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VOORWOORD

JAARVERGADERING IJSVERENIGING

Sociale cohesie - kent u die term? Sociale cohesie is de
mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen
in een bepaalde buurt, woonplaats, land, etcetera. Het
is het tegenovergestelde van ‘ieder voor zich’. Volgens
de Veiligheidsmonitor 2019 van het CBS is de sociale
cohesie in dorpen op het platteland het sterkst. Vooral in
Friesland, Drenthe en Groningen is de samenhang groot.

Beste schaatsliefhebbers. Op zaterdag 20 november a.s
is het weer tijd voor onze jaarvergadering. Het bestuur
heeft besloten om deze vergadering vanaf 19:30 in de
ijskantine te houden.

In tijden waarin polarisatie toeneemt én waarin we net
een taaie lock-down achter de rug hebben, is het soms
maar goed dat we in een klein dorp wonen. Niet dat
het allemaal pais en vree is in Eenrum, maar mensen
zoeken elkaar meer op, steunen elkaar indien nodig en
organiseren samen fraaie evenementen. De Ainrommer
is een goed uithangbord voor dit moois: hier verzamelen
we in de agenda de komende evenementen en staan
artikelen die laten zien dat het in potentie wel goed zit met
de sociale cohesie. Liefhebbers van klassieke muziek
komen bijvoorbeeld aan hun trekken in de kerk; in het
Ontmoetingspunt kunt u weer bingoën en handwerken;
en in Baflo is er een interessante lezing over gaswinning
in Groningen. Dat bezoekers een QR-code moeten laten
zien, geeft aan dat we nog steeds in vreemde tijden
leven. Maar laten we zorgen dat alle evenementen veel
publiek trekken.
Verder in deze Ainrommer een mooi stuk van Dirk
Molenaar over loan-words - excuus, over leenwoorden;
75 jaar MC Eenrum; een update van de Ruilkring; en
een herinnering aan Juliette Bontje, die op 14 oktober
overleed. Alle schrijvers bedankt voor de bijdragen! Wilt
u zelf iets kwijt in de Ainrommer: stuur uw tekst naar
redactie@de-ainrommer.nl vóór 15 november.

Er staat in ieder geval een bestuurswijziging op de
agenda, verder hebben een paar nieuwe bestuursleden
zich aangemeld.
Na de vergadering staan het knobbelen en klaverjassen
op het programma.
We hopen op een grote opkomst.
Het bestuur

paddenstoelen
Omdat er in deze De Ainrommer (wegens plezierige
omstandigheden) geen puzzeltocht van huizen staat
van Pierre Janssen, gingen Tom & Thomas op pad en
fotografeerden paddenstoelen in en om Eenrum. De
paddenstoelen staan verspreid in deze De Ainrommer.
Wie weet hoe ze heten?
Oplossingen naar: redactie@de-ainrommer.nl
De foto’s staan in kleur op de site, 			
www.de-ainrommer.nl. Googlen mag.
Foto’s: Tom Baars en Thomas Buisman

De redactie

kopij inleveren voor 15 november!
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nijs oet ainrom
Dag

d.d.

Organisatie

Activiteit

Locatie

Tijd

Kerk in het Dorp
Orpheus
Kerk in het Dorp
Ontmoetingspunt
IJsvereniging Eenrum
NUT

Open Poort
Papieraktie
Concert Panta Rhei
Herfststukjes en Snert
Jaarvergadering
Lezing Wendelmoet Boersema
over boek Gronings Goud
Sinterklaasintocht
Vrijwilligersdag
Concert

De Poort
Dorp
Kerk Den Andel
Dorpshuis
IJskantine
Agricola Baflo
Dorp
Arboretum
Kerk Eenrum

14.00
08.30
15.00

Lichtweek
Kerstdiner

Dorp
Abrahams restaurant

11.00

November
Vrij.
Za.
Zo.
Di.
Za.
Vrij.

05-11
06-11
07-11
09-11
20-11
26-11

Za.
Za.
Zo.

27-11 Ver.v. Volksvermaken
27-11 Notoarestoen
28-11 St. Klassieke Muz. Eenrum

10.00 – 12.00
15.30
10.00
19.30
20.00

December
13 t/m18
Zo.

Ver. v. Volksvermaken
19-12 Ontmoetingspunt

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 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
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Dinsdag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Zo.
07-11 Centrumkerk
Ds. Ruth Renooij
Zo.
14-11 Centrumkerk
Ds. Ruth Renooij
Zo.
21-11 Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen
Zo.
21-11 Kerk Westernieland
Ds. Ruth Renooij
Zo.
28-11 Centrumkerk
Pastor Jolanda Tuma

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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
Oogstdienst
Avondmaalviering
Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag
1e Advent

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

Tijd
10.00
09.30
09.30
10.00
09.30

NIEUWS VAN HET ONTMOETINGSPUNT
EENRUM

Af en toe zullen er speciale activiteiten plaatsvinden, zoals
het maken van kerstkaarten; dit zal dan worden vermeld
in de Ainrommer. Contactpersoon is Truus Koeneman
(tel. 0595-402502). Kosten €10 (exclusief koffie/thee)
per seizoen. 				

Herfststukjes en erwtensoep
Dinsdag 9 november om 10.00 uur wordt er in het
Ontmoetingspunt (Dorpshuis Eenrum) een workshop
‘herfststukjes maken’ georganiseerd. Onder deskundige
leiding van Gerda Smit gaan we aan de slag. Heeft u
zin en tijd? Geef u dan op voor vrijdag 5 november bij:
Aaltje Schut (0595-4491441) of Tiny Zuidema (05954491204).
Datum: 9 november 2021
Aanvang: 10:00 uur
Locatie: Het Ontmoetingspunt Eenrum
Voor deze bijeenkomst geldt de corona-check via QRcode of vaccinatiebewijs.
Kosten: € 8,00 inclusief materialen voor het herfststukje,
twee consumpties en snert.
Vindt u het gezellig om alleen langs te komen voor de
snert? Dat kan natuurlijk ook. Wel graag even opgeven.
Dan zijn de kosten € 5,00. Problemen met vervoer? Ook
even doorgeven. Tot dinsdag 9 november.

Ook hier twee seizoenen: oktober t/m december en
januari t/m april. Komt u incidenteel een keer langs, dan
bedragen de kosten €2,50 per keer (exclusief koffie/
thee). Wij starten op 26 oktober om 14.00 uur

Kerstdiner
Zondag 19 december om 11 uur Kerstdiner bij het
Mosterdmuseum. Volgende keer meer informatie
hierover.
Elke 14 dagen: BINGO
De BINGO vindt plaats onder leiding van Truus Koeneman
(tel. 0595-402502). Per seizoen (oktober t/m december
en januari t/m april) bedragen de kosten €10,00 (exclusief
koffie/thee). Wij zijn gestart op 19 oktober om 14:00 uur
(vervolgdata: zie databank). 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.
Elke 14 dagen: handwerken
Neem uw eigen handwerkje mee naar het
Ontmoetingspunt en geniet van de gezelligheid. 		

paddenstoel nr. 2
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NIEUWS UIT HET HERTENKAMP
Op het moment van schrijven worden de laatste donaties
voor het Hertenkamp opgehaald. Met uw bijdrage kunnen
de herten, kippen en andere dieren het komende jaar
weer gevoed worden en hun verblijf mooi onderhouden.
Dank aan alle collectanten voor hun inzet. Dank ook
aan oplettende bezoekers die ons waarschuwden voor
een ‘gewonde’ hertenbok. Dit bleek bij nader inzien
geen verwonding te zijn, maar het jaarlijkse ‘vervellen’
van het gewei. Dit ziet er dramatisch en bloederig uit,
maar is heel normaal. In elk geval fijn om te merken dat
bezoekers zo betrokken zijn.
Over de bok gesproken: een aantal Ainrommers
geleden vroegen we suggesties voor een naam voor
het dier. We hebben tijdens de vakantie een aantal leuke
iinzendingen gekregen. Uit deze mogelijke namen heeft
het hertenkamp-team een top 3 gekozen. Nu ben u
weer aan zet: welke van deze drie namen is uw favoriet?
A. Brutus
B. Herman
C. Sammie

Vrijwilligers
Het dorpshuis heeft bestaansrecht doordat er mensen zijn
die zich vrijwillig inzetten. Voor het vrijwilligersteam zoekt
het bestuur ‘nieuwe’ vrijwilligers. De werkzaamheden
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.
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 de
beheerder, Marten van Esch, 0595-492288.
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis De
Oude School,
Hans Staal

Stuur uw voorkeur naar:
hertenkampeenrum@gmail.com

DE LELIE IN ROUWSTAND VOOR 			
JULIETTE BONTJE

Nu we u toch spreken
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe donateurs die het
park een warm hart toedragen. U kunt het Hertenkamp
steunen met een donatie van minimaal 5 euro per
jaar per gezin. Maak u gift over op de rekening van
Dorpsbelangen NL 15 RABO 0316 0040 57 onder
vermelding van donatie Hertenkamp en uw adres.

Zoals jullie misschien gezien hebben stond onze
Eenrumer molen van 14 tot 20 oktober in de rouwstand.
Dat was omdat Juliette Bontje op 14 oktober 2021 is
overleden.

NIEUWS VAN STICHTING DORPSHUIS
‘DE OUDE SCHOOL’
Het bestuur van het dorpshuis is verheugd over het feit
dat de activiteiten van de verschillende verenigingen
de afgelopen weken zijn hervat. Uiteraard hanteert het
bestuur de regelgeving die door de overheid wordt
bepaald ten aanzien van het gebruik van het gebouw.
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toegankelijke vergaderingen en andere dergelijke
bijeenkomsten moet er toegangscontrole d.m.v. een
QR-code met ID-check plaatsvinden. Het bestuur legt
de verantwoordelijkheid voor deze controles neer bij
de organisatoren van deze activiteiten. Bij twijfel kan de
beheerder of het bestuur worden geraadpleegd.

Op dit moment kunnen de reguliere activiteiten
zoals repetities enz. zonder een controle op corona
plaatsvinden. Voor evenementen, zoals bijvoorbeeld
feestavonden, spelavonden en evenementen waarbij
zogenaamde vrije inloop is toegestaan, dient er een
toegangscontrole d.m.v. een QR-code met ID-check
plaats te vinden. Ook voor openbare, voor iedereen

Juliette was een veelzijdig en creatief mens en heeft op
kleurrijke manier veel voor ons dorp betekend. Zo was ze
actief betrokken bij het opzetten van de Dorpsmoestuin
en de schooltuin. Kinderen van de Octopus (en later IKC
De Linde) gingen daar met veel plezier tuinieren. Juliette
kon erg genieten van hoe de kinderen op hun eigen wijze
omgingen met de plantjes in hun tuintje. Graag bracht
ze de kinderen via de planten ook nog wat levenslessen
bij, over de mensenwereld en over hun eigen rol daarin.
Bij VV Eenrum maakte ze de kleedkamers schoon en
had ze veel lol met de ‘oudere’ vrijwilligers. Ze heeft veel
genoten van de kopjes koffie bij Harm Rust en zijn vrouw
op de bank. Jarenlang bakte ze de heerlijkste broodjes bij
molen De Lelie, als vrolijke noot van het vrijwilligersteam.
Zie hield van theater en heeft dan ook menig kind en
volwassene geschminkt voor de musicals en andere
activiteiten van school en voor de spooktochten.
Andere mensen kennen Juliette misschien als fanatiek en
gepassioneerd wadloopster. Haar liefde voor het water en
het wad stammen uit haar jeugd in Gorinchem.

Als kind ging ze graag Buiten de Waterpoort naar de
komende en gaande getijden in de Merwede kijken, en
genieten van de uitzichten over de uiterwaarden. Ze
heeft in haar leven op verschillende plekken gewoond,
maar voelde zich na bijna vijfentwintig jaar in Eenrum
echt een onderdeel van de gemeenschap. Ze stond zelf
voor iedereen klaar, maar heeft het al die jaren ook enorm
gewaardeerd dat veel mensen in Eenrum er voor haar
waren, en haar altijd en onvoorwaardelijk steunden. Ze
heeft menigeen in het dorp via een rake opmerking een
ander perspectief op het leven en de wereld laten zien.
Hier zat misschien niet iedereen op te wachten, maar
het bracht wel leven in de brouwerij. In Juliette gaan wij
een bijzonder, super optimistisch, sociaal en sterk mens
missen.
Mede namens Juliette’s kinderen, Tialda Haartsen en
Mieke Janssen

Vrijdag 5 november, 10 tot 12 uur
Open Poort in Eenrum: koffie, thee, appeltaart en een
thema. Op deze ochtend neemt Riet Michel uit Winsum
ons mee in de Ritmiek van Klank en Stilte in en rond
het klooster van Aduard. In 2017 is een boekje onder
deze titel uitgegeven dat in nauwe relatie staat tot een
expositie die destijds te zien was in het kloostermuseum
van Aduard. Riet was één van de drie auteurs en zal in
de Open Poort een presentatie geven over het belang
van ritmiek toen en nu. Graag even opgeven via info@
kerkinhetdorp.nl
Zaterdag 6 november
Galmen in de kerk: zingen of een instrument bespelen
in een bijzondere akoestiek. Elke eerste zaterdag van de
maand is de kerk van Eenrum beschikbaar voor galmen
in de kerk. Voor meer informatie en/of opgeven, stuur
een mailtje naar info@kerkinhetdorp.nl
Zondag 7 november, 15.30 uur
Concert door Panta Rhei in Den Andel. Toegang
bedraagt €10 en een corona-check is nodig. Dit concert
wordt georganiseerd door de commissie Kerk in het
Dorp Den Andel.
Zondag 21 november, 9.30 uur
Eeuwigheidszondag. Een kerkdienst in Westernieland
waarin in het bijzonder wordt stilgestaan bij de
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
De namen van hen die zijn overleden worden genoemd
en er zal een kaars worden aangestoken. Voorganger is
Ds Ruth Renooij, organist is Dirk Molenaar.

NB De molen staat in de rouw als de gaande wiek
(de onderste wiek) voorbij de molen staat. Bedenk hierbij
dat de molen linksom draait.

KERK IN HET DORP
Kerk in het Dorp is een initiatief om de oude kerken van
Eenrum, Den Andel en Westernieland open en levend te
houden. Hieronder vindt u een aantal activiteiten die in
de maand november zijn gepland.
Dinsdag 2 november
Dag van Gedenken of Allerzielen, een dag om in het
bijzonder stil te staan bij hen die zijn overleden. De
kerken van Den Andel, Eenrum, Westernieland, maar
ook de Laurentiuskerk van Baflo en de Torenkerk van
Winsum openen deze dag de deuren. In de kerken is er
gelegenheid om een kaarsje aan te steken. De kerken
zijn geopend van 10 tot 19 uur.

Zondag 28 november, 15.00 uur
Concert door Pauline Oostenrijk (hobo) en enkele
studenten van het Prins Claus conservatorium. Kinderen
van de basisschool in Eenrum krijgen voorafgaand aan
het concert twee lessen van Pauline en worden van
harte uitgenodigd bij het concert aanwezig te zijn. Voor
andere belangstellenden bedraagt de toegang €10. Dit
concert wordt georganiseerd door de Stichting Klassieke
Muziek Eenrum. Het concert begint om 15 uur, toegang
bedraagt €10 en een corona-check is vereist. Na afloop
is er een meet and greet met de musici.

		

Paddenstoel nr 3
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MC EENRUM 75 JAAR
In 2022 bestaat de MC Eenrum 75 jaar. Een jubileum
dat de motorclub Eenrum en Omstreken hoopt te vieren
vanuit zijn eigen, en al jarenlang vurig gewenste, gebruikersruimte.
Dat er eindelijk een gebruikersruimte voor de actieve MC
Eenrum tot stand gaat komen heeft de nodige voeten
in de aarde gehad, weet vrijwilliger Henk Senneker te
vertellen: ‘Rond de wisseling van het millennium waren
er op het sportpark plannen om tot een multifunctioneel
gebouw te komen. Helaas bleef het bij plannen zodat
ook motorclub geen ruimte op het sportpark kreeg waar
ze haar materialen in op kon slaan. Zo verdwenen de
plannen naar de achtergrond maar bleef het de wens van
het bestuur, en vooral de helaas veel te vroeg overleden
Harry Wit heeft zich daar steeds sterk voor gemaakt,
dat er een eigen gebruikersruimte moest komen. Dat
zorgde dat er in juni 2014 een plaats is uitgezet waar dat
gebouw moest komen. Maar het uitzetten betekende
niet dat er ook direct een eerste paal geslagen kon
worden. Het wachten was natuurlijk op de benodigde
bouwvergunningen en wat nooit van de ene op de andere
dag in orde is. Dat zorgde voor een oponthoud richting
de start van een eigen onderkomen wat uiteindelijk vier
jaar heeft geduurd.’
‘Maar,’ zo gaat bestuurslid Johannes Schollema verder,
‘eerst kregen we in november 2017 met het overlijden
van Harry Wit nog een andere klap te verwerken. Dat
hakte er bij ons allemaal wel even in en misschien was
daarom het besluit in 2018 van we gaan beginnen wel
een juist besluit. Het was Henk Senneker die daarin
het initiatief nam en ik durf wel te zeggen dat er zonder
de inbreng van Henk er nu geen gebruikersruimte had
gestaan.’ Woorden waar Henk Senneker zijn rol wat
bagatelliseert met de opmerking dat in de ogen van
velen de MC Eenrum een eigen onderkomen verdiende.
‘We hebben toen in 2018 samen dat besluit genomen
en waar iedereen nog steeds met een goed gevoel op
terugkijkt. Er was namelijk geen weg meer terug en dan
moet je door’, aldus Senneker die samen met Johannes
Schollema vervolgens vol trots de gebruikersruimte laat
zien. Een benaming, gebruikersruimte, die ook een juiste
is gezien de indeling van het gebouw. Zo is er niet alleen
een grote opslagruimte voor het materiaal beschikbaar,
maar beschikt men ook over een vergaderruimte die
tijdens de grasbaanraces als secretariaat dienst kan
doen. Dat laatste geldt ook voor de kantine die tijdens
de grasbaanevenementen als onderdeel van de VIPruimte gebruikt gaat worden. Want ook daar is tijdens
de diverse voorbesprekingen goed over nagedacht,
vertelt Schollema: ‘Het mooie is dat onze vrijwilligers
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daar ook een rol in hebben gespeeld. Er wordt vaak
gezegd, zonder je vrijwilligers ben je als club nergens
en dat is absoluut waar. Maar dat geldt ook voor onze
sponsoren die al veel mogelijk hebben gemaakt, waar
we Senlas Las en Montagebedrijf, Betonspecialist
Ad Nooren, Scheepstra Installatie, Deuren Service
Noord en Stucadoorsbedrijf Mennes apart moeten
noemen, zonder dat we onze andere sponsoren
vergeten. Want samen zorgen onze sponsoren, naast
de subsidie van Loket Leefbaarheid Groningen en van
het Stimuleringsfonds Eenrum, ervoor dat we onze
gebruikersruimte zo kunnen bouwen zoals we dat voor
ogen hebben’, is Schollema duidelijk. ‘En daarnaast
hebben we ons aangemeld voor de Rabo Club Support
actie 2021, www.rabobank.nl/clubsupport. Er moet nog
een aantal dingen aan de afwerking van het gebouw
gedaan worden, zoals installatie keuken, raamdecoratie
en verlichting. Door de coronapandemie hebben wij
helaas geen evenementen kunnen organiseren en waren
er weinig tot geen inkomsten. Door mee te doen aan de
Rabo Clubsupport is het voor ons mogelijk om de laatste
hand te leggen aan dit project wat veelal door onze eigen
vrijwilligers wordt gerealiseerd’, aldus Schollema, die
aangevuld wordt door Bert Meerstra. ‘Samen met Henk
Senneker, Gerald Bulthuis, Anko Haan, Thees Staal, en
vanuit het bestuur Henry Schol en Geert Mennes, zijn
we alle zaterdagen bezig met de bouw van onze gebruikersruimte. We zijn, nadat we in de zomer even een
dip hadden toen de grasbaanraces voor het tweede
achtereenvolgende jaar werden afgelast, een paar weken geleden weer begonnen. Dit omdat we alles voor
ons jubileumjaar in orde willen hebben, inclusief het
platform voor onze VIP-ruimte. Er moet nog voldoende
gebeuren, maar onze groep kennende weet ik dat dit in
orde gaat komen’, aldus Meerstra.

natuurlijkeigenwijz.nl

COOP

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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Duidelijke woorden van een vrijwilliger voor wie,
samen met zijn ‘maten’ geen zee te hoog gaat wat
hun betrokkenheid bij de MC Eenrum betreft. Een
betrokkenheid die voor de zeventigjarige Thees Staal
nog een stapje verder gaat. De pensionado is namelijk
ook doordeweeks bijna alle dagen wel een paar uur in
de gebruikersruimte te vinden. ‘Wat we bijvoorbeeld
op de zaterdag niet helemaal af krijgen, wil ik doordeweeks nog wel eens mee verder gaan. En verder is
er ook qua onderhoud van ons materiaal altijd wel iets
wat ik kan doen’, aldus Staal, die verder ook een van
de vrijwilligers is die ‘gewoon’ op de lijst met sponsoren
staat. ‘Dat klopt inderdaad en wat wij binnen onze club
van vrijwilligers ook heel gewoon vinden.’ Maar één ding,
vult Johannes Schollema aan: ‘Niets is een verplichting.
Als motorclub zijn we blij met alle steun die we op wat
voor manier dan ook krijgen. Want uiteindelijk is het doel
voor iedereen hetzelfde, we willen voor de MC Eenrum
een mooie eigen gebruikersruimte creëren die het plaatje
op een prachtig sportpark nog meer compleet maakt.
Want ook dat mag gezegd worden, de samenwerking
met de overige gebruikers is uitstekend.’

LEENWOORDEN DIE NOOIT MEER WORDEN
TERUGGEGEVEN
Lezers van dit verhaal die niet ouder zijn dan een jaar of
veertig zullen denk ik niet begrijpen waarom ik mij over
dit onderwerp druk maak. Ach, zullen ze denken, typisch
een verhaal van een angry old man, een boze oude man,
die beter kan gaan chillen, ontspannen met vrienden. Ze
zullen hun schouders erover ophalen. Als ze tenminste
geen frozen shoulder, bevroren schouder, hebben.
Misschien gaan die veertigers en jonger dit stuk niet
eens lezen, omdat ze met een burn out, uitgebrand,
door aanhoudende stress, zitten. Maar dat kan ouderen
óók overkomen.Als je een frozen shoulder of een burn
out hebt dan komt dat momenteel wel heel hard aan
door die hoge gasprijs. Over mijn onderwerp heb ik geen
pilot gedaan, geen proefproject gestart dus. En heel veel
knowhow, kennis van zaken, heb ik niet. Ik voel mij ook
geen insider, geen ingewijde. Maar ik heb wel de tools, de
middelen, om er heel relaxed, ontspannen, een kritische
story, verhaal, over te schrijven. Daarin heb ik totaal
geen writer’s block, schrijversblokkade. En met wishful
thinking, wenselijk denken, hoop ik dat mijn verhaal, dat
helemaal up to date, bij de tijd is, in ons dorpsmagazine,
dorpsblad, mag worden gepubliceerd. En verwacht dan
ook dat het na binnenkomst niet meteen door de editor,
bewerker, wordt gedeletet, verwijderd.
Het is gelukkig van alle tijden dat er mensen zijn die
zich druk maken over de vele buitenlandse woorden die
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gemakzuchtig worden binnengehaald in ons Nederlands.
De laatste jaren worden we echter overruled, overheerst,
door het klakkeloze gebruik van het Engels. Om van te
janken soms, waardoor je even een tissue, papieren
zakdoekje, moet pakken.
Zulke woorden uit een andere taal heten leenwoorden.
Nou, we lenen wat af.
Maar terúggeven, just forget it, vergeet het maar!
Lenen
Het is van alle eeuwen dat mensen woorden lenen
uit andere talen. Je kunt aan het opduiken van die
leenwoorden ook heel mooi aflezen hoe de onderlinge
verhoudingen waren tussen de diverse volkeren en
hun (taal)gebieden. Met name is dit met woorden van
voorwerpen of begrippen waar men in het eigen gebied
nog geen kennis van had. In de loop der tijd werd de
buitenlandse afkomst van zo’n leenwoord niet meer
herkend, of werd het woord naar de hand gezet – beter:
naar de mond gezet – van de nieuwe gebruikers.
De oudste woorden die wij van onze naaste Oosterburen
leenden, vóór de zestiende eeuw, waren artsenij en arts.
Deze woorden kwamen in het land van ontstaan in de
plaats van oudere Latijnse ontleningen. Aan het eind van
de negentiende eeuw kwamen er opeens veel Duitse
woorden op medisch gebied naar ons toe: allergie,
bewusteloos, heilgymnastiek, aspirine, polikliniek. Maar
op hun beurt hebben de Duitsers ook veel van óns
geleend, sommige woorden al in de veertiende eeuw.
Een paar (aangepaste) woorden uit die tijd komen daar
in Duitsland nog dagelijks uit de mond, éérst bij het
bestellen ervan en dan erin, genietend bij het verorberen:
Bückling (bokking), Garnele (garnaal), Matjeshering
(maatjesharing). Pas in de twintigste eeuw leenden wij
uit Duitsland het woord voor de toestand waarin wij
verkeren op de ochtend na een flink feest met de nodige
alcohol: Kater.
Uit meer dan twintig talen werd onze Nederlandse
woordenschat verrijkt. Maar dat geldt voor mij dus
beduidend minder voor de enorme wave, golf, aan
Engelse woorden waar wij vooral de laatste decennia
mee te maken hebben. Een van de jongste woorden is
woke, bewust zijn van racisme.
Menig Nederlands woord komt uit het Latijn, want
de Romeinen marcheerden door heel wat landen
en gingen ook bij ons over de limes (grens), waar wij
hier het woord limiet aan over hebben gehouden. Uit
het Fins komt sauna, uit het Russisch doerak, uit het
Zweeds ombudsman en al heel vroeg – als woord en als
boomstam: grenen(hout), van het Zweedse gran. Veel
woorden werden dus vernederlandst. In 1998 verscheen
er een bijzonder aardig pocketboek, getiteld: Geleend
en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen &
en andersom, van Nicoline van der Sijs.

Het knelpunt
Voor mij is het knelpunt, bottleneck, dat met name
Engelse woorden klakkeloos worden overgenomen,
terwijl wij daar al eeuwenlang onze eigen woorden
voor hebben. Ze worden nog wél steeds leenwoorden
genoemd. (Mijn overbuurman leent van mij alleen maar
de snoeischaar met lange handvatten omdat hij zo’n
ding zelf niet heeft!) Blijkbaar moet de gevoelswaarde van
diverse Nederlandse woorden worden opgewaardeerd,
dus weg met dat woord, het wordt nu geüpgraded.
Wéér een Engels woord, maar je moet het wel verbuigen
in het Nederlands.
Bij Engelse woorden die meegekomen zijn met
begrippen, uitvindingen en producten uit Engelstalige
landen ontkom je er meestal niet aan ze zonder meer
over te nemen, zoals, tractor, dashboard, cruisecontroll,
tape, combine, gadget, computer, coating, server,
browser, finetuning, downloaden en nóg een hele
lange rij. Maar tractor, combine, tape, gadget, laat zich
probleemloos vertalen in: trekker, maaidorser, (plak)
band, hebbedingetje. Als je echter puriteins moeite zou
doen om andere Engelse woorden te vernederlandsen
zal men je gek, crazy, verklaren: crazyrace, teambuilding,
outcast, dropout, link, hotspot, flyer, trendy, to do list,
statement, spray, crowdfunding, lunchroom, showroom.
Voor dat laatste woord hebben wij ‘ toonzaal’, al klinkt
dat nu opeens deftiger dan vóórdat het op zijn Engels
moest. De betekenis van lunchroom is veel ruimer
geworden dan alleen maar een kamer om te eten. Maar
zoiets is in het Nederlands ook wel het geval, zoals bij
‘bureau’: eerst waar je aan zit te werken, dan de hele
kamer en tenslotte het hele kantoorpand. Voor flyers had
je bij ons al sinds het begin van de negentiende eeuw
een woord: vlugschrift. Geleend uit het Duits weliswaar.
Een ander voorbeeld: weekend. In het blad Onze Taal
deed iemand in de jaren vijftig het voorstel om dit woord
te vervangen door ‘naweek’. Dit kwam uit het Afrikaans
en was goed bruikbaar, omdat wij het al eeuwen hebben
over najaar en nazomer, schreef de inzender erbij.
Het heeft het niet gehaald, ook ‘weekeinde’ werd niet
algemeen. En voor privacy het woord ‘persoonsvrede’
evenmin. Met één letter erbij wordt social media gewoon
‘sociale media.’
Blijft over de lange importlijst aan Engelse woorden waar
ik het Nederlandse nut totaal niet van inzie. Vroeger
hadden wij kinderen, nu zijn het kids. En als een kind
jarig was, werd er gezongen: Er is er een jarig vandaag.
No way! Dat moet nu zijn Happy birthday to you, met
het jarige kind in feestoutfit op de stoel. En dan gaan
de smarties rond, totdat er een kleine break komt, met
daarna zakken chips (Paprika Flavour of Barbercue
Ham Flavour), om vervolgens met de groep in de tuin
te gaan badmintonnen, waarbij de kids in no time flink
kunnen scoren, totdat de party een happy end krijgt.
Sommige ouders halen hun kids dan op met hun e-bike
en hebben waterproof-kleding aan als het shitweer is. En

thuisgekomen in de drive in-woning heeft dat gezin eerst
in de living een relax-moment. Om daarna over een paar
all inclusive vakanties te gaan brainstormen die moeder
die middag out of the blue op een shortlist had gezet.
Of wordt het een last minute-reis?. Er moet natuurlijk op
die place to be ook een outlet center zijn, waar je lekker
kunt funshoppen!
Vroeger had je uitverkoop, tegenwoordig is het overal
met koeienletters Sale. Denk je dat je in de Herestraat
van Groningen loopt! En bij de autodealer zijn allemaal
occasions …
Onze eigen overheid kan er ook wat van! De eerste keer
dat ik mij hierover verbaasde, flabbergasted, was bij
de strafbaarstelling van het in handen hebben van een
mobiele telefoon of smartphone, tijdens het autorijden.
Het in Nederland o zo voor de hand liggende ‘handvrij’
moest gaan heten handsfree! En wat te vinden van
het sinds vorig jaar bestaande OMT: het Outbreak
Management Team! Of corona op zich al niet erg genoeg
is …
De media kunnen er ook wat van in hun overwaardering
voor de Amerikaanse cultuur. Zoals onlangs in het
Dagblad van het Noorden – alvast maar Daily Newspaper
North gaan noemen? – met het verslag waarin sprake
is van het restylen van de Groninger Grote Markt. Want
die is, staat er óók, dringend aan een upgrading toe.
(Cursivering is van mij.) Dat gaat onze City natuurlijk een
flinke boost geven, reken maar van yes! Daar komen dan
nóg meer studenten op af, die voornamelijk in het Engels
college krijgen. Maar door de hausse aan inschrijvingen
is er geen kamer voor ze te vinden, wat momenteel een
hot item is.
En ga eens in datzelfde Dagblad op zoek naar
advertenties die sommige Nederlandse bedrijven daar
hebben geplaatst: ”Wij zoeken een enthousiaste” full
time salesmanager, ordermanager, producer, controller,
artdirector, junior developer, calculator … Ons Nederlands
verengelst met rasse schreden: Nederlandsexit …
Maar werkt al dat Engels misschien ook iets ánders in de
hand, c.q. mond?
Ik heb gehooid dat jij ook weej bij ons aan het wèjk komt.
Deze zin hoorde ik een half jaar geleden in de bus uit de
mond van een luidruchtige scholier. Ik wist onmiddellijk
dat zij het niet had over werk op het boerenland om
wintervoer voor koeien binnen te halen. Ongeveer
driekwart van de Nederlanders praat namelijk inmiddels
net zo. Zo’n dertig jaar geleden hoorde ik bijna dezelfde
zin – toevallig ook in een bus en ook uit de mond van
een jonge meid – die luidde: “Ik heb gehoord dat jij ook
weer zaterdagwerk hebt.” Met een mooie tongpunt-R
dus. Toen ik die hooizin laatst hoorde, dacht ik niet aan
die vermaledijde Gooise-r, waar in de jaren tachtig veel
Nederlandse kinderen mee werden besmet door het
kinderkoor Kinderen voor Kinderen, maar aan de niet
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rollende R in al dat Engels dat wij slikken als verslavend
Engels drop. Als ik namelijk work hoor en dan het
Nederlandse ‘werk’, uitgesproken door zo’n scholier –
en miljoenen soortgenoten – dan lijkt dat verdacht veel
op elkaar!
In gesprekken met vooral generatiegenoten vonden wij
dertig jaar geleden dat soort ‘woojd gebruik’, mede door
Jiskefet, ‘corpsballerig’ klinken.
Groningerland
Altijd heb ik gedacht dat als je in het Noorden bent
opgegroeid en dan ook nog mooi Gronings hebt
geleerd, het bijna vanzelfsprekend is dat je een normale
actieve ratelende R hebt en niet praat met zo’n luie tong.
Al komt in ons Gronings de uitgesproken R misschien
iets minder vaak voor dan in het Nederlands. Want
bijvoorbeeld ‘werk’, ‘verf’ en ‘sterk’ klinken hier als waak,
vaaf en staak. Als ik naar – al dan niet Groninger – ouders
luister die zélf een normale R hebben, verbaast het mij
telkens weer dat hun kinderen – vooral de meiden – zo’n
abominabele R aan het eind van een woord hebben.
Je hoort daar niet eens een R meer! Die opvoeders
hebben dat blijkbaar nooit gecorrigeerd. Toen ik twee
jaar geleden een nieuwe orgelleerling kreeg, sprak het
kereltje van zeven jaar oud met een voorbeeldige R. Hoe
komt dat, vroeg ik de vader. “Daar hebben wij op gelet.”
Blijkbaar doen heel veel andere ouders er dus niets aan;
het zal hun misschien ‘wojst’ wezen … Toen in de jaren
tachtig een Eenrumer jongedame in de Stad op kamers
ging, had ze het een half jaar later tegen mij niet meer
over ‘orgel’ en ‘kerk’, maar over ‘oigel’ en ‘kejk’.
Begin september jl. was bij het Dagblad van het Noorden
de bijlage – daar gaat-tie weer – Magazine Dagblad
van het Noorden. Daarin stond een artikel, geschreven
door Inki de Jonge, over de Gooise R dat mij uit het hart
gegrepen is. Een paar citaten.
De uitspraak van de R kan samenvallen met
klassenbewustzijn. Mensen willen door de manier
waarop ze praten laten zien wie ze zijn en tot welke
groep ze willen behoren. ( …) Overal ter wereld houden
taalwetenschappers zich bezig met die sociale context
van de R-uitspraak. (…) Het waren in eerste instantie
vooral meisjes die de Gooise R oppikten. Die knappe,
vlotte Veronicameisjes spraken zo, en daar wilden ze wel
op lijken. (…) Overal in Nederland, ook in het Noorden
dat bij uitstek een ‘tongpunt-R ’gebied is wint de Gooise
R terrein. (…) De R is de laatste klank die kinderen zich
eigen maken.[ De sociolinguïst Hans van de Velde:] De
Gooise R wordt gezien als jong, dynamisch, hip ( …) nu
nog te horen aan het eind van een woord, maar hij breidt
zich al uit naar andere posities. Ik heb vijftien jaar geleden
tegen mijn studenten gezegd: Jullie kleinkinderen gaan
‘jjjjood’ zeggen in plaats van ‘rrrrood’. Geloofden ze niet.
Maar het gaat gebeuren.”
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Oh nee toch?! Dan worden wij allemaal Eenjumèis
genoemd!
De verwarring Eenrum-Eenum wordt dan Eenjum-Anjum
Dirk Molenaarrrr

100-JARIG BESTAAN SPORTVERENIGING
EENRUM
Op 1 april 1922 is op initiatief van dierenarts Bruno
Bruins Pzn. de vereniging ‘Het sportterrein’ opgericht.
In eerste instantie hield de vereniging zich alleen bezig
met het beheer van het sportterrein, dat lag op het veldje
achter de Coop. Later kwam de nadruk op het geven
van gymnastieklessen, volleybal, badminton, jazzballet
en nu ook freerunning. Nu willen wij het honderdjarig
jubileum graag vieren met leden, oud-leden en andere
belangstellenden. Hierbij lijkt het ons leuk om in ieder
geval een tentoonstelling/presentatie te maken over
de sportvereniging door de jaren heen. Wij zoeken dan
ook materiaal in de vorm van foto’s, films, anekdotes,
kleding en andere zaken die te maken hebben met onze
sportvereniging.
Heeft u materiaal voor ons? Dan graag inleveren bij Aafke
Mensinga, Dr. Posthumuslaan 24, 9967 PN Eenrum
of mailen naar sveenrum@gmail.com of bellen: 0595491302. Alvast hartelijk dank!
Met vriendelijke sportgroeten,
De voorbereidingscommissie 100 jaar SV Eenrum

Gymnastiekclub 1938

www.postmamotoreneenrum.nl

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
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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Hij komt, hij komt!
Sinterklaas en zijn pieten zijn weer druk bezig met alles regelen voor de reis naar Nederland. Eenrum staat dit jaar
ook weer in de planning: ze willen graag komen op zaterdag 27 november. Hierbij zullen ze rekening houden met de
geldende coronamaatregelen op dat moment, waardoor het mogelijk alleen op een buitenlocatie zal plaatsvinden.
Er zal op korte termijn meer gecommuniceerd worden via de school.
In ieder geval zien wij iedereen graag op 27 november.
Vriendelijke groet,
De Sinterklaascommissie.
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WADLOPEN VANUIT ll- 0
A
,5
7
PIETERBUREN
€1
WADLOPEN IN NOVEMBER
maandag 1
11:30
dinsdag 2
12:30
woensdag 3
13:30
donderdag 4
14:15
vrijdag 5
15:00
zaterdag 6
15:45
zondag 7
16:15
maandag 8
17:00
woensdag 10
07:15
donderdag 11
07:45
vrijdag 12
08:45
zaterdag 13
10:00
zondag 14
11:00
maandag 15
12:00
dinsdag 16
13:15
woensdag 17
14:00
donderdag 18
14:15
vrijdag 19
14:45
zaterdag 20
15:15
zondag 21
15:45
maandag 22
16:15
vrijdag 26
07:15
zaterdag 27
08:00
zondag 28
08:00
maandag 29
10:00
dinsdag 30
11:00

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

DOOR!

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

WADLOPEN IN JANUARI 2022
zaterdag 1
12:45
zondag 2
13:45
maandag 3
14:30
zondag 9
08:15
maandag 10
08:30
dinsdag 11
09:00
woensdag 12
10:00
donderdag 13
11:00
vrijdag 14
12:00
zaterdag 15
13:00
zondag 16
13:45
maandag 17
14:15
dinsdag 18
14:45
woensdag 26
08:30
donderdag 27
09:00
vrijdag 28
10:30
zaterdag 29
11:30
zondag 30
12:30
zondag 31
10:30

VOORJAAR 2022

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

www.wadlopen-pieterburen.nl l 0595 - 528 558 | info@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!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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DE MEEST SPRAAKMAKENDE HOBOÏSTE VAN
ONS LAND KOMT NAAR EENRUM
Pauline Oostenrijk, de meest spraakmakende hoboïste
van ons land, komt naar Eenrum! Op zondagmiddag
28 november geeft zij om 15.00 uur een concert in de
Eenrumer kerk. Het is het tweede concert in de zesdelige
reeks Eenrum Klassiek, een nieuw initiatief om klassieke
muziek dichter in de buurt te brengen.
Pauline Oostenrijk, geboren in Zuidhorn, heeft tijdens
haar loopbaan veel belangrijke prijzen gewonnen. Zij
was eerder eerste hoboïste in het Residentie Orkest,
speelde in het Concertgebouw en bracht cd’s uit
op hetzelfde label als bijvoorbeeld Ton Koopman
en Jaap van Zweden. Momenteel worden haar cd’s
uitgebracht bij het kwaliteitslabel Cobra. Ook is zij onder
anderen hoofdvakdocent Hobo aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen.
In Eenrum brengt zij straks werken van onder andere
Vivaldi, Mozart en Beethoven. Een aantal stukken speelt
zij samen met haar conservatoriumstudenten Myrthe
Egberink en Fabiana Lazazzara. Toegang is inclusief
meet and greet en een hapje en een drankje, waarbij de
bezoekers de musici persoonlijk kunnen ontmoeten.
De hobo is een heel uitgesproken en veelzijdig
instrument. Het maakt deel uit van de houtblazers, net
als bijvoorbeeld de klarinet. De naam ‘hobo’ is dan ook
afkomstig van het Franse ‘haut bois’, dat niets anders
betekent dan ‘hoog hout’. En dat moet een beetje
Groninger toch als muziek in de oren klinken!
Wie alvast een voorproefje wil beluisteren van het
uitzonderlijke en veelzijdige spel van Pauline Oostenrijk,
kan via deze link terecht bij de streamingdiensten en
YouTube: https://linktr.ee/eenrumklassiek. Beluister
vooral de sprankelend en warmbloedig gebrachte
hoboconcerten van Vivaldi, een componist die Pauline
ook in Eenrum ten gehore zal brengen! In december
was Pauline te zien in Het Klokhuis waar zij alles vertelt
over de hobo: https://tinyurl.com/paulineklokhuis. En
tenslotte een filmpje waarin Pauline de kinderen van De
Linde als een echte rattenvanger van Hamelen naar de
Eenrumer kerk voert: https://tinyurl.com/lindepauline
Een concert van wereldklasse dus, op 28 november om
15.00 uur, hier in de Eenrumer kerk!
Leerlingen van Kindcentrum De Linde mogen gratis naar
binnen. Kaarten á €10,- zijn te verkrijgen bij Brood en
Kado in Eenrum, via de website www.eenrumklassiek.
nl en aan de zaal (pinnen mogelijk). U kunt ook een
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mail sturen aan info@eenrumklassiek.nl. Na betaling
worden de kaarten dan onder uw naam gereserveerd,
krijgt u een bevestiging op naam en kunt u ze aan de
deur in ontvangst nemen. De organisatie is verplicht aan
bezoekers te vragen om een geldige QR-code te tonen.

VRIJJAZZIE SPEELDE AUTUMN LEAVES
25 september speelden we in Warfhuizen. Door alle
perikelen van de afgelopen tijd was het er nog niet
eerder van gekomen om voor de dorpelingen het
door vrijwilligers gerenoveerde dorpshuis De Warf te
heropenen. Dat gebeurde op deze prachtig zonnige
zaterdag. De officiële opening werd door onze wethouder
en plaatsgenoot Mariette de Visser verricht en aansluitend
was er de dorpsbarbecue, waar we mochten mee-eten.
Toen was het tijd om het geheel muzikaal te omlijsten.
Dat lukte uitstekend wanneer we dat zouden afmeten
aan de mensen op de dansvloer; er werd veel geswingd
en meegezongen, zodat we met heel veel plezier op het
prachtig verlichte podium stonden.
Tijdens de laatste Herfstsonate van de kwekerij De Kleine
Plantage speelden Pjotr en Ingrid als 2/5 VrijJazzie. Op
deze mooie herfstdag op 10 oktober klonk ‘Autumn
leaves’ wel heel toepasselijk. Wie weet komen we nog
terug op één van de ‘Dagen’ in het voorjaar van 2022
wat echt het laatste seizoen van De Kleine Plantage als
kwekerij zal zijn.
We kunnen op dit moment nog geen aankondiging doen
van een volgend optreden, maar hopen natuurlijk, dat
er snel weer één te melden valt. Dus mocht je iets te
vieren hebben of onze muziek passend vinden bij een
evenement of andere gelegenheid, neem dan gerust
contact met ons op. En nogmaals: voor nieuws dat de
Ainrommer net niet haalt, kijk je op onze website www.
vrijjazzie.nl of onze Facebookpagina.
Met muzikale groet, ook namens Robert, Pjotr, Hans en
Anita,
Ingrid van der Meulen

NATUURLIJK EIGENWIJZ: EEN NUCHTERE
KIJK OP SPIRITUALITEIT
- Hatha yoga voor volwassenen
- Meditatie lessen voor volwassenen
- Kinderyoga van 2 t/m 12 jaar
- Kinder-yoga-feestjes!
lees verder op pagina 16

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?
Ellemiek Ensink, ik ben 7 jaar en zit in
groep 5.
2. Heb jij broers of zussen en wat
is hun leeftijd:
Ja , 1 zusje die heet Noralie en
1 broertje en die heet Jurre.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
“Tom en Jerry”.
4. Wat is jouw favoriete liedje? 		
“Het Vliegerlied”.

6.

7.

Wat wil je later worden?
Dressuur ruiter.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Aardappels, bloemkool en rolladelapje.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen?
Britt Dekker.
8. Wat vind je het mooiste
aan jezelf?
Mijn ogen.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Lena Moens.
10.Waarom aan deze
persoon?
Omdat zij mijn bffer is.
(best friend for ever).

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

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag
en donderdag open van
9.00 uur tot 16.00 uur.
Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.
Kom gerust binnen
om te kijken!
paddenstoel nr 4
Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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- Een op een begeleiding voor kinderen (bv. 		
emoties leren begrijpen, rustmomenten inpassen etc.)
Chakra yoga voor jongeren vanaf 13 jaar
- Yoga/ontspanning/ademen & lotgenotencontact voor
kankerpatiënten
- Binnenkort Qi gong lessen (bij voldoende aanmeldingen)
Wist u dat … het ook mogelijk is om de ruimtes van
Natuurlijk Eigenwijz voor eigen gebruik een dagdeel
te huren (uiteraard afhankelijk van het gebruik en na
overleg).
Voor informatie: bel Marja 0653586885 of mail: info@
natuurlijkeigenwijz.nl
NatuurlijK EigenwijZ
J.J. Willingestraat 13
Eenrum

GRONINGS GOUD
In het Dorpscentrum Agricola te Baflo wordt op vrijdag
26 november 2021 om 20.00 uur een lezing gehouden
door Wendelmoet Boersema. Zij is journalist bij Trouw
en was correspondent voor Trouw, Elsevier en BNR in
Rusland.
In haar boek Gronings goud reconstrueert Wendelmoet
Boersema de geschiedenis achter de barsten en de
breuken waaronder haar geboorteprovincie Groningen
zo te lijden heeft. Waarom kost het de politiek zoveel
moeite afscheid te nemen van het gas? Wat heeft het gas
uit Slochteren ons gebracht? Welke macht verschafte
het gas ons op het internationale toneel? En hoe groeide
Groningen uit tot de spil in onze relatie met Rusland?
We volgen Wendelmoet Boersema op haar fascinerende
tocht langs Groningse akkers en Siberische gasvelden,
van Gasunie tot Gazprom. Aan de hand van originele
bronnen en interviews brengt Gronings Goud een palet
aan verhalen, van de Texaan die Nederland op gas liet
koken en de Groningse boer die met graafmachines heel
Nederland voorzag van leidingen, tot het verdriet in de
Groningse…
Gaswinning draait om geld, macht en geopolitieke
verhoudingen.
Wij zien u graag op 26 november om 20.00 uur in het
Dorpscentrum Agricola.
We houden we ons aan de maatregelen van de overheid
m.b.t. de toegang. U zult een coronavaccinatiebewijs op
de app of op papier moeten kunnen laten zien of een
testbewijs niet ouder dan 24 uur.
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Locatie : Dorpscentrum Agricola te Baflo.
Tijd
: 20.00 uur.
Datum : vrijdag 26 november 2021 0m 20.00 uur.
Van niet-leden wordt een kleine vergoeding gevraagd.
Der Maatschappij tot NUT van ‘t Algemeen
Opgericht in 1784
Departement ‘t Hoogeland

VVD HOUDT BEWONERSONDERZOEK IN HET
HOGELAND
VVD Het Hogeland houdt een bewonersonderzoek
onder de inwoners van de gemeente. In deze enquête
kunnen inwoners in ongeveer 10 minuten hun mening
geven over hun buurt.
‘In de afgelopen periode was het niet makkelijk om
inwoners fysiek te ontmoeten. Dat is wel een wezenlijk
onderdeel van ons raadswerk. Helaas hebben door
corona de geplande dorpsbezoeken al anderhalf jaar
niet plaats kunnen vinden’, aldus fractievoorzitter Stefan
van Keijzerswaard. ‘Gelukkig is er nu weer wat meer
mogelijk. Maar Het Hogeland heeft heel veel kernen die
wij graag allemaal zouden willen bezoeken de komende
tijd. Dat zal helaas niet overal lukken. Om toch van
inwoners te horen wat er speelt hebben wij daarom een
bewonersonderzoek opgesteld.’
‘Met dit bewonersonderzoek willen wij inwoners op
een laagdrempelige manier de mogelijkheid geven hun
mening te laten horen’, vertelt Van Keijzerswaard. ‘Met
de ideeën en suggesties gaan wij aan de slag. Voor
het samenstellen van het verkiezingsprogramma, het
indienen van voorstellen in de gemeenteraad of door
vragen te stellen aan het college van burgemeester en
wethouders. Uiteraard nemen wij contact op met de
inwoners wanneer er behoefte aan is.’
Onderwerpen die aan de orde komen bij de vragenlijst
zijn onder andere veiligheid, verkeer, voorzieningen
in de buurt, evenementen, de hoeveelheid groen en
speelveldjes. Ook hebben inwoners de mogelijkheid om
hun mening te geven over zelfgekozen onderwerpen.
De enquête is te vinden via hethogeland.vvd.nl/
bewonersonderzoek. Wanneer u vragen of opmerkingen
heeft kunt u deze ook doorgeven via fractie@
vvdhethogeland.nl

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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BIJZONDER CONCERT IN DE KERK VAN
DEN ANDEL
Op zondag 7 november komt Panta Rhei naar Den Andel.
Panta Rhei betekent: ‘alles stroomt’. Zo ook de muziek
van Panta Rhei. Een programma met melodie, bourdon
en percussie, uitgevoerd op diverse instrumenten in
verschillende samenstellingen met centraal hierin de
Hang uit Zwitserland, de Sitar uit Noord India en de
dwarsfluit uit de Europese muziekcultuur.
De muziek bestaat zowel uit eigen composities als uit
improvisaties, geïnspireerd door de bijzondere klank
en mogelijkheden van de Hang in combinatie met
melodische en ritmische elementen uit de klassieke
muziek van Noord India. Panta Rhei gebruikt geen
westerse harmonieën, maar wel op de fantasie werkende
melodieën tegen een achtergrond van een bourdon. Dit
creëert een sfeer van tijdloosheid en subtiele melodische
en ritmische schoonheid.
Panta Rhei is Rob Verheul (Hang, Gong, Ocean drum,
Darbuka, Koshi Chimes, Shrutibox) en Jacques
Platenkamp (Sitars, Tabla, C- en Alt-dwarsfluit).
Het concert in het kerkje van Den Andel begint om
15.30 uur, de entree is 10 euro. Graag zoveel mogelijk
gepast betalen. Corona-check noodzakelijk. www.
kerkinhetdorp.nl

WEER EEN FEESTJE!
Ruilkring Hogeland is een vereniging van mensen die
zich bezighoudt met het ‘kopen en verkopen’ of uitlenen
van goederen, gereedschappen, of het aanbieden van
diensten en het delen van kennis etc.. 		
En dat allemaal zonder tussenkomst van geld! Als
betaalmiddel wordt een virtuele munt gebruikt: de
pangel. Dat is handig omdat je dan jouw verdiende
pangels bij andere leden van de ruilkring kunt inzetten
voor een aanbod dat voor jou aantrekkelijk is.

Sinds de coronamaatregelen van maart vorig jaar, zijn
we in augustus voor het eerst weer bij elkaar geweest.
En dat was een feestje. Helaas geen plaats voor
belangstellenden die keer, omdat het maximum aantal
deelnemers al snel was behaald. Maar een volgend feestje
staat al weer in de startblokken: we vieren deze maand
namelijk ons eerste lustrum, vijf jaar alweer dat Ruilkring
Hogeland actief is. En dat doen we op donderdag 28
oktober a.s., van 19.30-21.00 uur in Winsum. En we
maken er een feestje van, waarbij we nu ook echt heel
graag belangstellenden zien. Ruimte genoeg om nog
wat afstand tot elkaar te kunnen houden in deze nog
steeds coronatijd.
Wat hoort er bij een feestje: een cadeautje, gratis koffie
of thee en taart! Je kunt er de sfeer te proeven, je vragen
stellen, en kennis maken met anderen. En deze keer dus
ook: hoe is het begonnen, waar staan we nu, kortom
items die bij een lustrum horen.
Daar wil je toch bij zijn?
Wellicht ook goed om te weten dat er op 24 november
opnieuw een inloopbijeenkomst staat gepland. We
blijven actief!
Meer weten? Kijk eens op www.ruilkringhogeland.nl,
daar vind je de doelstelling, spelregels, vraag en aanbod
van leden, en kun je de laatste nieuwsbrief lezen.
Opgave voor de ledenbijeenkomst van 28 oktober en/
of 24 november óf je aanmelding als nieuw lid kan via
contact@ruilkringhogeland.nl. Voor een contributie van
€ 1,00 per maand ben je al lid en krijg je bovendien nog
een startkapitaal van 30 pangels, zodat je meteen kunt
gaan ‘handelen’.
Na opgave voor deelname aan de ledenbijeenkomst
krijg je het adres en een routebeschrijving.
Wees welkom en voel je welkom!

Duurzaamheid en betrokkenheid bij elkaar zijn speerpunten
van de Ruilkring. Om betrokkenheid met elkaar vorm te
geven zijn er maandelijks ledenbijeenkomsten, in een
afgehuurde ruimte of bij een van de leden thuis. Koffie
met wat lekkers erbij, gelegenheid om elkaar te leren
kennen, gezellig en vaak met mooie gesprekken. En
natuurlijk de handel betaald in pangels.
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paddenstoel nr 5

Gediplomeerd lid van Provoet

klompenmakerij

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

EENRUMER

65

KLOMPEN

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

•
•

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.

n.

1914 - 2021
7
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PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 november 2021 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“HERFST BRENGT WIND EN REGEN”. De winnaar van de vorige maand: Marinus Dijkstra. Gefeliciteerd, het
prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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HORIZONTAAL
1. vuursprankje
3.gems
10.tentoonstelling
13.armoedig steegje
14.kluwen wol
16.herdersfluit
19.Leger Des Heils (afk)
21.waardeloos goed
24.Genesis(afk)
25.mannetjesvis
26.dierengeluid
28.hertje
29.Noord‐Brabant(afk)
30.afname
32.tekengerei
34.zijrivier v.d. Maas
36.sierplant
37.deels
38.vloerbedekking in stallen
40.dunne weefselplek
41.doordrenkt
42.gebrekkig ter been
44.slot
46.afstammeling
47.ijzeren staafje
48.afmaker
49.deegwaar
50.verhoogde toon
52.tropische vrucht
54.metaal
56.landtong
58.ontvangstbewijs
60.kleur
62.plaats in Normandië
63.pl. in Flevoland
64.armzalig verblijf
66.zekerheid
68.glorie
69.tarten
71.blijspel
72.borstelig
74.erfelijk materiaal
76.bijwoord
77.mispunt
78.bloemkweker
80.berg op Kreta
83.voorrang
85.deel v. e. vrachtwagen
89.neerslag
91.Romeinse groet
92.buigen
96.vorm van belasting
97.eskimohut
99.punt
100.Tibetaans leeuwhondje
102.opschik
104.opening
105.talent
107.cilyndrisch

109.Europeaan
110.ouderwetse vrouwenmuts
111.bruto min tarra
112.bezittelijk vnw.
113.sleepnet
115.onlangs
117.azijn
119.aanstonds
121.deel vh gezicht
123.riv. in Portugal
125.bakplaats
126.filterwerktuig
127.vereerd persoon
129.gebrande suiker
131.het grootste deel
132.militaire rang
133.bestaansmiddel
135.bedlinnen
136.golfterm
137.Franse nv.
138.vrouwelijk beroep
141.supporter
142.legeronderdeel
144.scheepsemmer
146.bovenlichaam
147.snelle, scheurende
beweging
148.hoofddeksel
149.sprookjesfiguur
VERTICAAL
1.bederven
2.afwijzing
3.kleverig mondvocht
4.uiteinde
5.Europees Parlement
6.voegwoord
7.maanstand
8.invenit(afk)
9.rondrit
11.Turkse herberg
12.zoogdier
13.boert
15.pl. in Gelderland
17.ontwaarding van geld
18.drank
19.schattig
20.foedraal
22.zonder inhoud
23.op de hoogte brengen
26.bepaald dieet
27.walkant
31.malloot
32.vent
33.ontvlekkingsmiddel
35.Stichting
Leerplanontwikkeling(afk)
37.heerszuchtig
39.ruptuur
42.broodsoort
43.arbeidsduurverkorting (afk)

45.vet
50.jongensnaam
51.deel v.e. gebouw
53.drenkplaats
55.spoorloos
56.bloem
57.adelijk landhuis
59.tijdmaat
61.laagste koers(afk)
62.civiel ingenieur(afk)
63.spuugzat
65.soepschaal
67.kruik
68.bestanddeel
70.rangtelwoord
71.beursterm
73.sociale uitkering
74.dergelijke(afk)
75.onderdeel v.e. auto
76.vogel
79.dop
82.in samenwerking met(afk)
84.vierde deel
86.jongensnaam
87.oostelijk
88.trachten
90.godin v.d. dageraad
92.kleurentelevisie(afk)
93.uitgeput
94.met aftrek(afk)
95.naschoolse opvang(afk)
98.gespuis
99.ontvangkamer
101.lariekoek
103.met stoom bereide koffie
105.joviaal
106.netto(afk)
108.oeverbescherming
113.overdonderend succes
114.deel v.h. lichaam
116.ouderwets kledingstuk
118.duinvallei
119.riv. in Engeland
120.oud
122.pikante saus
124.laatste rustplaats
125.voorteken
126.nul
128.kleine gemeente
130.sierplant
131.zacht
134.viskaar
136.oosters tapijt
139.vervelend
140.commando
142.soort vaatwerk
143.afgesloten
145.symbool scandium
146.ten uwent(afk)
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Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

REDACTIETEAM

TUINA ANLEG
TUINONDERHOUD
BOOMVER ZORGING
(HER)BESTR ATING
GRONDWERK Z A AMHEDEN
WWW.MARNELAND.NL
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AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

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 )

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
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