haar Groningstalige debuut Schoem of De Voarende
Zoltkamper over een subcultuur van jonge garnalenvissers
in een van de zee afgesloten gemeenschap, werd goed
ontvangen en belandde als eerste Groningstalige roman
op de shortlist voor het Beste Groninger Boek.
We kijken uit naar deze mooie avond en heten u van
harte welkom.
Locatie: Zalencentrum de Hoogte, Kerkpad 8 te Winsum.
Tijd
: 20.00 uur
Datum : dinsdag 29 maart 2022
NUT ’t Hoogeland
Secretariaat:
Sientje Huisman
Hiddingezijlsterweg 3
9956TA Den Andel
nuthoogeland@gmail.com
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Rustig wonen in Eenrum

Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

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

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie. Wij zijn gespecialiseerd in woningen voor
55-plussers en mensen met een beperking. Wij verhuren bij u in de omgeving naast Eenrum ook
appartementen in De Blinkstede in Uithuizen en Viskenij in Baflo. Geïnteresseerd? Neemt u dan
gerust contact op met de bewonersconsulent (werkdagen van 8.30 – 13.00 uur) bereikbaar.
Aan de Mattenesserlaan aan
de rand van de dorpskern
van Eenrum verhuurt
Woonzorg Nederland
woningen voor 55 plussers
in de sociale verhuur.

Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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

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

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

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

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

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

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

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

Telefoonnummer 06-18836170

Goudgezocht.nl
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