De Ainrommer
dorpsblad voor eenrum mei 2020

|

www.de-ainrommer.nl

in deze editie...
• Dorpsbelangen
• Dorpsvisie
• eem om toavel mit...
• vv eenrum
• herinneringen 1940-1945

de ainrommer
Inhoudsopgave

redactie team
REDACTIETEAM

VAN DE REDACTIE					1
nijs oet ainrom					2
DORPSVISIE EENRUM; 				3
Coronahulp Eenrum				3
notoarestoen					3
Ondertussen in de Notoarestoen		
4
Vroeger, toen alles veel erger was...
4
NIEUWS VAN DORPSBELANGEN 			
6
Een bericht van Orpheus			
6
OPROEP KEROAZIE					7
MOPJE 						7
EEM OM TOAVEL MIT ...				
8
Zingen in Corona tijd				
9
HERINNERINGEN UIT DE JAREN 1940-1945		
10
VrijJazzie in Covid-19 tijd			
12
Kerk in het Dorp in Coronatijd		
14
NIEUWS VAN V.V. EENRUM				
14
vriendjes in de spotlights			
15
Van Smaak stelt zich voor 		
16
PUZZEL						18
Eem om toavel mit… mezelf			
20
Mijn RIJAMs op rij					24
bezorging De Ainrommer door 		
28
jan kloosterman

Pauline Rooseboom, redactie@de-ainrommer.nl
Greetje Baars, advertentie@de-ainrommer.nl
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl
Marga Diephuis, puzzel@de-ainrommer.nl
Monique Blaauw
Harry v.d Laan, penningmeester@de-ainrommer.nl
REDACTIEADRES – Inleveren kopij
Pauline Rooseboom
redactie@de-ainrommer.nl
tel: 0595-491440
DATABANK
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl
ADVERTEREN? – WAT KOST DAT?
ADVERTENTIE WIJZIGEN?
Greetje Baars
advertentie@de-ainrommer.nl
Tel: 0595-491768
OPLOSSING PUZZELS INLEVEREN
Marga Diephuis, De Vennen 18,
puzzel@de-ainrommer.nl

VAN DE REDACTIE
Het is wonderwel tóch gelukt; een meinummer! Dankzij
de trouwe inzenders en meedenkers in ons onvolprezen
fijne dorp Eenrum. Het is en blijft een moeilijke tijd om
het maar zachtjes uit te drukken, ook om ons dorpsblad
rond te krijgen, maar we willen het blijven proberen. Dus
dorpsgenoten, als jullie leuke ideeën, foto’s, mopjes
en dergelijke weten, stuur dan iets in voor het juni- en
zomernummer.
Natuurlijk zouden we het blad al kunnen vullen met
alle niet in woorden uit te drukken gevolgen die het
coronavirus met zich meebrengt. De hele wereld is erdoor
geraakt en wie weet hoe dit verder gaat uitpakken voor
iedereen en vooral voor de economie? Het klinkt enorm
zorgwekkend en kan nog eindeloos lang gaan duren.
Alleen dieren en baby’s weten nergens van, maar van
peuters tot bejaarden, allen worden erdoor geraakt. We
moeten ons vermaken met TV, muziek, lezen, spelletjes
doen, puzzelen, klussen en poetsen. Tuinen en huizen
zijn misschien nog nooit zo schoon geweest!
Het dagelijks zien van allerlei beelden raakt ons ook.
Wie zag ooit een bijna uitgestorven rosse buurt in
Amsterdam, het lege Sint Pietersplein, een doodstil
Giethoorn, Zaanstreek, Kinderdijk, de straten in grote
en wereldsteden en luchthavens zó leeg? En wat
doet het bijna pijn om alle tulpenbollen gemaaid te
zien worden om publiek te weren! Een kleine greep uit
bizarre voorbeelden. Het maakt je ook bewust van al die
miljoenen mensenbewegingen overal ter wereld.
Natuurlijk maakt het ook veel goeds los in de mensen,
nu we zo beperkt zijn in ons doen en laten.
Ook in Eenrum, om maar dicht bij huis te blijven.
Zo is er nu het initiatief coronahulp en biedt de Coop
bezorgservice aan huis. Het is een zegen dat de Coop
weer open is trouwens.

Ook lief: bewoners van de Aikeshof kregen eind maart
een bordje met een stukje zelfgebakken cake, bonbons
en een mooie kindertekening van Ella en Madeliena
Zuidema uit de Oranjestraat om opgevrolijkt te worden
en van het Ontmoetingspunt in april een bollenplantje!
Hartverwarmend… en zo gebeurt er meer om bij stil te
staan.
Binnenkort vieren we in stilte 4 en 5 mei. Dit jaar totaal
anders dan anders zonder dodenherdenking op de
Dam. Maar we kunnen er wel bij stilstaan dat die vijf jaren
oorlogstijd vele malen erger waren dan de situatie waarin
we nu tijdelijk verkeren. Het kan altijd erger, lees ook de
bijdragen in dit nummer van Bart Droog en de bijdrage
van de Historische Kring.
Dirk Molenaar heeft ook weer zijn best gedaan met een
mooi verhaal en Chantal van der Ende blikt terug op haar
jaren in Eenrum.
Verder moeten we per dag genieten van wat we wél
hebben en kúnnen doen. Bijvoorbeeld een coronaommetje maken op de fiets of te voet en luisteren naar
alle ontroerend zingende vogels, de prachtige natuur
en de bloesem. Geen Hemelvaart jaarmarkt, geen
festiviteiten, maar gelukkig gebeurt dit allemaal niet in
de donkere wintermaanden. Nu schijnt tenminste vaak
de zon
Lieve dorpsgenoten: houd de moed erin en laten we
maar blijven boffen hier in het rustige Eenrum en in deze
mooie groene provincie te wonen. Er gaat niks boven
Groningen…
Hopelijk weer tot volgende maand!? Iedereen echt veel
sterkte met alles en veel lees- en puzzelplezier.
De redactie
Volgende inleverdatum voor kopij:
donderdag 14 mei a.s.

BEZORGING
Sjanneke Nieuwold-Staal en en team
DRUKKERIJ
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

LET OP: KOPij INLEVEREN VOOR 14 mei!!!
Elke vereniging, organisatie, stichting of individu kan kopij aanleveren voor De Ainrommer. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht
voor kopij niet te plaatsen, in te korten en/of te redigeren. Een van de criteria voor plaatsing is een band met Eenrum en directe omgeving.
Kopij wordt geredigeerd op taalfouten en helder, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik. Te lange artikelen worden ingekort of op de website
gepubliceerd. De redactie kan zonder overleg te voeren met de indiener van de kopij de hier genoemde redactiewerkzaamheden uitvoeren.
Niet geplaatst worden stukken die kwetsend zijn voor personen of groepen personen of die een uitgesproken commercieel belang dienen.
De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders
behandeld dan advertenties, waarbij de adverteerder in grote mate de vormgeving en inhoud bepaalt. Bij voorkeur teksten aanleveren per
email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.
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nijs oet ainrom
Dag

Dat

Organisatie

Activiteit

Locatie

Tijd

Zat.
Ma.

2-5
4-5

Orpheus
Dodenherdenking

Don.
Zat.
Don.
Don.
Zat.

7-5
9-5
14-5
28-5
30-5

Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.

Aangepast, lees stuk van Orpheus. Dorp
Aangepast, lees stuk van Dorpsbelangen.
Viswedstrijden onder voorbehoud.
1e Avond Comp.
Cafe bar Eendrum
1e Zomer Comp.
Dorpsplein
2e Avond Comp.
Cafe bar Eendrum
3e Avond Comp.
Cafe bar Eendrum
2e Zomer Comp.
Dorpsplein

18.30
07.00
18.30
18.30
07.00

04-6
06-6
11-6
18-6
20-6
25-6

Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.
Viscl. De Goede Verw.

4e Avond Comp.
3e Zomer Comp.
5e Avond Comp.
6e Avond Comp.
4e Zomer Comp.
7e Avond Comp.

Cafe bar Eendrum
Dorpsplein
Cafe bar Eendrum
Cafe bar Eendrum
Dorpsplein
Cafe bar Eendrum

18.30
07.00
18.30
18.30
07.00
18.30

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

19.30 – 20.30
19.00 – 20.15
20.15 – 21.30
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis
Turnhal

14.45 - 15.30
13.45 - 14.45
10.00
14.00 - 16.00
14.00 - 16.00
19.00 - 20.30
14.00 - 17.00
20.00 - 22.00
18.05 – 18.55

Mei
09.00

Juni
Do.
Za.
Do.
Do.
Za.
Do.

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

Zwemmen
Volksdansen
Gymnastiek
Soos (even weken)
Handwerken (oneven weken)
Loopgroep
Klaverjassen
Rep. Ook voor < de 55 jr.

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
Datum
Plaats
Voorganger

Zo.
Zo.
Zo.
Do.
Zo.
Zo.

03-05
10-05
17-05
21-05 Hemelvaartsdag
24-05
31-05 Pinksteren

Ds. Harmen Jansen
Ds. Ruth Renooij
Ds. Harmen Jansen
Pastor Jolanda Tuma
Ds. Ruth Renooij
Ds. Ruth Renooij

Bijzonderheden

Hemelvaartsdag
Pinksteren

Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus zijn de diensten niet bij te wonen.
De diensten worden uitgezonden via kerkomroep.nl
Iedere woensdag om 19.00 uur Stiltemeditatie in de Torenkerk in Winsum
De Kerk van Eenrum is iedere zaterdag van 17.00 tot 18.00 uur open (en klok luiden)
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl
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Aanvang
10.00
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30

DORPSVISIE EENRUM

Coronahulp Eenrum

WE KOMEN NIET SAMEN MAAR WE WILLEN WEL
GRAAG VAN U HOREN!

Inmiddels beginnen we wat te wennen aan de nieuwe
situatie en weten we inmiddels dat het ook nog wel even
gaat duren, maar hopelijk wel met wat versoepelingen.
Inmiddels hebben dertig dorpsgenoten zich aangemeld
om te helpen, en horen wij ook dat vele kinderen,
kleinkinderen en buren elkaar helpen. Dat is heel fijn!
Het Ontmoetingspunt heeft samen met een paar
vrijwilligers een bloemetje langs gebracht bij ouderen in
het dorp en dit is zeer goed ontvangen door de oudere
inwoners uit het dorp en uit Mensingeweer. Er is direct
geïnventariseerd of er hulp nodig was of behoefte aan
contact. Zestien inwoners hebben aangegeven dat ze
graag wat vaker contact zouden willen en inmiddels
bellen negen vrijwilligers uit het dorp regelmatig met hen.
En niet alleen ouderen, want ook alleenstaanden ervaren
het als zwaar om zo lang alleen thuis te zijn.
Af en toe krijgen wij een vraag over boodschappen, maar
verder is het rustig. Neem gerust contact op als je hulp
nodig hebt of behoefte voelt aan contact of als je ergens
tegenaan loopt.
Dat kan bij Willem Hiemstra Tel: 06-12963712, of bij
Barbara van den Burg Tel: 06-55087006. Ook kunt u
contact opnemen via mail: coronahulpeenrum@gmail.
com
Blijf gezond, zorg goed voor jezelf & elkaar en geniet van
het mooie voorjaarsweer!

Begin dit jaar zijn we in ons dorp vol enthousiasme
aan de slag gegaan met een aantal thema-avonden
over onderwerpen die voor ons dorp van belang zijn.
De bedoeling is dat met de opgehaalde informatie een
dorpsvisie voor Eenrum wordt geschreven.
Vanwege het corona-virus, lukt het ons helaas niet om
op korte termijn de geplande thema-bijeenkomsten door
te laten gaan.
Blijven we stil zitten?
Deze vraag hebben we ons als voorbereidingsgroep
gesteld en we waren het allemaal eens dat we de
ontwikkeling van de dorpsvisie wel onder ieders
aandacht willen houden. We blijven dus niet stil zitten!
Hoe gaan we verder: hoe ziet u Eenrum? Geef uw
mening!
We verwachten dat we na de zomervakantie onze
themabijeenkomsten een vervolg geven. Tot die tijd
horen we graag van u hoe u over ons dorp denkt. We
hopen dat u bereid bent om uw suggesties op papier
te zetten. Wilt u alstublieft reageren op (één van) de
volgende vragen:
- Hoe zorgzaam vindt u Eenrum? Op welke manier kijken
we naar elkaar om en zouden we hierin ook nog kunnen
verbeteren?
- In welke mate bent u tevreden over wonen in Eenrum?
- Welke mogelijkheden zijn er volgens u om Eenrum
meer duurzaam te maken?
- Welke voorzieningen zijn voor de inwoners van Eenrum
van belang?
Heeft u ideeën of ervaart u problemen, laat het ons
weten. Pak deze kans en laat van u horen!
U kunt uw reactie op de vragen mailen naar
dorpsvisieeenrum@gmail.com of inleveren bij Barbara
van den Burg, Tuinbouwstraat 10. Geprint, geschreven
of als een tekening, alles is goed!
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Voorbereidingsgroep Dorpsvisie Eenrum
Tom Baars, Barbara van den Burg, Herald Jansen,
Robert Medendorp, Wim Toonder, Sjoerd Vitters,
Franz van der Zee

Franz, Willem en Barbara

notoarestoen
Geuren en Kleurenfeest kan niet doorgaan !
In verband met de op 23 maart jl. aangekondigde
maatregelen van de regering ten aanzien van het Corona
virus heeft het bestuur van Arboretum Notoarestoen het
besluit genomen om de Geuren en Kleurendagen in mei
niet te laten doorgaan. De open dagen zouden gehouden
worden in de weekends 9/10 en 16/17 mei. Het mag
duidelijk zijn dat het bestuur het zeer betreurt om deze
beslissing te moeten nemen, maar tegelijkertijd beseft
het dat gezondheid voor iedereen nu het belangrijkst is.
De open dagen mogen dan wel niet doorgaan maar het
arboretum is vrij toegankelijk en ligt er prachtig bij. Veel
bomen en struiken lopen uit en er zijn al rododendrons
in bloei. Een wandeling in Notoarestoen is dan ook zeker
een aanrader in deze hectische tijd, natuurlijk met de
nodige voorzorgmaatregelen. Een ieder veel sterkte en
gezondheid toegewenst in de komende tijd.
Meer informatie: www.arboretumeenrum.nl of 0595492058.
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Vroeger, toen alles veel erger was...

Ondertussen in de Notoarestoen
Door de maatregelen m.b.t. het Corona virus mogen de
vrijwilligers een paar weekends helaas niet tuinieren in
het arboretum.
Toch wordt er ook dezer dagen hard gewerkt in de tuin.
Het vijverproject draait op volle toeren en de nieuwe
vijver begint langzamerhand zijn vorm krijgen. Als u
Notoarestoen bezoekt kan het zijn dat u dorpsgenoot
en vrijwilliger Harmannus Huizenga aan het werk ziet
met graafmachine en kiepkar. Omdat het weer zo mooi
zonnig is en het niet veel heeft geregend de afgelopen
tijd is de grond nu goed bewerkbaar en kunnen de
zware machines veilig worden gebruikt. We hopen
dat u als wandelaar zult begrijpen dat de tuin door dit
enorme karwei wat “op de schop” ligt. In de komende
tijd zal de oever rond de nieuwe vijver weer mooi
worden gemaakt, rododendrons worden teruggezet en
nieuwe rododendrons worden geplant. En hoe fijn zal
het zijn als de vrijwilligers over afzienbare tijd tijdens een
vrijwilligersochtend hun handen weer uit de mouwen
mogen steken!
Met vriendelijke groet,

Vroeger, toen alles veel erger was, werd West-Europa
en dus ook Eenrum en omgeving, geteisterd door de
zwarte pest, een ziekte waar het coronavirus nog
een puntje aan kan zuigen. Ik weet nog goed hoe in
1350 de pest het leven kostte aan bijna tweehonderd
inwoners van Aduard, te weten de abt, de prior,
vierenveertig monniken, honderdtwintig lekenbroeders
en negenentwintig studenten. Allen gevestigd in het
onlangs gesloopte klooster aldaar.
Amper was men bekomen van de schrik, of nieuwe
ellende teisterde Eenrum en Ommelanden. Ditmaal
was het de Zwarte Hoop, een bende van vijfduizend
huurlingen in dienst van George van Saksen, die in 1514
rakelings langs ons fraaie dorp trok en heel Appingedam
uitmoordde.
En alsof dat nog niet erg genoeg was, overspoelde
vervolgens de Kerstvloed van 1717 het Groninger
land. Ook in ons dorp was het geweeklaag niet van
de lucht: Eenrum alleen al telde honderdzesentwintig
doden. Daarna volgden ook nog eens de veepest en
hongersnood – echt, het was allemaal veel erger, toen.

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

En dan zwijgen we beter over de vele slachtoffers die
de Groninger Ziekte in 1826 eiste (zo’n tien procent van
de bevolking) en de ontelbaren die in de Eenrummer
wouden verdwaalden na overmatig drankgebruik, vóór
de lockdown.

Marjolein Akse
Bart FM Droog, 2020
www.bartfmdroog.com

Administratiekantoor

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

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

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

Raymond Bijlholt
Wenakker 2
9967 SP Eenrum
06-12947801

Finlinq B.V.
Het Aanleg 1
9951 SJ Winsum
0595-721100

WWW.FINLINQ.NET
6

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Wat kan er in een maand veel veranderen. Stond het
vorige nieuws van Dorpsbelangen in het teken van een
vliegende start, nu gooit het coronavirus nogal wat
roet in het eten. Bij elkaar komen om samen mooie
plannen te maken, het komt er even niet van. Toch
zijn er nog lichtpunten. Drie dorpsgenoten hebben het
initiatief genomen voor de Coronahulp Eenrum. Het is
hartverwarmend om te zien hoeveel vrijwilligers zich al
hebben aangeboden. In deze Ainrommer wordt daar
verder aandacht aan besteed. Verder zijn er nog een
paar onderwerpen om aandacht aan te besteden.
Herdenking 4 mei.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog
ten einde kwam. Het was de bedoeling om dit jubileum
overal in het land groots te vieren. Dat is allemaal afgelast.
Het is niet meer mogelijk om met meerdere mensen bij
elkaar te komen om samen iets te herdenken. Voor
Eenrum betekende dit de afgelasting van de herdenking
zoals die al jaren plaatsvindt en dit jaar wat meer accent
zou krijgen. Het is helder dat velen hierbij een ongelukkig
gevoel kregen. Gelukkig zal er toch nog iets gebeuren.
Op de valreep is vanuit onze gemeente Het Hogeland
nog een initiatief gekomen om toch, hoe klein dan ook,
iets aan de herdenking te doen. Uiteraard gaan we als
Dorpsbelangen daar graag in mee.
Het Nationaal Comité 4 mei herdenking heeft een voorstel
gedaan voor de lokale herdenkingen in 2020. Gemeente
Het Hogeland ondersteunt dit voorstel en vraagt haar
inwoners om hieraan medewerking te verlenen.
- Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland
vragen iedereen om 4 mei de vlag thuis de hele dag
halfstok te hangen.
- Het Nationaal Comité en gemeente Het Hogeland
roepen alle blazers van gemeente Het Hogeland op om
19.58 uur het Taptoe signaal mee te spelen vanuit huis.
- Na de twee minuten stilte om 20.00 uur klinkt het
Wilhelmus. Het Nationaal Comité en gemeente Het
Hogeland nodigen iedereen uit om thuis mee te zingen.
Op 4 mei zal door een vertegenwoordiger van de
gemeente samen met de voorzitter van Dorpsbelangen
een krans worden gelegd bij het monument in Eenrum.
Daarbij is verder niemand aanwezig.
We zijn blij dat deze heel belangrijke gebeurtenis toch
nog enige aandacht krijgt en we roepen iedereen uit het
dorp op om op gepaste wijze mee te doen.
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Dorpsvisie
“Houd de publicaties in de gaten”. Dit was de laatste
zin over dit onderwerp in de vorige De Ainrommer. Er
zijn helaas geen bijeenkomsten meer geweest en het is
behoorlijk ongewis wanneer er een volgende zal komen.
Achter de schermen is nog wel wat activiteit, maar juist

bij dit onderwerp is participatie van de inwoners van
Eenrum van het grootste belang. Wordt vervolgd, maar
hoe? Houd de publicaties in de gaten.
Hertenkamp
Helaas is het nieuws hierover niet positief. Dit was de
eerste zin over dit onderwerp in de vorige De Ainrommer.
Nu is er gelukkig heel goed nieuws te melden. Op dit
moment hebben zich zeven vrijwilligers aangemeld
om het Hertenkamp op de been te houden. Uit de
aanmeldingen spreekt vooral veel betrokkenheid en
enthousiasme. Er moet in korte tijd nog een hele hoop
gebeuren, maar een goed begin is het halve werk. Ook
hier gooit die vervelende coronacrisis roet in het eten,
aangezien we niet bij elkaar kunnen komen, omdat vrijwel
alle betrokkenen in de verhoogde risicogroep zitten.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsApp bericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

Een bericht van Orpheus
Ook voor muziekvereniging Orpheus staat de wereld
tijdens de coronacrisis een beetje stil.
Er word niet meer gezamenlijk gerepeteerd en ook
enkele geplande concerten zullen komen te vervallen:
namelijk de muzikale inlijsting rond 4 en 5 mei en ook het
voorjaarsconcert die op 7 juni gepland stond.
Wellicht dat we, afhankelijk van alle omstandigheden,
in de zomerdagen in het dorp op verschillende plekken
nog een paar concertjes kunnen geven om dit jaar toch
nog iets van ons te kunnen laten horen.
Op zaterdag 2 mei willen we wel graag het oud papier
weer bij u op komen ophalen!
We zullen ons dan zo goed mogelijk aan de dan geldende
voorschriften en beperkingen houden.
Waarschijnlijk betekent dat dan ook dat we in een
aangepaste vorm te werk dienen te gaan. Uw hulp
daarbij is welkom.

dagelijks kan worden vervangen. De mondkapjes zijn
herbruikbaar door ze te wassen op 60 graden.

Voor diegene die zelf in de gelegenheid is om het papier
naar de containers nabij het sportveld te brengen, staan
deze daar al donderdagochtend 30 april voor klaar.
Het zou ons erg ontlasten als u uw oud papier daar zelf
gewoon in een van de 2 containers gooit en waarschijnlijk
zetten we ook voor uw gemak nog een paar lage bakken
neer die we dan later zelf in de container lossen.
U zou ons daar erg mee helpen!

Deze actie heeft geen winstoogmerk. De mondkapjes
worden gewoon voor de kostprijs van 1 euro verkocht.
Ze zijn verkrijgbaar bij de Coop, Raadhuisstraat 10 in
Eenrum. Als u overhemden wilt inleveren, dan kan dat op
Ernstheemsterpad 33 in Eenrum. Er staan kratten klaar
bij de voor- en achterdeur zodat u de overhemden veilig
kunt afgeven. Wel graag de overhemden eerst wassen.
Graag alleen overhemden; dus geen andere kleding.
Voor vragen kunt u mailen naar eenrum@keroazie.nl.

Wij kunnen dan in een kleinere bezetting dan gewoonlijk
op zaterdag de rest van het papier in het dorp halen.
Bedankt voor uw aandacht en medewerking.
Iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur Opheus

OPROEP KEROAZIE
Heeft u nog oude overhemden over? Wij maken er
mondkapjes van!
Nu het aantal besmettingen met het coronavirus in
Nederland stabiliseert en kleinkinderen uit de buurt blijven
van hun grootouders, ligt de eenzaamheid op de loer
bij de opa’s en oma’s van Nederland. Door mondkapjes
te maken willen wij helpen om die eenzaamheid te
voorkomen.
U herkent het vast. Dat ene overhemd dat u nooit draagt.
Omdat het niet meer past of versleten is. Breng het naar
Keroazie in Eenrum en wij maken er mondkapjes van.
Door gebruikte stof te hergebruiken, hoeven we minder
nieuwe materialen te kopen. En dat is beter voor het
milieu.
En u helpt niet alleen het milieu. U helpt ook onze bewoners
om werkervaring op te doen. Door de thuisisolatie
kunnen zij niet naar hun normale dagbesteding en nu
zoeken ze andere activiteiten.
Over het mondkapje: het model is goedgekeurd door een
anesthesist en is bedoeld voor gebruik in de thuissituatie.
Door twee lagen stof biedt het een betere bescherming
dan een enkelvoudige laag. Het heeft twee verschillende
prints/kleuren, zodat je goed weet welke stof aan de
buitenkant zit. Er kan een filter in gedaan worden dat

MOPJE
Een jongetje stapte in de bus en ging naast een man
zitten die een boek aan het lezen was.
Hij zag dat de man zijn kraag achterstevoren droeg.
Het jongetje vroeg waarom zijn kraag zo vreemd zat.
De man, die priester was, vertelde hem, “ik ben een
vader”.
Het jongetje antwoordde: “Mijn vader draagt zijn kraag
niet zo”.
De priester keek op van zijn boek en antwoordde “ik ben
vader van velen”.
Het jongetje zei: “Mijn vader heeft 4 zoons, 4 dochters
en 5 kleinkinderen en hij draagt zijn kraag niet zo”.
De priester, die nu ongeduldig werd, zei: “Ik ben de vader
van honderden”, en las verder in zijn boek.
Het jongetje peinsde over dat laatste antwoord, leunde
toen naar de priester en zei:
“Misschien toch beter om in het vervolg een condoom te
gaan gebruiken en je broek achterstevoren te dragen in
plaats van je kraag.
Bijdrage van
Dini Lanenga
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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.
We zitten vanavond om toavel mit… Marcel en Patrick
Heinstra (niet helemaal waar, want Patrick schuift later
aan, hij had eerst een storing). Een paar maanden geleden
stond er een nieuwe advertentie in De Ainrommer.
Gebroeders Heinstra, pellet-houtkachels, onderhoud,
reparatie en schoorsteenvegen. “Eem om toavel” was
direct nieuwsgierig wat hier achter zit. We zitten dus om
de tafel met Marcel, 28 jaar en Patrick, 23 jaar. Beide
geboren Eenrumers, en beiden wonen ze nog steeds in
Eenrum. Ze willen niet anders. Het idee van een eigen
bedrijf werd geboren op een zaterdagmorgen in een dolle
bui. Wij willen samen een eigen bedrijf beginnen was de
insteek. Maar waarin dan was de volgende vraag. Het
idee om samen wat te gaan doen was belangrijker dan
waarin.
Marcel heeft in een opleiding gehad in de horeca, toen dat
niet langer beviel, ging hij werken bij een installatiebedrijf
en heeft daar vier jaar ervaring opgedaan in, het onder
andere installeren van kachels. Patrick heeft een
opleiding gedaan in grond- en waterbouw en werkt nu al
een aantal jaren bij een waterbouwbedrijf.

Door de ervaring van Marcel was dus de keuze snel
gemaakt. We gaan in de kachels. Dus inschrijven bij de
Kamer van Koophandel en op zoek naar leveranciers.
Een van hun leveranciers is een groot landelijk bedrijf,
dat niet aan particulieren levert, maar wel een heel
uitgebreid experience centrum heeft waar de klanten
van de gebroeders heen kunnen, als ze willen, om alle
kachels in werking te zien.
Eind vorig jaar startten ze met hun bedrijf. Ze hadden
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een vliegende start door de subsidie die nog op de
palletkachels was. Deze hield op per 1 januari 2020, dus
er waren veel mensen die nog graag de kachel voor 1
januari geleverd wilden hebben.

Alleen mag je dan niet in groepen bijeen komen om te
musiceren of te zingen of er naar te luisteren, maar als
je naar de radio luistert of je zoekt op You Tube naar een
bepaald nummer, dan kun je die afspelen zo vaak je wilt,
niemand verbiedt je dit. Maar doe het wel alleen.

Uiteraard is het leveren van hout-en pellets kachels een
seizoensgebonden gebeuren. Na de zomervakantie
gaan mensen nadenken over het aanschaffen van een
kachel. Men gaat zich oriënteren. Kijken welke kachel
men mooi vindt, aan welke eisen moet hij voldoen en wat
gaat dat kosten. Vanaf september kunnen de kachels
geplaatst worden, wat doorloopt tot het begin van het
volgend jaar. Daarna begint het werk aan onderhoud
van de kachels en het reinigen en schoorsteen vegen.
Want dat, benadrukken Marcel en Patrick, is bijzonder
belangrijk voor het goed en veilig stoken met een houtpellet kachel.
Zo zeggen ze het op hun website:
REINIGEN
VAN
UW
SCHOORSTEEN
OF
ROOKKANAAL
Schoorsteenvegen: voorkomen is beter dan genezen!
Periodiek onderhoud van uw schoorsteen is erg
belangrijk; het voorkomt vuil- en roetafzetting in het
rookkanaal. Uit oogpunt van brandveiligheid is het
noodzakelijk om uw schoorsteen minimaal één maal
per jaar te laten vegen. Als u ook in de zomer stookt,
moet dit minstens tweemaal per jaar gebeuren.
Daarnaast moeten de haard/kachel en de schoorsteen
regelmatig worden geïnspecteerd op gebreken die
een risico kunnen vormen voor uw veiligheid.
Elektronisch vegen van onderuit
Dit veegsysteem, dat wordt aangedreven door een
accuboor, heeft de meest inventieve techniek voor
het reinigen van rook-, ventilatie- en afvoerkanalen.
Het werkt snel, grondig, schoon, veilig en eenvoudig,
en het geeft een indrukwekkend eindresultaat.
De kracht van de elektrisch roterende aandrijving
zorgt voor roetverwijdering aan de kanaalwanden;
de borstelzwepen vegen elke plek en hoek, tot
wel honderdmaal op één plaats. Het gehele
schoorsteenkanaal wordt op deze manier gereinigd.
U bent weer verzekerd van een optimale en veilige
verwarming.
Voordelen elektronisch vegen
Grondiger dan handmatig schoorsteenvegen
Bijna stofvrij door middel van een industriële
stofafzuiging. Ook reiniging van de schoorsteenkap en
vierkante kanalen. Geschikt voor elk type kanaal: rond,
vierkant of een andere vorm.
De gebroeders nemen me trots mee naar de auto waar
ze hun schoorsteenveger laten zien. Inderdaad een heel
simpel als schoon systeem.

Er zijn zoveel versjes en liedjes te vinden op dat medium.
En als je een sprekende tekst hebt gevonden met een
mooie melodie, dan zing je hem ook vaak graag mee. En
dat is nou net wat wij doen bij het Ainrommer Shantykoor.
Zingen en plezier hebben!

Een van de ongeveer 50 pelletkachels en 12
houtkachels die op de website staat.

Op de vraag of ze al van hun bedrijf kunnen leven
antwoordt Marcel “nog niet helemaal”.
Patrick is nog gewoon aan het werk in de grond- en
waterbouw en springt bij als het nodig is.
Marcel heeft de website helemaal zelf gemaakt en
houdt zich nu bezig met onderhoudswerkzaamheden
en de verkoop van nieuwe kachels. Hij benadrukt ”Het
installeren van een kachel met de rookafvoer is bijzonder
belangrijk”. Als dat niet goed gebeurt kan dat gevaar
opleveren maar ook kan de kachel niet goed branden en
voor rookoverlast zorgen. En dat is helemaal niet nodig.
Goed installeren, jaarlijks onderhoud en natuurlijk goed
gedroogd en schoon hout en met verstand stoken. Dan
geeft zo’n hout-pelletkachel een heerlijke en gezellige
warmte in huis.
De gebroeders Marcel en Patrick zien de toekomst in
ieder geval rooskleurig tegemoet. Klantvriendelijk zijn
en goede service verlenen staan hoog in het vaandel.
Ze vertellen u graag meer over hun kachel en service.
Dat bleek wel tijdens het gezellige interview met de
gebroeders,
Tekst en foto’s
Tom Baars

Wij zouden dit nu ook graag doen, maar de regering
heeft alles verboden en vele optredens van ons hebben
wij moeten afzeggen, helaas. Ook ons jaarlijks optreden
op de Hemelvaart markt in Eenrum gaat niet door! En dat
is nou net een van de optredens om aan het Eenrummer
publiek te laten zien en horen, hoe leuk zingen wel is. Dat
is voor ons eigenlijk de enige thuiswedstrijd. We moeten
ons er bij neerleggen en dat is niet altijd mooi. Laten we
hopen dat het volgend jaar ons deze ellende, wat de
Corona crisis met zich meebrengt, bespaard blijft. Dat
alles weer gewoon mag zijn, zonder allerlei verboden.
Maar als wij ons nu goed aan de regels houden, die de
regering ons oplegt, is de kans vele keren groter, dat
alles weer sneller normaal wordt. Doen wat je graag wilt!
Laten we in ieder geval optimistisch blijven en straks
weer van de zomer genieten, al is het op een andere
manier dan je gewend was. Heb geduld en het gaat
weer goed komen, althans dat hopen we!
Laten we het jaar 2020 maar gauw vergeten en ons
focussen op 2021!
Hopen dat we volgend jaar weer veel mensen blij mogen
maken met het zingen van bekende en minder bekende
liedjes.
Ede Staal zingt het al in een van zijn versjes:
“Het het nog nooit zo donker west, of het wordt altied
wel weer licht”.
En hierin heeft hij groot gelijk!
Het Ainrommer Shantykoor wenst u allemaal veel sterkte
toe en hoopt u, na deze coronacrisis, allemaal weer
gezond en wel terug te zien.
Met vriendelijke groet,

Zingen in Corona tijd
Op dit ogenblik is het een heel rare tijd in de wereld.
Elk land heeft er mee te maken en overal hanteert men
allerlei verboden. De een vindt ze terecht en de ander
vindt ze overdreven. Maar tot dusverre is er geen land ter
wereld die zingen heeft verboden! En daar zijn wij blij om!

Henk Staal,
Ainrommer Shantykoor

11

HERINNERINGEN UIT DE JAREN 1940-1945
Hoe en wanneer de Duitsers ons land binnenkwamen,
kan ik me nog goed herinneren.
Vroeg in de morgen van de 10e Mei 1940 had mijn
zwager ons reeds op de hoogte gesteld dat het oorlog
was. Hij had het door de radio gehoord.
Nog dezelfde dag kwamen de Duitsers ook door
Pieterburen. Gecamoufleerd zaten ze op de voertuigen
en zwaaiden vrolijk naar iedereen. Dat ze niet welkom
waren, zullen ze waarschijnlijk snel in de gaten hebben
gehad, want er werd niet terug gegroet.

Toen het land bezet was, werd het geleidelijk aan zuiniger met de artikelen, die voorheen ruimschoots verkrijgbaar waren. Het duurde dan ook niet zo heel lang
of de zuivelproducten (met name boter, margarine en
vet) kwamen op de bon, spoedig gevolgd door textiel.
Uitreiking van bonkaarten voor deze artikelen vond
plaats aan de hand van ingevulde formulieren. Periodiek
werden er nummers aangewezen, waarop je dan iets
kon kopen.
In de beginperiode had je daar nog wel voldoende
aan, maar geleidelijk aan werd het iets minder. Vrij snel
werden bijna alle levensmiddelen gerantsoeneerd en
werden er bonkaarten uitgereikt met een geldigheidsduur van meestal 4 weken. De bonkaarten waren verschillend voor de diverse leeftijden.
A was voor leeftijden boven 21 jaar
B ,,

,,

,,

C ,,

,,

,,

,,

4 – 14 jaar

D ,,

,,

,,

,,

1 – 4 jaar en

E 			

van 14 – 21 jaar

voor de allerkleinsten.

De categorieën B t/m E kregen alle iets extra’s.
De uitreiking van de kaarten vond plaats door de uitreikingploeg, die zitting hield in Eenrum, Pieterburen
en Westernieland. De uitreikploeg bestond uit 4 à 5
personen en ieder deed zijn aandeel in het werk. Een
vakje op de stamkaart moest worden aangekruist, een
ander deed de bonkaart voor de betreffende leeftijd in
de stamkaart, vervolgens moest worden nagegaan wie
“zelfverzorger” was voor één of meer artikelen, zodat
de betreffende melk-,boter-, vlees-en aardappelbonnen
van de betreffende kaart geknipt moest worden, welke
bonnen dan dienden te worden opgeplakt, waarna
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ook nog van alle verrichte handelingen de eindcontrole
plaats vond. En o wee, als er iets niet klopte dan was
het niet te best, want dat moest direct aan de inspectie in Groningen worden gemeld. Het is meermalen
gebeurd, dat we op zoek moesten naar een “zelfverzorger”, waarvan b.v. de vleeskaart abusievelijk niet
was ingehouden.
Met elkaar gingen we dan op zoek, waarbij het noorden
van de gemeente voor mijn rekening kwam en ik de
polder maar weer inging op mijn fiets met cushionbanden.
De oplossing moest gevonden worden, want we wisten
niet wat ons boven het hoofd hing.
Het was allemaal erg streng in die tijd.
Periodiek moest de administratie worden gecontroleerd. Dat werd gedaan door accountantskantoor
De Jager uit Groningen. We vonden dat niet erg, want
er werd een gezellige middag van gemaakt, met als het
even kon iets lekkers bij de koffie of thee, dat altijd door
mevr. Zijlstra die boven het station woonde, keurig en
op tijd werd verzorgd.
De controleur was een vriendelijke man.

Op het kantoor waren 2 loketten, één voor het aanvragen
van schoenen, fietsbanden en textielproducten als
vitrage, vloerbedekking etc. (die niet op de textielkaart
waren te krijgen) en het andere loket voor diverse andere
zaken, zoals het verstrekken van rantsoenbonnen
voor zieken, bonkaarten voor zware en zeer zware
arbeid, enz. alles moest via ontvangstbewijzen worden
verantwoord. Op vrijdag was het altijd druk, want dan
kwamen alle winkeliers uit de hele gemeente de bonnen
inleveren die ze van de mensen hadden ontvangen. De
bonnen werden op opplakvellen geplakt in veelvouden
van tien. Hadden ze een paar bonnen over, dan konden
deze bij een volgende keer worden ingeleverd met een
maximum van 9. Voor de ingeleverde bonnen kregen
ze een toewijzing, waarmee ze via de groothandel hun
voorraad konden aanvullen. Nadat alle bonnen waren
ingeleverd, moesten deze door het personeel ongeldig
worden gemaakt. Er werden dan strepen over getrokken
met een potlood (onuitwisbaar in die tijd).

COMPuter
REParatie

bedrijf

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

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

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

KOFFIE & BORREL

LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN

GROEPSUITJES
Gesloten tot 6 april

Beperkte mogelijkheden om

lees verder op pagina 12
www.postmamotoreneenrum.nl

gerechten af te halen
Info onder kopje nieuws op onze site

www.abrahamsmosterdmakerij.nl

Daarna werd de hele zaak opgestuurd naar Hattem,
waar het vernietigd werd. Vooraf werd op kantoor
gecontroleerd of het aantal uitgereikte toewijzingen
overeen kwam met het totaal aantal ingeleverde bonnen.
Aan het loket voor schoenen, textiel en fietsbanden
(luchtbanden) was het vaak erg druk. Er was veel
behoefte en er was slechts weinig te verdelen. De
burgermeester was in het laatst belast met de toewijzing
van de fietsbanden. Zelfs het personeel van de
distributiedienst uit het noorden van de gemeente kwam
niet in aanmerking.
Tegen het einde van de oorlog was er maar bitter weinig
te verdelen, maar gelukkig kwamen de bevrijders steeds
dichterbij.
Het was 16 april 1945. ’t was heel mooi weer die dag
en aangezien het op kantoor niet erg druk was, gingen
we met z’n allen naar buiten (aan de achterkant van het
stationsgebouw). Opeens was er iemand van ons, ik
weet niet meer wie, die riep “daar komen ze aan”, ze zijn
al op de Hoornsterbrug. Wij met z’n allen het dorp in op
de fiets en zonder jas en ja hoor, na enige tijd kwamen
onze bevrijders in zicht en reden Eenrum binnen. Het
hele dorp liep uit om te kijken. Toen zijn er ook diverse
foto’s gemaakt.
Dit waren in het kort mijn herinneringen aan de jaren
1940/1945.
P.S. Toen het distributiekantoor op 30 maart 1944 was
overvallen, hebben we hem de volgende dag behoorlijk
geknepen. De Ortskommandant Osang kwam namelijk
kijken en vond dat wij hem direct hadden moeten
waarschuwen. Hij zag er vervaarlijk uit met z’n schiettuig.
Rieka Nekkers, Pieterburen 1995.

VrijJazzie in Covid-19 tijd
In een tijd waarin we Beatle-haar of uiterst korte
tondeuse-coupes dragen en ik mezelf betrap op het
zingen van ‘Corona, corona, corona’ op de melodie van
‘Marina’ van Rocco Granata, werd het tijd om weer iets
van ons te laten horen.
Anderhalve meter afstand houden in een iets te kleine
oefenruimte lukt ons helaas niet, waardoor we op
moment van schrijven al drie weken niet meer hebben
gerepeteerd als band. We videobellen wel met zijn vijven
om de spirit te bewaren. En natuurlijk houden we vingers
en stemplooien soepel door zelf te oefenen, maar dat
is niet helemaal hetzelfde. Sterker nog: dat is helemaal
niet hetzelfde. Vlak voor de uitbraak van het virus waren
we begonnen aan een nieuw eigen nummer, dat we om
het te kunnen onthouden al even hadden opgenomen.
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Onze bassist Hans vond het leuk om er een filmpje bij
te knutselen en zette deze ruwe opzet op Youtube.
Mocht je het leuk vinden om ernaar te luisteren, dan
kun je het vinden via deze link: https://www.youtube.
com/watch?v=LyAqX-ak4sQ&t=32s, Vrijjazzie speelt
Promenade. Voor de oplettende luisteraar: Anita ontbrak
tijdens deze repetitieavond.
Op dit moment is duidelijk dat ons geplande optreden
in het UMCG op 12 mei niet zal doorgaan. Gelukkig
beloofde de organisatie, de vrijwilligers van het UMCG,
dat ze ons graag willen uitnodigen voor 2021.
Nog niet afgelast
is ons inmiddels jaarlijkse
buitenoptreden in Dokkum op vrijdagavond 12 juni.
We kunnen er in ieder geval een anderhalfmeter-sessie
van maken. Wij hopen natuurlijk van harte dat dit kan
doorgaan. Zo ja, dan vindt het plaats ofwel tegenover
Artisante ofwel tegenover het terras van Restaurant De
Waegh. Op Facebook en onze website laten we van
tevoren nog weten of het werkelijk doorgaat. We spelen
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.
Zeer vereerd zijn we, dat we zijn gevraagd om te spelen
op het Jazz- en ImproLokaal Feerwerd op 20 juni. Reeds
ver voor de coronacrisis is de organisatie Jazz in Feerwerd
druk doende geweest om een lokaal en regionaal jazzen improvisatiefestival te realiseren met concerten door
muzikanten uit de gemeente Westerkwartier en de
omringende regio, inclusief de stad Groningen. Hoe leuk
zou het zijn om op een rij met Harry Niehof en het Alto
Kwartet, Austèja Zvirblyté Group, Andrea Caruso Trio en
het Feerwerd Forward Hot Five kwintet (met o.a. Bert
van Erk en Laurens Blinxma) op het affiche genoemd te
worden.
Natuurlijk snappen wij, dat ook dit evenement binnenkort
kan worden ingehaald door het virus.
Daarom raden we aan om voor laatste updates en
nieuwtjes over onze band te kijken op www.vrijjazzie.nl
of op Facebook. Ook namens Hans, Anita, Robert en
Pjotr hoop ik dat jullie gezond blijven!
Met muzikale groet, Ingrid van der Meulen

RESTAURANT WADDENGENOT PIETERBUREN
WENST EENRUM VEEL STERKTE EN
GEZONDHEID DE KOMENDE TIJD!
Tot onze spijt zijn moeten onze deuren sowieso nog gesloten blijven tot 20 mei 2020 als gevolg van
de uitbraak van het Coronavirus.
Tijdens de persconferentie van 21-04-2020 zijn de eerder afgekondigde maatregelen vanuit de
overheid verlengd. De gezondheid en veiligheid van onze gasten en medewerkers staat bij ons altijd
voorop.
Voor verdere vragen/aanvragen/cadeaubonnen kunt u ons een mail sturen receptie@waddengenot.nl.
We kijken er naar uit om u na 21 mei weer te mogen verwelkomen, mits er geen andere maatregelen
komen.
Groeten,
Team Waddengenot
Hoofdstraat 93
9968 AG Pieterburen

LADEN...

Tot we weer uit eten mogen...
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!
Foto van Klaas van Slooten

www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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Kerk in het Dorp in Coronatijd
Het project Kerk in het Dorp is (sinds 2016) een initiatief
om de kerken in Den Andel, Westernieland en Eenrum
open en levend te houden. De Corona-crisis heeft
gevolgen voor alles en iedereen, en dus ook voor Kerk
in het Dorp.
Kerk Open - nog even niet
De kerken van Den Andel, Eenrum en Westernieland
zouden normaal gesproken vanaf Pasen de deuren weer
openzetten voor iedereen die de kerk graag van binnen
komt bekijken, maar helaas is besloten dit toch niet te
doen in verband met Corona-besmettingsgevaar.
De deuren blijven voorlopig gesloten in afwachting van
betere tijden. Zodra de deuren weer worden geopend
wordt dat bekendgemaakt.
Activiteiten - afgelast
De Open Poort’en op de eerste vrijdag van de maand in
Eenrum, het concert door Panta Rhei in de kerk van Den
Andel, de maandelijkse kerkdiensten in de kerken van
Eenrum, Den Andel en Westernieland, en alle andere
mooie activiteiten die waren gepland... ze gaan voorlopig
niet door. Helaas.
En toch gebeurt er van alles
Op Paasmorgen ging de kerkdienst in Westernieland niet
door, wel is de nieuwe Paaskaars in de kerk ontstoken.
En in de kerk van Eenrum ontstaat momenteel een
kunstproject, ‘Requiem’ genaamd. Uit stukken
boomstam hakt Anjet van Linge, kunstenaar uit Den
Andel, elke dag een kruis met in gedachten de intenties
die zij krijgt aangereikt van mensen uit het hele land. Op
dit moment staan de kruizen nog ‘in quarantaine’, maar
hopelijk zijn ze binnen afzienbare tijd ook in het ‘echt’ te
zien.
Elke woensdagavond om 19 uur worden in het land
kerkklokken geluid als teken van hoop en troost, zo ook
in Den Andel, Eenrum en Westernieland. En bij elke kerk
hangt sinds het Paasweekend een vlag met de woorden
‘HOUD MOED HEB LIEF’, een initiatief van de diaconie
van de Protestantse gemeente Winsum-Halfambt.
Er zijn ook activiteiten die wel doorgaan. Sinds een jaar of
drie wordt elke zaterdag aan het eind van de middag de
kerkklok geluid in Eenrum en Westernieland als opmaat
naar de zondag. Dit blijft doorgaan, met dit verschil dat
de kerken nu niet toegankelijk zijn voor publiek. Het
‘Galmen in de Kerk’, muziek maken in de bijzondere
akoestiek van de kerk van Eenrum, is in principe ook
mogelijk voor maximaal twee personen. Opgeven via
info@kerkinhetdorp.nl.
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Betere tijden
Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd de deuren
van de kerken weer helemaal openzetten, concerten
organiseren, kerkdiensten houden en allerlei andere
activiteiten plannen. Want het is ontzettend jammer
dat die mooie kerken nu alleen nog maar van buiten te
bekijken en te ervaren zijn. We hopen op betere tijden.

vriendjes in de spotlights

3.

4.
5.

Jolanda Tuma
6.
7.

NIEUWS VAN V.V. EENRUM
Ondanks dat we middenin de COVID19 crisis zitten
en er momenteel helaas niet gevoetbald kan worden
op ons prachtige sportpark in wording, zitten we bij de
voetbalclub niet stil. Wat zijn we in een bijzondere en
onwerkelijke situatie beland, en wat blijkt het ingrijpend
te zijn al die maatregelen. Maar oh wat is het dan toch fijn
dat we in een mooi dorp zoals Eenrum wonen met lekker
veel ruimte en natuur, althans dat is mijn gevoel erbij als
ik ook op de televisie zie hoe sommige gezinnen zich op
drie hoog in een flatje zich moeten zien te vermaken.
Renovatie sportpark
Ondanks deze situatie wordt er uiteraard op gepaste
wijze doorgewerkt aan de realisatie van ons totaal
vernieuwde sportpark, volgens de richtlijnen van het
RIVM. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het
sportplein, de velden hebben nu al een maand volledige
rust wat uiteraard de prille grasmat ten goede komt. Er
is ook vervroegd gestart met de aanleg van het nieuwe
2de veld, dit doordat helaas Spring ook afgelast werd.
Hierdoor pakken we nu een twee weken tijdwinst qua
aanleg van het veld waardoor dit nog iets gunstiger komt
te liggen qua groeiseizoen, ieder nadeel heb z’n voordeel
om in Johan Cruijff termen te spreken. Daarnaast wordt
in de komende weken door Kamphuis metaalwerken
hard gewerkt aan onze nieuwe veranda die gemaakt
gaat worden van twee containers, zie verderop de
animatie foto. Vanuit hier hebben we straks een geweldig
en gezellig uitzicht op ons prachtige droom hoofdveld
waardoor het zelfs voor de mooi weer-voetballiefhebber
mogelijk is om in slecht weer gezellig voetbal bij ons te
komen kijken

8.
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.
2.

Wat is jouw volledige naam en leeftijd?
Juliette Rozemarijne Vermeer ik ben 8 jaar.
Heb jij broers of zussen en wat is hun 		
leeftijd:
1 broer hij heet Sal en is 13 jaar, en 1 zus zij
heet Kaja en is 11 jaar.

9.
10.

Als jij een bekend iemand zou zijn,
wie zou je dan zijn en waarom:
K3, omdat ik dat super leuk vind.
Wat is jouw favoriete liedje? 			
“Regenboog”, van K3.
Wat wil je later worden?
K3.
Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:
Spaghetti van papa en ik.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij best
een dag willen chillen?
K3.
Wat vind je het mooiste aan jezelf:
Alles, ook Knol mijn knuffel.
Aan wie geef jij deze vragen door?
David Meinders.
Waarom aan deze persoon?
Omdat ik hem lief vind.

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN

lees verder op pagina 16

info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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Noteer deze datum alvast in jullie agenda, nadere
informatie zal nog volgen.
Namens het bestuur van de voetbalvereniging
Herald

Van Smaak stelt zich voor als nieuwe
adverteerder.
De impressie van ons clubhuis straks met veranda en
terras
Financiële uitdaging
Als bestuur vergaderen we ‘gewoon’ door, alleen dan
op de digitale wijze via Microsoft teams en dat is ook
zeer nodig, want naast de nodige werkzaamheden op
het sportpark staan we voor een enorme uitdaging.
Een enorme financiële uitdaging! Zoals gezegd ligt de
vereniging stil, er wordt niet gevoetbald en dat betekent
dat er nu ook 0 kantine-inkomsten zijn, juist in de periode
dat die van oudsher het hoogste zijn in deze mooi
weer-periode. Daarnaast missen we voor ons een hele
belangrijke inkomstenbron en dat is het parkeren met de
hemelvaartsmarkt. Alles bij elkaar gaat dit om een zeer
substantieel bedrag op onze totaal begroting. En dan
te bedenken dat veel kosten wel gewoon doorlopen.
Hierop hebben we nu dan ook alle zeilen bij moeten
zetten en proberen we op allerlei manieren de schade
te beperken.
Komende periode
Op de achtergrond gaan we juist in deze moeilijke situatie
door met het runnen van onze mooie voetbalclub, want
we kunnen nu juist ook een heleboel doen. Sommige
zaken kunnen we juist nu goed op gaan pakken. Mocht
jij nu juist ook wel wat voor onze club willen doen, laat
het dan vooral weten en geef het door. Werkzaamheden
waar we onder anderen mee bezig willen zijn, website
aanpassingen, social media plannen en ideeën,
voorbereiding opening sportpark, maken voor plannen
voor ons jeugdvoetbal, veteranen 55 plus voetbal
opzetten, plan de campagne meiden voetbal en vast en
zeker nog een aantal andere zaken die in de komende
periode opkomen.
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Opening sportpark
Goed om nog even te noemen, zoals gezegd gaan de
werkzaamheden aan ons sportpark door in aangepaste
vorm en dat moet ook wel ,want de openingsdatum is
reeds gepland. Op vrijdag 4 september aanstaande aan
het eind van de middag willen wij op uiteraard gepaste
wijze het prachtige vernieuwde sportpark gaan openen.

Gediplomeerd lid van Provoet

Kent u Van Smaak nog niet? Wij bezorgen al jaren (h)
eerlijke maaltijden bij u in de buurt.
Wij willen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig en vitaal
in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen, waar u
geniet van verse en gezonde maaltijden. Onze warme
maaltijden worden elke dag bij u thuis bezorgd. U kunt
meteen aan tafel. Wilt u liever zelf bepalen hoe laat u aan
tafel gaat, kies dan voor een koelverse maaltijd. Deze
worden 3 keer per week bij u bezorgd. U geniet van
een volledige maaltijd, 7 dagen per week, 365 dagen
per jaar! Wij vinden het belangrijk dat u aangeeft wat en
wanneer u wilt ontvangen. Wilt u liever een aantal keer
per week of tijdelijk van onze service gebruik maken?
Geen probleem.
Van Smaak is specialist in diëten en consistenties. Volgt
u een speciaal dieet? Wij voorzien in uw dieetwensen,
zoals glutenvrij, lactosevrij en zoutarm. Naast de
veelvoorkomend diëten bezorgen wij ook gemalen en
vloeibare maaltijden. Combinaties zijn natuurlijk mogelijk.
U ontvangt van ons een persoonlijke menukaart met
daarop de maaltijden die passen binnen uw dieetwensen.
Van Smaak vindt aandacht voor de klant erg belangrijk.
Wij maken graag een praatje met onze klanten. Onze
bezorgers hebben oog voor de klant. Ziet de bezorger
iets anders dan hij gewend is? Dan wordt er via onze
klantenservice contact gezocht met de contactpersoon
die bij ons bekend is. Een hele geruststelling voor degene
die voor u zorgt.
Juist tijdens deze periode zien wij dat klanten zich
aanmelden omdat zij liever de boodschappen niet meer
zelf willen doen. Wilt u proeven dat onze maaltijden zo
lekker zijn als wij zeggen? Bel dan onze klantenservice
op telefoonnummer 088-5115400 of stuur een mail naar
info@vansmaak.nl. Wij zorgen ervoor dat er eenmalig
een gratis proefmaaltijd bij u bezorgd wordt.

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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PUZZEL

.

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
WWW.MARNELAND.NL

Horizontaal
1.insect, 4.volksfeest in München, 11.nederlandse
kaasstad,14.bordspel, 16.europese vrouw, 18.landgoed,
20.deftige vrouw, 23.officiersclub, 25.hooimeid,
27.pluk haar, 28.deel van een jaar, 30.amerikaans
onderzoeksbureau, 32 verbond, 34.aansporing,
35.bloedarmoede, 37.jubelstemming, 38.sportploeg,
40.rivier
in
Nederland,
42.roem,
43.muzikaal
oefenstuk, 45.zeer jong,47.uiting van verdriet,
49.wondvocht, 51.toespraak,54.bronwater, 55.Ierland
op auto, 56.Italiaans eiland, 58.Aziatische hoofdstad,
61.plantenwereld,
64.slotwoord,66.kermisattractie,
68.papegaai, 70.nagerecht, 72.dik en plomp,73.eiland
in de Caraïbische zee,74.sluitband van een judopak,
75.toneelnummer, 77.gooi, 79.dopingmiddel, 80.deel
van een gezicht, 82.afrastering, 84.oefenleuning in
balletzaal,
86.melkklier,
88.communicatiemiddel,
90.Nederlandse prinses, 92.werelds, 95.onderwerp,
97.lichtbron, 98.vliegtuig, 99.karwei.

Verticaal
1.rivier in Warschau, 2.mixdrankje, 3.schaakterm,
4.voorbij, 5.aanlegplaats, 6.familielid 7.getijde,8.
sprookjesfiguur,
9.frisdrankmerk,10.bovenmatig,11.
boom, 12.opslagplaats, 13.zangvogel, 15.britse
detectiveserie,
17……
Dahl,
19.printerinkt
,
21.welpenleidster, 22.vlak, 23.welriekende gomhars,
24.versleten plek, 26.herkauwer, 29.droogplaats,
31.uitroep van afkeuring, 33.reuk, 36.gedenkwaardig
feit, 39.automerk, 41.uitbouw 44.kleur, 45.open
stilstaand water, 46.internationaal boeknummer,
48.tennisterm,
50.duivenhok,
52.muppet
uit
Sesamstraat, 53.ooit, 57.plaats in Italië, 58.palmmeel,
59.Afrikaans dier, 60.naderhand, 61.mziekinstrument,
62.Amerikaanse president, 63.rivier in Engeland,
65.houtsoort,
67.kracht,69.grafopschrift
71.kloostermoeder, 75.bijbelse man, 76.vervoermiddel,
78.kalmte, 81.brandstof, 82.ongeschonden, 83.hond,
85.snel, 87.jaartelling, 89.parelduikster, 91.harde trek,
93.dominee, 94.van geringe dichtheid, 96.de oudere

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

Stuur de oplossing voor 14 mei 2020 naar Marga Diephuis, De Vennen 18 Eenrum of mail naar puzzel@deainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer “De lente is in aantocht”.
De winnaars van de vorige maand: Everardus en Gerda Smit, gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP,
zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:
- diabetes patiënten
- patiënten met reumatische aandoeningen
- patiënten met spasmen of verlammingen

Eenrum
Hunse 26
9967 PS Eenrum

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918

E: info@voetzorgjm.nl

W: www.voetzorgjm.nl

COOP

GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten
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Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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1914 - 2020
6
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Mijn RIJAMs op rij
Op zolder, in een kapot antiek koekblik zonder deksel.
Daarin worden ze bewaard als kostbaar goed.
Ze zijn er nog allemaal, vanaf de eerste klas ULO tot en
met het examenjaar van de Pedagogische Academie:
mijn RIJAM-agenda’s, van 1960 tot en met 1971! Uit
mijn volgende studieperiode heb ik in dezen niets meer.
Gelukkig lagen ze in Appingedam niet bij mijn andere
spullen op zolder onder een witte doek toen mijn ouders
gingen verhuizen. Want juist dat bultje hadden mijn
moeder of de werkster weggegooid.
De eerste keer dat ik mijn agenda’s hier in Eenrum van
boven haalde, was toen bij mij de midlifecrisis zich begon
te manifesteren. Zoiets heeft altijd met het persoonlijke
verleden te maken en daarom leek het mij logisch om
aanknopingspunten te vinden bij vroegere dingen die
in het negatieve begonnen door te werken in latere tijd.
Ieder mens is immers het product van zijn aanleg en
opvoeding? Een deel van mijn aanleg kwam aanwijsbaar
bij mijn grootvader vandaan, mijn opvoeding had plaats
onder de zachte hand van een vader en zeer harde hand
van een autoritaire moeder. Elk vogeltje zingt zoals het
is afgebekt. Dus tel uit je winst … Omstreeks je 28ste
levensjaar besef je min of meer dat je jeugd en opvoeding
definitief achter de rug zijn en dat je dan het helemaal zélf
moet doen: de opstap naar een eventuele midlifecrisis,
zoals Bernard Lievegoed dat verwoordde. Reeds de
Romeinen hadden een naam voor deze levensfase:
Adolescentia. Als je niets aan zo’n crisis doet, komt er
na ongeveer zeven jaar wel weer een nieuwe …
Door de ingrijpende coronacrisis ga je over gewone
dingen opeens heel ánders (na)denken. Toen dacht ik
opeens aan die agenda’s. Misschien zit er een verhaal
in, wat bij de lezer óók wellicht bepaalde herinneringen
oproept. Nadat er een (rondzend)verzoek van de redactie
was gekomen om in deze mondiale crisistijd plaatselijk
iets te bedenken voor een (eventueel) meinummer van
ons dorpsblad ben ik meteen naar de zolder gevlogen ...
Na de overzichtelijke Lagereschooltijd kwam je op een
school met elk lesuur een andere leraar. Grootheden,
godheden waren het. Een paar kende ik reeds enigszins
uit de verhalen van mijn oudste zus die twee jaar voor
mij uitging. Er waren drie eerste klassen. Het allereerste
huiswerk dat ik zo netjes mogelijk in mijn stoere RIJAM
schreef, was “les 1 b en 1c Duits,” voor zaterdag 3
september 1960. Achteraf vind ik die agenda’s zo
waardevol, omdat ik heel wat meer opschreef dan alleen
maar dat huiswerk. Vaak waren dat – opgeschreven met
een enkel woord – dingen in mijn persoonlijke leven die
pás waren gebeurd, alsof het een kroniek betrof. En er
was heel veel ‘krabbelwerk’, of ik mijzelf wilde bewijzen
met wat ik allemaal al wist en/of net had geleerd binnen en
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buiten school. Zoals het morsealfabet, de symbolen van
radio-onderdelen (gevolg van op verjaardagen gekregen
bouwdoosdelen van Philips radio-ontvanger), schetsjes
van ‘panoramische’ autovoorruiten, zo typerend voor
Vauxhall Victor en Opel Record P1, enzovoort. De
schoolbankgenoot van dat jaar maggelde ook wel eens
in mijn agenda. En wat ik allemaal wist aan tekens die op
de knop van de versnellingspoken van diverse tractoren
en auto’s stonden, zo’n drie dubbelde letter H. De R
werd (naar het Gronings) Ruggels genoemd. Het moest
er allemaal bij ...
De agenda van het tweede schooljaar zag er een stuk
slordiger uit. De paar bewaard gebleven proefwerken
achterin laten het ook goed zien: slecht leesbaar, beetje
chaotisch zelfs. Correcties in gemaakte opgaven keek ik
ook slecht na. Na een paar magere rapporten en daarna
tóch beter voor proefwerken leren, had ik onvoldoende
in de gaten dat beter mijn best doen geen nut had
zonder goede correctie in eigen hanenpootgeschrift.
Dat maakte dat in het klassenboek achter mijn naam
kwam te staan VW: voorwaardelijk. Na het kerstrapport
1962 moest ik terug naar de tweede klas. Ik kan mij
niet herinneren dat een leraar of mijn ouders op rustige
en begrijpelijke wijze mijn schoolverrichtingen met mij
hebben geëvalueerd, vóórdat het zover moest komen.
Nee, er werd alleen maar met straf en opgelegde
beperkingen gewerkt. Het enige voordeel van dat
terugzetten was dat ik bij mijn schoolvriend Gerrie D.
in de klas kwam. En bij de blonde Janneke W. die mij
opeens een stuk aardiger leek dan Carla K. In de tweede
en derde agenda staan veel krabbels van doorsneden
van 2- en 4-taktmotoren. Toen kwamen er krabbels en
tekeningen van windbuksen. Ik wilde dolgraag zo’n ding.
En meer: antieke schietwapens. Bijna drie agenda’s
lang tekende en verzamelde ik ze, tot afschuw van mijn
ouders en het schoolhoofd dat er in de klas eens een
opmerking over maakte. In mijn puberale verweer zei
ik toen dat je met een stevige bijbel ook wel iemand
kon doodslaan. “Ja, maar daar is hij niet voor gemaakt
Molenaar!” Het had alles te maken met een oom die de
grootste particuliere wapenverzameling van Nederland
had en technisch adviseur was van de Officier van
Justitie in Den Haag. De eerste antieke dingen kreeg ik
van die oom. Tijdens een logeerpartij daar ging ik op
zondag niet met hem naar de kerk – daar deed hij niet
aan – maar naar de schietbaan. Ik wilde graag met een
Garand of Lee Enfield-geweer schieten, want die hadden
de geallieerden ook. Maar mijn oom koos voor mij een
iets lichter wapen, een Mannlicher Carcano, de week
erop getekend in mijn agenda. Ongeveer vijf jaar geleden
stond er in het Dagblad van het Noorden een pagina
over het leven van John F. Kennedy. Ik kreeg het opeens
Spaans benauwd toen ik daar onderaan een afbeelding
zag, met naam, van het geweer waarmee Kennedy was
vermoord: precies zo’n zelfde Mannlicher als waar ik in

Rustig wonen in Eenrum

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
•
•
•
•
•
•
•

•
•

30 grondgebonden woningen met een tuintje
Twee- en driekamerwoningen
Slaapkamer en badkamer op de begane grond
Woonkamer en keuken in aparte ruimte
Voldoende berg- en opslagruimte
Bushalte om de hoek (Lauwersoog / Groningen)
Kale huur vanaf € 509, - voorschot servicekosten
is € 16,- per maand (huurtoeslag is mogelijk)
Korte wachttijd
Inschrijven is mogelijk via de bewonersconsulent van
Woonzorg Nederland.

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl
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hetzelfde jaar op die schietbaan lag!
Twee agenda’s staan vol met getekende brommermotoren
en losse onderdelen, naar aanleiding van geknutsel
aan een eigen oude Kaptein Mobylette, daarna voor
vijf gulden gekochte ‘Berini eitje’ en voor tien gulden
een Vicky uit 1952. Het moest allemaal uitvoerig in
de agenda worden vermeld en getekend. En nog wat
wapens. (Hoe ik later in één keer van het grootste deel
van dat arsenaal afkwam, is een verhaal apart.) Maar er
kwam ook opnieuw die eerdere ‘bezetenheid’, met veel
krabbels, detailtekeningen en disposities: kerkorgels.
En opeens komt er bij een paar achtereenvolgende
zondagen te staan: “Naar Spijk”. Op 10 november 1963
durfde ik het dáár eindelijk aan om mijn eerste kerkdienst
als begeleidend organist te spelen. Wat een zenuwenuur
was dat! Waar ik nog steeds aan denk als Ede Staals lied
klinkt met “ het torentje van Spiek”.
Ons ‘schoolvoedsel’ was vaak een puut imperiales – ze
zijn er nog steeds – waarvan er af en toe ook een paar in
een prop papier door de klas naar de meidenhoek vloog;
bij kerende prop werd dan een bedankbriefje bezorgd.
Er zat nog zo’n bedankje in de agenda van 1964-1965.
Over propjes gesproken. Een van ons groepje ‘vier
heren’, zoals wij steevast door het schoolhoofd met
bedenkelijke blik werden genoemd, had iets aardigs
bedacht. Je moest een Mascotte-vloeitje tot propje
maken, poosje kauwen en dan kletsnat tussen duim en
wegschietende middelvinger recht naar boven mikken.
Dat propje bleef dan keurig aan het witte plafond hangen
en de volgende dag viel het opgedroogd niet meer op.
Met regelmaat deden we dit en weldra leek het of we
een soort aureool ver boven ons hoofd hadden, wat
niemand opviel. Toen ik weer eens een propje lanceerde,
keek mijn achterbuurman meteen naar boven, maar zag
niets nats. Toen hij naar mijn hand keek en zag dat het
propje nog op mijn vinger lag, moest hij hard lachen,
waarop hij meteen de klas werd uitgestuurd.
Twee zaken heb ik niet in mijn agenda’s kunnen
terugvinden. Het ene was de datum dat Gerrie D. en ik
het braakliggend terrein, met lang dood gras pal achter
de school, in de fik hebben gestoken.’s Middags een
polletje geprobeerd, ’s avonds zou het iets uitgebreider
gebeuren. Hij hanteerde toen de fles petroleum, ik de
lucifers. Maar het liep uit de hand, mijn hond begon hard
te blaffen en wij renden in paniek weg. Drie kwartier
later ging ik met bonkend hart terug en zag ik dat er een
paar omwonenden bij een brandweerwagen stonden
te praten met een paar brandweerlieden. Toen D. en
ik de volgende ochtend het schoolplein opkwamen,
stond de halve school naar een zwartgeblakerd veld
te kijken. Ik hoor het Heiko D. nóg zeggen: “Wel zol
dat nou doan hebben!” Twee dagen later stond er in
de krant dat verontruste omwonenden de brandweer
hadden gebeld omdat waarschijnlijk door een paar
kwajongens het hele veld in brand stond, wat gevaarlijk
leek voor hun huizen. We hadden het beter helemáál

niet, of anders een andere avond moeten doen, want de
krant vermeldde dat die bewuste avond juist de jaarlijkse
kegelavond van de brandweer was geweest! Het andere
wat ik niet in mijn agenda’s kan vinden – waarschijnlijk
die uitgescheurde bladzijde – was het uitwerken van
een kleine opdracht van ‘drie heren’ om uit de klas een
paar mooie meidenbenen in kaart te brengen. Telkens
als een meisje iets op het bord moest schrijven, greep ik
mijn kans. Na vier dagen had ik zeven benen. Toen een
leraar vroeg waarom ik zo raar uit de bank hing, zag ik er
verder geen been meer in.
Op 12 september 1963 staat er met grote koeienletters:
TELEVISIE! Voordat die er stond, wist ik allang hoe
je hem moest bedienen. Mijn moeder echter niet en
daarom vroeg ze mij de volgende dag om het uit te
leggen. Ik voelde mij zeer vereerd! Heel wat anders dan:
heb je je huiswerk af, staat de vuilnisbak aan de straat,
is de hond er al uit geweest, enzovoort Toen ik het haar
tweemal had uitgelegd, sloot ze mijn instructie af met:
Zo, nu mag jij er niet meer aankomen! 			
Daar heb ik een paar dagen flink last van gehad.
Was mijn agenda uit de ULO-tijd vol met tekeningen,
‘onzinlijstjes’, krabbels en getekende snorren en baarden
bij de foto’s van Anneke Grönloh en anderen, de agenda
van de eerste klas van de Kweekschool (de latere
Pedagogische Academie) ziet er opvallend netjes en rustig
uit. Ook op deze school was mijn zus mij voorgegaan. Er
zaten slechts drie meiden in mijn klas, van wie Marianne
op onze ULO nog Mieke heette. De eerste les was in
het Aardrijkskundelokaal, met klassenleraar meneer van
S. die later een gevierde docent bleek te zijn. Dankzij
klasgenote Sera de G. die contact met hem legde in
2007, is er met een paar klasgenoten van toen met hem
een kleine reünie geweest. We mochten gewoon Dick
tegen hem zeggen. De eerste les bij de docent tekenen
en handenarbeid (en later ook kunstgeschiedenis) staat
mij nog zeer goed bij. Over wat deze man in de eerste
tien minuten zei, heb ik mij vooral later – toen ik zelf in het
onderwijs zat – verschrikkelijk kwaad gemaakt, ben nog
steeds kwaad! Maar toen, op dát moment, hoorde de
hele klas het gewoon aan. Het was schandalig dat zo’n
leraar op een school –waar je dus leerde lesgeven –zijn
ambtelijke en persoonlijke gezag zó moest bevestigen!
Bijna letterlijk waren zijn woorden: “De komende vijf
jaar hebben wij wekelijks met elkaar te maken. Zorg er
die tijd maar goed voor dat je met mij kunt opschieten.
Want als ik een hekel aan je krijg, dan pak ik je op je
examen!” In al die jaren heb ik amper drie bevlogen
lessen van die man meegemaakt. Het enige dat ik echt
tof van hem vond, was dat hij zes jaar na mijn schooltijd
bij mijn eerste orgelconcert in de Nicolaïkerk was. De
docent van mijn andere dierbare vak, Muziek, gaf alleen
maar hoofdzakelijk theoretische dingen op, bij vier
North State-sigaretten per lesuur. Een paar jaar geleden
hoorde ik van een vroegere schoolgenoot dat hij van
huis uit niets aan cultuur had meegekregen, maar dat er

op deze opleiding ook maar weinig belangstelling voor
cultuur was gewekt. Dan had je in dezen ook maar heel
weinig om later door te geven aan je leerlingen!
In deze eerste twee Kweekschoolmaanden stond (I can’t
get no) Satisfaction van de Stones op nummer 1.
Van alle agendapagina’s is die bij 4 december 1965
het meest opgesierd: Kreidler Florett! Eindelijk een
stoere brommer. Voor mij en mijn vriend (kameraad) elk
weekend de grootste bevrijding uit het huiselijke regime!
De agenda en proefwerken uit 1967 zien er wat slordig
uit. Op de proefwerkvraag wanneer het Twaalfjarig
Bestand was, had ik staan: 1609-1620.
Op de bladzijden van 8 mei – 3 juni 1967 staat telkens
“ziek”. Met die bevrijdende brommer was ik tegen
een losgebroken paard geknald, met als gevolg een
hersenschudding. Geen kans meer gehad om een goed
overgangsrapport te krijgen en ik bleef zitten. Kwam
daardoor in een klas waar diverse klasgenoten mij niet
zagen zitten. Ik hen eerst trouwens ook niet. Maar ik
kwam wél naast Jan H., met wie ik het meteen geweldig
kon vinden. We waren de langste leerlingen in de klas.
Ik had hem sinds 1977 nooit meer gezien. Vier jaar
geleden stond in De Ommelander dat hij zou optreden
bij Andledon in Den Andel, met zijn driemans folkgroep.
Door ons hernieuwde contact verzorgde Stowaway
vorig jaar op Hemelvaartsdag een paar mooie optredens
in onze Eenrumer kerk.
Na het zittenblijven in de tweede klas van de ‘Kweek’
kwam ik het jaar erop door veranderingen in het
onderwijs – de Mammoetwet – in de eerste klas van
de Pedagogische Academie en begon het echte
leren lesgeven op de omringende basisscholen. Het
vele tekenen en krabbelen in de agenda was opeens
afgelopen. Er waren interessante keuzevakken gekomen,
waaruit ik Toneel en Autotechniek koos. Bij dat laatste
zaten we met een groepje van zes eenmaal in de
veertien dagen op de L.T.S., met een prachtig lokaal vol
automotoren!
Aan één leraar kreeg ik langzamerhand de pest:
meneer L., docent Nederlands. Je moest alles maar
zelf uitzoeken. En hij heeft mij nog nooit bij mijn gewone
naam genoemd, die zenuwpees, alleen maar met: Dicky
Mol. Om het hem af te leren, durfde ik echter niet hardop
Keessie Las te roepen. In al die drie P.A.-jaren was er nooit
één docent wezen kijken hoe ik het op de basisschool
deed met mijn volgens de regels voorbereide lessen.
Maar juist die ene keer moest het uitgerekend Keessie
Las zijn, die in de klas gekomen onmiddellijk met mijn
lesschets naar een stoel achterin vloog. Het schoolkrijt
bleef mij op slag aan de handen plakken, zó klam
werden ze door de schrik! Op het bord maakte ik daarna
blijkbaar een verschriiiiikkelijke grote schrijffout, want
opeens begon L. zeer geagiteerd iets in mijn lesschets
te schrijven. Ik wilde mijzelf wel de klas uitsturen, maar
moest door. Even later liep L. nors de klas uit, zonder
iets te zeggen. Meteen na afloop las ik onderaan de

lesschets dat ik geen toegang meer tot de leerschool
had “zónder de handtekening van de klasseleraar!!!” Zijn
rooie krabbel dus! Ik heb het aangedurfd om dit volledig
naast mij neer te leggen. Het is een van de allergrootste
heldendaden vanaf mijn kleuterschooltijd tot en met het
Conservatorium.
Bij de week van 29 oktober 1969 schreef Herman M., met
grote popartletters “Cadzand werkweek.” Bijna een hele
week in een vormingscentrum aldaar. Overdag diverse
onderwerpen, ’s avonds flink doorzakken en heel veel
roken, maar de volgende dag dus zo duf als een konijn.
De derde dag kwam uit Vlaanderen een aldaar bekende
schrijver die door zijn eigen vrouw werd geïnterviewd.
Bij de introductie zakten wij reeds weg. Maar opeens
veerden wij en masse op, want de bekende schrijver had
als hobby goochelen en daar liet hij ons in tien minuten
een paar knappe staaltjes van zien, met speelkaarten,
bekertjes, touwtjes en ook nog een magisch kistje. Toen
kwam echter meer dan anderhalf uur dat interview,
waarbij onze oogleden enorm hadden te lijden onder
de zeer sterke zwaartekracht die daar opeens heerste.
Toen het interview eindelijk was afgelopen, vroeg de
echtgenote ons of er ook vragen waren. Bijna een halve
minuut bleef het pijnlijk stil. Maar gelukkig kwam er tóch
nog één vraag: Of meneer dat trucje met die touwtjes
nog een keer zou willen doen ...
In de agenda van het examenjaar staat opvallend weinig
aan huiswerk en ook weinig aan leukigheden buiten de
school. Wat ik dat jaar allemaal aan verslagen heb moeten
maken over twee dagen in de week op diverse soorten
scholen hospiteren, alsmede twee scripties schrijven,
had ik nog graag eens willen doornemen. Vooral dat
verslag van het hospiteren op mijn eigen voormalige
ULO, met nog een paar bekende leraren. Maar ja, die
pennenvruchten lagen allemaal onder die witte doek …
Op het examen ging alles goed, ik had ook, met
studievriend B. van der L. samen, een jaar keihard
gewerkt. Ook bij de docent tekenen/handenarbeid/
kunstgeschiedenis die ons in 1965 zo onpedagogisch
had gewaarschuwd, is het tijdens het examen goed
gegaan. Hij had geen hekel aan mij gekregen, mede
vanwege het feit dat ik hem af en toe een pikante mop
vertelde en hem nadrukkelijk bewonderde als hij weer
met een nieuwe stoere zescilinder auto onder de kont
naar school kwam.
Het allerlaatste wat er in de laatste agenda staat, bij
11 juni 1971, is: “5.45 uitslag”. Op twee na, waren we
allemaal geslaagd. Het feesten kon beginnen!
Omdat ik in gedachten nog regelmatig in dat
schoolverleden vertoef en ik dan overpeins door wie
en wat ik geworden ben die ik nu ben, heb ik tien
jaar geleden eens een paar middagen vertoefd op de
begraafplaatsen van Appingedam. Ik was namelijk heel
benieuwd hoeveel ouder die leraren en andere Damsters
destijds waren in vergelijking met mij toen.
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Alles overziende was ik maar een middelmatige leerling.
Maar met meer moederliefde en meer ondersteuning van
docenten had ik een stuk zekerder de langskomende
leermomenten beleefd kunnen hebben, zodat er méér
beklijfd zou zijn. Of is dat deels een smoes? Want ik
hoorde regelmatig dat ik de kantjes er maar van af liep,
bij het wekelijkse verplicht moeten grasmaaien zelfs
letterlijk! Met gemotiveerder studeren had ik dan wellicht
als briljante afgestudeerde ergens een hoge positie in
het Westen verworven, als ik dat wilde. Maar ja, dan zou
ik in 1979 nooit met juist deze vrouw en deze kinderen in
dit mooie dorp Eenrum terecht zijn gekomen in dit grote
huis en dito tuin!
Met mijn middelmatigheid valt het trouwens momenteel
reuze mee, want mijn vrouw vindt al wekenlang dat ik op
Albert Einstein lijk. Maar dat komt doordat ik niet naar
kapper Kasper of Lars Kram, of Caroline kan ...
Omwille van de symboliek schreef ik op woensdag 15
april jl. de laatste zinnen van dit verhaal achterop het
door onderdirecteur meneer Z. gemaakte stencil met het
tentamenrooster 1971 dat, toevallig of niet, als laatste
losse blad achterin mijn allerlaatste schoolagenda lag.
Als kind wilde ik graag koster worden en ‘baas’ zijn over
een kerktoren met een open kroon (corona). Is gebeurd.
Als kind wilde ik graag architect worden. Is niet gebeurd.
Als kind wilde ik graag organist worden, van een orgel
met minstens twee klavieren en vrij pedaal. Is gebeurd.
Als kind wilde ik graag klokkenluider worden. Is gebeurd
en gaat vanavond opnieuw gebeuren: met twee klokken,
van 19.00 – 19.15 uur, als teken van hoop en troost in
deze crisistijd.
Als kind was ik een tijdje bezeten van vlaggen en
vlaggenstokken. Gaat straks en zaterdag opnieuw
gebeuren vanaf onze toren: met een rode vlag van de
Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt.
Op deze vlag staat met witte letters een bemoediging
waar ik mij graag bij aansluit:
HOUD MOED
HEB LIEF

Dirk Molenaar

bezorging De Ainrommer door 			
jan kloosterman
Jarenlang heeft Jan Kloosterman, met hulp van Nely,
gezorgd dat De Ainrommers terecht kwamen bij zijn
team bezorgers. Drukker Sikkema bracht de dozen vol
met De Ainrommers bij hem thuis. Dan moesten alle
Ainrommers geteld en verdeeld worden en daarna bij de
bezorgers thuisgebracht.
Jan en Nely hebben aangegeven daar mee te willen
stoppen. Bij een oproep voor een opvolger in de vorige
De Ainrommer meldden 6 mensen zich aan om dit wel
van Jan te willen overnemen. Hartverwarmend.
Sjanneke Nieuwold-Staal was de eerste die reageerde,
dus Sjanneke gaat het in het vervolg doen. Sjanneke en
alle mensen die zich ook hebben aangemeld, geweldig
bedankt.
Jan en Nely bedankt voor alle jaren dat jullie dit hebben
verzorgd. Het is fijn mensen te hebben waar je van op aan
kunt. De verspreiding was altijd in orde. Mocht Jan een
keer niet kunnen (is niet vaak voorgekomen) dan wisten
we dat voortijdig zodat actie kon worden ondernomen.
Nogmaals heel heel hartelijk dank.
De redactie

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

Doprshuis, Oude Schoolgang
Woensdag van 9.45 - 10.30 uur

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 0595-577067
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		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

0800 - 9009
0800 - 0388
0800 - 0340
0800 - 0202013
0800 - 0402

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
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

Ambulance		
Brandweer		

088 - 0230804
088 - 0230804

TAFELTJE-DEK-JE

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

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500
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Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)

