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VOORWOORD
De lente van de winter: de herfst is hier, in volle glorie.
Prachtige zonsondergangen, rijp op de daken en het
lover dat van kleur verschiet. Ook de temperatuur daalt
weer. En hoe warm te blijven in tijden waarin energie zo
kostbaar is? Dikke truien en dekens helpen uiteraard.
Of lekker tegen elkaar aan met een kop hete thee. U
zou uw kachel natuurlijk kunnen opstoken met De
Ainrommer, maar het is u misschien opgevallen dat uw
favoriete dorpsblad wordt gedrukt op nieuw papier.
Dat komt doordat we zijn gewisseld van drukker, die
andere materialen gebruikt. De Ainrommer goes glossy.
Zonde om die dan op het vuur te gooien – bovendien
waarschijnlijk niet zo goed voor het milieu.

Tot slot geeft het lezen van deze Ainrommer zélf
misschien ook een warm gevoel. Het is dan wel
een iets minder dikke editie dan u van ons gewend
bent, maar ook deze maand weer: nieuws van
Dorpsbelangen, een goedgevulde agenda, een puzzel
en enkele aankondigingen/berichten. Ook een update
over Zalencentrum Bulthuis, een nieuwe ‘Eem om
toavel mit…’ en een oproep van een gepassioneerde
dorpspuzzelaar. Kortom: voor ieder wat wils!
‘De bomen waaien alleen maar kaal, zodat de zon er
beter doorheen kan schijnen.’ (Loesje)
De redactie

Wat u wel kunt doen? Milieu Centraal geeft een aantal
eenvoudige tips, die bij elkaar heel wat energie (en dus
geld) besparen:
- Verwarm niet uw hele huis. Draai de verwarming uit in
ruimtes waar u niet bent en houd de deuren dicht.
- Zet de thermostaat één graad lager dan u gewend 		
bent. Dit maakt al een enorm verschil.
- Zet de thermostaat ’s nachts op 15 graden. Dit kunt u
al een uur voordat u gaat slapen doen.
- Laat de thermostaat op 15 staan als er overdag
niemand thuis is.
Meer tips hier: www.consumentenbond.nl/energievergelijken/energie-besparen-verwarming en: www.
woonbewust.nl/tips-energie-besparen

Arboretum in herfsttooi
(voor foto in kleur zie www.de-ainrommer.nl)
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nijs oet ainrom
Dag

d.d. Organisatie

Activiteit

Locatie

lezing biologische landbouw
Ds. Klaas Pieterman
wedstrijd ekc vr 1
papieraktie
handwerken
wedstrijd ekc vr 1
wedstrijd eenrum 1
bingo
concert strijktrio NNO
jaarvergadering
valprefentie
vrijwilligersochtend
wedstrijd ekc vr 1
intocht Sinterklaas
concert Cantarosa

Dorpshuis Baflo
De Poort
sportpark
dorp
dorpshuis
sportpark
sportpark
dorpshuis
kerk Eenrum
kantine ijsbaan
dorpshuis
Ernstheemsterpad
sportpark
Dorp
kerk Den Andel

Tijd

November
Do.
Vrij.
Za.
Za.
Ma.
Za.
Za.
Za.
Zo.
Za.
Do.
Za.
Za.
Za.
Zo.

03-11
04-11
05-11
05-11
07-11
12-11
12-11
12-11
13-11
19-11
24-11
26-11
26-11
26-11
27-11

NUT
Kerk in het dorp
VV Eenrum
Orpheus
Ontmoetingspunt
VV Eenrum
VV Eenrum
VvV
Eenrum klassiek
Ijsvereniging
Ontmoetingspunt
Arboretum Notoarestoen
VV Eenrum
VvV
Kerk in het dorp

20.00
10.00 – 12.00
13.00
14.00
13.00
15.15
20.00
15.00
19.30
10.00
08.30
13.00
14.00
15.30

December
Za.
03-12 VV Eenrum
wedstrijd eenrum 1
Za.
10-12 VV Eenrum
wedstrijd ekc vr 1
Wekelijkse activiteiten Sv Eenrum
Dinsdag
Kickboksen
Woensdag
Sterk je lijf dames 16+
Donderdag
Volleybal m/v recreatief
Vrijdag
Gymnastiek 55+ (m/v)
Vrijdag
Gymnastiek (2 – 6 jaar)
Vrijdag
Freerunning 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs
Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Zwemmen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Volksdansen
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Gymnastiek
Maandag
Ontmoetingspunt
Handwerken (oneven weken)
Maandag
Ontmoetingspunt
Bingo (even weken)
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Loopgroep
Donderdag
Klaverjassen
Donderdag
Ainrommer Shantykoor
Rep. Ook voor < de 55 jr.
Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Wo.
02-11 Diverse kerken
Zo.
06-11 Centrumkerk Winsum
Ds Ruth Renooij
Zo.
13-11 Centrumkerk Winsum
Ds Ruth Renooij
Zo.
20-11 Centrumkerk Winsum
Ds Ruth Renooij
Zo.
20-11 Kerk Den Andel
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
27-11 Centrumkerk Winsum
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
27-11 Winkheem Winsum
Ds. Ruth Renooij
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sportpark
sportpark
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

15.15
13.00
18.15 – 20.30
19.30 – 20.30
19.15 – 20.45
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

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

Bijzonderheden
Tijd
Allerzielen
10.00 – 19.00
Oogstdienst
10.00
Heilig avondmaal
09.30
Eeuwigheidszondag
09.30
Eeuwigheidszondag
10.00
1e Advent
09.30
Heilig avondmaal
16.30

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

kleurplaat sinterklaas
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
Herfst, herfst, herfst, wat heb je te koop.
Duizend kilo bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind.
Ja, m’n kind.
‘k Weet niet of jij dat aardig vindt.
Om een of andere niet meer te reproduceren reden
schoot deze toepasselijke tekst in mijn hoofd. Heeft
Dorpsbelangen nog meer te melden dan dat? Gelukkig
wel. Daar gaan we.
Dorpsvisie
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
tekst en vormgeving van de Dorpsvisie. Zodra dit is
afgerond zal de Dorpsvisie aan de bewoners van Eenrum
gepresenteerd worden. Uiteraard zal de Dorpsvisie ook
onder de aandacht gebracht worden van de gemeente.
Het is voor Eenrum een belangrijk stuk, omdat hierin staat
aangegeven welke onderwerpen voor de Eenrumers van
belang zijn en waaraan de komende jaren aandacht zal
worden besteed. Dit alles in gedegen samenwerking
met de gemeente het Hogeland. Wordt vervolgd.
Opvang Oekraïense vluchtelingen
Het zal u niet ontgaan zijn dat sinds de zomer het pand
aan het Ernstheemsterpad weer bewoond is. Vanwege
het faillissement van Keroazie moesten de toenmalige
bewoners vertrekken. In overleg met de eigenaar van
het pand heeft de gemeente het Hogeland in het pand
drie Oekraïense gezinnen (oma, moeder, kinderen, geen
volwassen mannen) ondergebracht. De inwoners van
Eenrum zijn hierover door de gemeente in algemene
zin geïnformeerd en de direct omwonenden later meer
specifiek. Er zijn twee contactpersonen vanuit de
gemeente aangesteld die de praktische zaken regelen en
fungeren als aanspreekpunt voor de direct omwonenden.
Alles verloopt op dit moment naar wens. Graag willen
de mensen uit Oekraïne wat meer betrokken worden
bij leuke activiteiten in het dorp. Heeft iemand hiervoor
ideeën, laat het dan even weten.
Dorpsbudget
Op dit moment zit er voor Eenrum nog ongeveer
€22.000,- in de gemeentelijke pot. Elk mooi idee
dat de leefbaarheid in het dorp bevordert is welkom.
Rechtspersonen (verenigingen, stichtingen) kunnen
zelfstandig een aanvraag indienen. De benodigde
formulieren en voorwaarden zijn op de website van
de gemeente te vinden. Voor groepen en organisaties
die geen rechtspersoon zijn kan Dorpsbelangen een
bemiddelende rol spelen.
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Werkgroep Wonen
Er heeft weer overleg met de gemeente plaatsgevonden.
Vanwege mutaties in het ambtenarenbestand hadden
we weer met een nieuw contactpersoon te maken (die
overigens ook maar tijdelijk is) en dat geeft vertraging in
zijn algemeenheid en ergernis in het bijzonder aan de
kant van Dorpsbelangen. Reeds eerder was gemeld
dat de vier vrije kavels aan de Uilkensstraat in het vierde
kwartaal in de verkoop zouden komen. U raadt het al,
er zijn wat kinken in sommige kabels gekomen, zodat
de verkoop nu ergens in de eerste helft van 2023 is
gepland. Verder is de werkgroep bezig om samen met
de gemeente en een gespecialiseerd bureau meerdere
plekken geschikt voor woningbouw te onderzoeken. Er
lijken interessante mogelijkheden te zijn. Wordt vervolgd.
Politieke belangstelling
Enige tijd geleden heeft het bestuur van Dorpsbelangen
in een wat informele setting rond de tafel gezeten
met een afvaardiging van de gemeenteraadsfractie
van de PvdA met als doel over en weer eens van
gedachten te wisselen over wat ons beiden bezig
houdt. Communicatie met de gemeente, of misschien
beter gezegd de soms moeizame communicatie,
bleek een belangrijk onderwerp. De VVD kon natuurlijk
niet achterblijven en een zelfde soort overleg heeft nu
met deze raadsfractie plaatsgevonden. Ook hier bleek
(de soms gebrekkige) communicatie een belangrijk
onderwerp. Concreet leveren dit soort gesprekken niet
direct resultaten op, maar er ontstaat wel het gevoel dat
er met betere samenwerking meer te halen valt. En een
betere samenwerking begint altijd met elkaar beter leren
kennen.
Lid worden van Dorpsbelangen
Heeft u bijvoorbeeld een “dorpskwestie” die u graag
bij de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan
kan Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij
spelen. Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het
geluid. Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden
is zeer eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid
te worden naar Wim Toonder, onze penningmeester, op
dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

COOP
COOP

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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treffend Eenrum
Van kooppodium tot leugenbankje –
aan ideeën geen gebrek.
Update Treffend Eenrum
In de vorige Ainrommer schreven we al een kort verslag
over de discussiebijeenkomst over de toekomstige
mogelijkheden voor Zalencentrum Bulthuis en het
Dorpshuis, die op zaterdag 24 september plaatsvond.
Intussen heeft Marik Gnodde een prachtig en informatief
videoverslag gemaakt van deze bijeenkomst, waarvoor
dank Marik! Bekijk de film vooral even op de website
www.treffendeenrum.nl. Hier kun je ook de presentatie
zelf doorbladeren.
We hadden jullie nog een overzicht beloofd van de
ideeën die jullie met z’n allen hebben aangedragen, door
ze op de discussie-tafelkleden te schrijven (zie foto’s).
Veel mensen hielden een pleidooi voor behouden van
het bruine café en de leuke feesten en disco’s in Bulthuis.
Omdat het de bedoeling is dat de activiteiten die nu in het
Dorpshuis plaatsvinden, straks naar Bulthuis verhuizen,
werden veel van die activiteiten op de tafelkleden
genoemd. Denk aan Orpheus, het Shantykoor,
volksdansen, etcetera. In Bulthuis zouden bovendien
allerlei andere activiteiten georganiseerd kunnen worden:
(pool)biljarten, schilderen, klaverjassen, boetseren, wijn
en whiskeyproeverijen, sjoelen, bijlessen voor de jeugd,
handwerken, dammen, bingo, escape rooms, culturele
avonden, theater, toneel en muziek (bijvoorbeeld een
nieuwe versie van Ainrom Aigenwies). Velen zouden
graag de musical van groep 8 weer op het podium in de
grote bovenzaal terug willen zien. Suggesties en kansen
voor samenwerking waren er ook, met de bestaande
horeca, de jeugdsoos, de Ainrommer
B&Bs, de kanocamping, IKC De
Linde, Wonderboom jeugdtheater,
de nieuwe activiteiten van Kunst &
Vrijheid (in voorheen Max & Elly).
Een idee wat aan veel tafels werd
geopperd is het opzetten van een
soort Kookpodium (geïnspireerd op
Jacob’s Kookpodium). Hierop zijn
allerlei varianten mogelijk: koken voor
en door ouderen, en/of met mensen
met afstand tot de arbeidsmarkt,
koken met producten uit het wad,
vergeten groenten en/of van de boeren
uit de streek, ruimte bieden voor de
‘exotische’ keuken, bedenk het maar.
Bulthuis zou een perfecte locatie zijn
voor bruiloften en uitvaarten, maar
ook voor een VVV-informatie punt of
8

een steunpunt/ophaallokatie van bibliotheekboeken.
Sommigen dachten nog aan een vorm van een Repair
Cafe, naaiatelier (in samenwerking met Rashid?), al dan
niet in samenwerking met het Noorderpoortcollege.
Het behoud van de historische kamer/kring in Bulthuis,
mogelijk in combinatie met een inloop, dagbesteding
of huiskamer voor ouderen, werd ook genoemd. Een
prachtig leugenbankje centraal in het dorp, buiten
voor het pand, zou hier goed bij aansluiten. Tijdens
de bijeenkomst kwamen veel goede herinneringen en
verhalen over Bulthuis naar boven. Het idee ontstond
om die verhalen op te halen en vast te leggen. Dit willen
we graag samen met een aantal vrijwilligers oppakken.

tafelkleed met aangedragen ideeën voor Bulthuis

Voor het pand waar nu het Dorpshuis gevestigd is waren
de suggesties iets eenduidiger, omdat het de bedoeling
is om daar woningen te creëren. Eigenlijk vond iedereen
een combinatie van wonen voor jongeren en ouderen
een goed idee. Dit maakt het levendig en kan zorgen voor
meer begrip voor elkaar. Er zou een buitenruimte of tuin
kunnen komen, een inpandige gezamenlijke huiskamer,
een werkbank met gereedschap voor kleine klusjes. Het
zou sociale huur en/of betaalbaar huren moeten worden,
en voor een beperkte periode (bijvoorbeeld voor 5 jaar).
Zo wordt doorstroom gegarandeerd en kunnen zoveel
mogelijk mensen baat hebben bij deze woonplek. Er kan
begeleiding komen op hoe je door kunt stromen op de
woningmarkt.

Intussen is de werkgroep Treffend Eenrum vol energie
verder gegaan. De prioriteit ligt nu eerst bij het rond
krijgen van de financiering voor de aankoop van het
pand Bulthuis. De deadline hiervoor is 15 november. Als
dat lukt is de overdracht uiterlijk per 31 december 2022.
Verder zijn we bezig met het plannen van een tweede
informatie bijeenkomst, waarbij we graag nog wat meer
input van de jongere generaties willen ophalen. Ook met
de omwonenden van Bulthuis en het Dorpshuis willen
we graag specifiek om de tafel. Daarnaast gaan we
de wensen en behoeften ophalen van de verenigingen
die nu van het Dorpshuis gebruik maken. Bij deze
vervolgbesprekingen zijn we van plan zijn om direct een
architect te betrekken die concreter kan meedenken
over de mogelijkheden en invulling van beide gebouwen.
Voor de langere termijn hebben we allerlei verkennende
gesprekken met verschillende fondsen en mogelijke
financiers voor de verbouwingsplannen. Dit is een
zaak van veel informeren en praten en een lange adem
hebben. We houden jullie op de hoogte, maar hopen
voor nu vooral dat het lukt om de aankoop van Bulthuis
rond te krijgen.
werkgroep Treffend Eenrum

tafelkleed met aangedragen ideeën voor het Dorpshuis
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DANKBETUIGING
De vele blijken van medeleven, de lieve reacties, de
molen die in de rouwstand stond, het luiden van de
kerkklok tijdens de laatste tocht van Jan door het dorp,
hebben ons omhuld als een warme deken!

WIST U DAT….?
·
·

Heel veel dank daarvoor!

·

Nely Kloosterman-Steensma
Jeroen en Marianne
Eelco en Simone

·
·
·

BERICHTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK
EENRUM
Griepprikken
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse griepprik. Mensen
die hiervoor een oproep krijgen, kunnen op 17 november
bij de Huisartsenpraktijk Eenrum de griepprik halen.
Hiervoor kunt u van 14 tot 17 uur terecht. Neemt u
alstublieft uw oproep mee.
Als u echt niet in de gelegenheid bent om op dat moment
te komen, dan is er gelegenheid de griepvaccinatie te
halen zonder afspraak van maandag 21 t/m vrijdag 25
november tussen 8 en 10 uur ’s ochtend. Mocht ook dat
niet lukken, dan kunt u bellen voor een andere afspraak.
Telefoonnummer: 0595-491432, kies 2. We adviseren u
om voor december uw griepprik te halen.
Mensen die de griepprik thuis krijgen toegediend,
ontvangen
geen
oproep.
De
assistente
of
praktijkverpleegkundige komt dan bij u langs.
Heeft u geen oproep gekregen terwijl u hier wel voor in
aanmerking denkt te komen? Neemt u dan alstublieft
contact met ons op. Wij kunnen dan kijken of u inderdaad
in aanmerking komt voor de griepprik. Als blijkt dat
er geen medische reden is waardoor u in aanmerking
komt, kunt u deze alsnog krijgen. Dan zijn de kosten
hiervan echter voor eigen rekening.
Voor meer informatie over de griepprik kunt u terecht op
de website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griepprik
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·
·

·
·
·
·

·

·

·

Stichting Dorpsmoestuin Eenrum een nieuwe
doorstart heeft gemaakt?
Nu een biologische groentetuin en een gezamenlijke
pluktuin beheert?
Deze tuinen elk met een dam verbonden zijn met
het Vlaspad?
We een nieuw enthousiast bestuur hebben en een
aantal vrijwilligers?
De pluktuin een oase van rust is met fruitbomen- en
struiken, kruiden en bloemen?
We een subsidie hebben gekregen van het
dorpenbudget Hogeland om onder andere een
grasmaaier en bosmaaier op accu aan te schaffen?
We hierdoor de tuin beter kunnen onderhouden?
Dat we van de subsidie ook twee parkbanken
hebben aangeschaft, zodat je van een momentje
rust kunt genieten in deze heerlijke tuin?
We meerdere keren per jaar een gezamenlijke
klusdag hebben met alle vrijwilligers?
De vrijwilligers vrij mogen plukken van de heerlijke
bessen, pruimen, appels en peren?
Een aantal Eenrumers een eigen tuintje hebben
in de biologische groentetuin?
We volgend jaar seizoensdagen willen organiseren
voor de kinderen in het dorp om te leren over de
natuur en de wisselende seizoenen?
We er over denken om thema-avonden te
organiseren om van elkaar te kunnen leren op
tuingebied?
We graag willen kennismaken met dorpsgenoten die
het leuk vinden om af en toe gezamenlijk in de tuin te
werken, te kletsen of gezellig samen wat te eten?
U ons kan benaderen via mailadres:
jannekej2004@yahoo.ca

2
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BINGO!

Hij komt, hij komt!

Noteer weer in jullie agenda’s, de jaarlijkse bingo van de
VvV.
Plaats: Dorpshuis Eenrum
Datum: zaterdag 12 november
Aanvang: 20:00 uur
Kosten: Leden: 8 euro voor 5 rondes, niet-leden 10 euro
voor 5 rondes
Ook zal het rad van avontuur weer draaien waarbij ook
prachtige prijsjes te winnen zijn!

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 26 november.
De Sint en zijn pieten zullen om 14:00 uur aankomen in
de haven waar ze verwelkomd worden door muziek van
Orpheus. Hierbij hebben we de kinderen nodig om hard
mee te zingen voor Sinterklaas. Hier krijgen de kinderen
een stempelkaart waarop ze gedurende de middag
met activiteiten stempels kunnen verzamelen. Vanuit de
haven zullen we een rondtocht door het dorp maken met
als eindpunt de mooie kerk van Eenrum. Tijdens deze
rondtocht zullen we o.a. weer langs het Aikeshof rijden
waar Orpheus ook weer te horen zal zijn. De gehele
route kunnen jullie vinden op het toegevoegde kaartje.
De rondtocht zal worden afgesloten met, voor wie dat
wil, een ‘meet & greet’ met Sinterklaas en de pieten in
de kerk.
In ieder geval zien wij iedereen graag op 26 november.
Vriendelijke groet,

Vriendelijke groet,
Bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken
Rectificatie Ainrommer oktober VvV
Per abuis zijn er 2 inzendingen van vorig jaar in de
Ainrommer van oktober terecht gekomen. Dit gaat over
het stukje over de lichtweek en de lidmaatschapskaarten.
We zijn als bestuur nog aan het dubben wat te doen
met de lichtweek. Wat betreft de lidmaatschapskaarten,
daarmee komen we volgend jaar na de jaarvergadering
weer bij u langs. Excuses voor het ongemak.
Met vriendelijke groet,

De Sinterklaascommissie.

Anda Toonder, voorzitter VvV

routekaart sinterklaasintocht
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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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OPROEP: ZIJN ER NOG MEER WASGIJ-ERS IN
EENRUM?
De donkere dagen komen in zicht en dan verschuiven
activiteiten van buiten naar binnen. Het maken van
legpuzzels (of is het leggen van legpuzzels?) is een mooi
voorbeeld van een binnenactiviteit. Iedereen heeft wel
een ervaring met legpuzzels. Sommigen hielden het wel
gezien bij een legpuzzel van 6 stukjes gemaakt in de
peutertijd en anderen zijn nooit meer vrijgekomen van
het legpuzzelvirus. Die puzzelen de Nachtwacht in elkaar
of een prachtig Zwitsers landschap en dan het liefst in
5.000 stukjes. Ik zit er zelf wat tussenin. In mijn vroege
jeugd wel eens een legpuzzeltje gemaakt, maar al gauw
de animo ervoor verloren.
Vele jaren daarna kwam ik toevallig in aanraking met
iemand in het basisonderwijs die helemaal enthousiast
was van Wasgij legpuzzels en deze puzzels ook in school
gebruikte voor leerlingen die wat tijd over hadden. Deze
puzzels werden als “nogal uitdagend” aangemerkt. Wat
zijn het eigenlijk voor puzzels?
Ze bestaan uit 1000 stukjes en op de voorkant van de
doos staat een afbeelding die je niet gaat puzzelen.
Bijvoorbeeld een winkel met wat mensen erin. Meestal
staat op zo’n afbeelding iemand die erg schrikt of heel
verbaasd kijkt of beide tegelijk. Het is nu de bedoeling
om te gaan puzzelen wat deze persoon ziet. Je weet
dus helemaal niet wat je gaat puzzelen en dat maakt het
ingewikkeld, uitdagend en vooral buitengewoon leuk. De
voldoening van het voltooien van de puzzel, om dan pas
te zien wat er precies gebeurt, is ontzettend groot.
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Dat verklaart ook de naam van deze soort puzzels.
Wasgij. Het is het omgekeerde van Jigsaw, de gewone
variant.
Wasgij puzzels zijn er in diverse soorten. Allereerst de
Wasgij Original, die hiervoor is beschreven. Daarvan
zijn er ongeveer 40 verschillende. Verder is er de Wasgij
Destiny (25 verschillende). Op de voorkant staat een
tafereel bijvoorbeeld uit de jaren 50 van de vorige eeuw
en je moet dan min of meer hetzelfde tafereel, maar dan
een flink aantal jaren in de toekomst puzzelen. De Wasgij
Mystery (25 verschillende) is ook erg leuk. Op de doos
staat een tafereel, waarin duidelijk iets te gebeuren staat.
Wat dat is moet je gaan puzzelen. Verder zijn er nog wat
varianten in wat minder uitvoeringen. Elk jaar komen er
nieuwe puzzels uit.
Zelf heb ik tot nu toe ongeveer 80% van alle Wasgij puzzels
gemaakt en ik kan zeggen dat het een aangenaam
verslavende bezigheid blijft. De meeste puzzels koop ik
via Marktplaats. Ze kosten in doorsnee €8 - €10. Als ik
ze gemaakt heb verkoop ik ze weer verder of ik geef ze
weg.
De donkere dagen komen in zicht. Wat zou het leuk zijn
om in ons mooie Eenrum Wasgij enthousiastelingen met
elkaar in contact te laten komen, om zo puzzels met
elkaar uit te wisselen. Dat geldt natuurlijk ook voor de
mensen die er graag mee kennis mee willen maken. Laat
het mij weten via een telefoontje of WhatsApp-bericht op
06-12963712.
Veel puzzelplezier.
Willem Hiemstra
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EEM OM TOAVEL MIT…
We zitten dit keer om toavel mit… Titia Smit en Sijtze
de Vries. Beiden opgegroeid in Eenrum, maar Sijtze is
geboren in Uithuizen en Titia in Winsum. Nu wonen ze
in Kloosterburen. Waarom deze twee in deze editie van
Eem om toavel mit…, zult u zich misschien afvragen.
Wel, we hoorden dat Titia in haar eentje de fietsroute
Pieterpad heeft gefietst. Nu zien we in het dorp dagelijks
vele mensen die dit pad lopen, vaak met twee of meer
personen. Maar een vrouw alleen, dat vonden we toch
wel heel stoer. Dus wij trokken de stoute schoenen aan
en vroegen of ze eens met mij Eem om toavel… wilde.
Ze moest er wel even over nadenken maar gelukkig
kregen we een positief antwoord.
Zo zitten we op een maandagavond bij Titia en Sijtze.
Ik heb Greetje meegenomen, want die kent Sijtze en
Titia goed. Ze speelt bij de Komedianten en Sijtze is de
regisseur. Titia en Greetje schminken bovendien samen
bij de Komedianten. We beginnen maar bij het begin.
Beiden dus in Eenrum geboren en daar ook vele jaren
gewoond. Zo’n acht jaar geleden hebben ze elkaar –
weer – gevonden. Op de Eenrumer kermis natuurlijk.
Ondanks dat ze allebei niet meer in Eenrum woonden,
was de jaarlijkse kermis (zoals voor veel oud-Eenrumers)
een must. Sijtze woonde in Kloosterburen – hij heeft daar
een autogarage – en Titia woonde in Ten Boer, waar
ze eigenaar was van een massagepraktijk. Het meest
voor de hand liggende was om in Kloosterburen te gaan
wonen.
Sijtze heeft jaren bij Fleming in Groningen gewerkt als
automonteur. Dat bedrijf werd steeds groter en dat beviel
hem maar matig. Toen Frans Haring in Kloosterburen
hem vroeg om bij hem te komen werken, was de
keuze niet zo moeilijk. Na een aantal jaren wilde Haring
stoppen en besloot Sijtze het bedrijf over te nemen. Hij
heeft dat voortvarend aangepakt, want al gauw werd het
bestaande pand te klein en werd er een andere locatie
gezocht met genoeg mogelijkheden voor uitbreiding.
Dat dat goed uitpakte, blijkt wel uit het feit dat er nu vier
monteurs zijn
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Massagepraktijk Titia Smit
“Bent u op zoek naar een ontspannende massage? Bent
u een sporter en hebt u behoefte aan sportmassage?
Aromatherapie, Hotstone, Tapen of Bandageren? Bij
Massagepraktijk Titia Smit in Kloosterburen (of bij u
thuis) bieden wij het allemaal aan!
Let op: momenteel is er een klantenstop.”
Dit is de wervende tekst die we tegenkomen op de
website van Titia. Ze geeft veel soorten massages.
Ze heeft zich gespecialiseerd in massage bij kanker,
hoofdpijn en
reuma.
Ze
heeft het er
maar
druk
mee. Zo druk
dat ze een
klantenstop
moest
invoeren
en
daarom
momenteel
niet meer in
De Ainrommer
adverteert. De
klanten die ze
in Ten Boer
had
gingen
veelal
mee
naar Kloosterburen en ook hier bouwde ze snel een
goede naam op. Met als gevolg dat beide ondernemers
zo’n zes dagen in de week werken. Titia helpt namelijk
ook mee met de administratie van de garage.
Maar ze doen het met veel plezier. Ze genieten alle dagen
en vakantie hebben ze eigenlijk niet nodig. Het jaarlijkse
Bluesfestival in Grolloo is hun jaarlijkse vakantie. De
caravan staat zomers op de camping De Berekuil. Daar
gaat Titia wel eens een enkel weekend heen, maar de
plaats is vooral voor de week van het bluesfestival. Alles
zit dan vol, maar hun plaats is verzekerd. Het festival
is natuurlijk leuk voor de muziek, maar ze gaan er
vooral heen voor de sfeer. Veel leeftijdsgenoten en ook
veel herkenning van mensen die alle jaren komen. Een
geweldig weekend, vinden ze beiden.

Ze hebben nóg een hobby waar ze allebei erg veel
plezier in hebben: motorrijden. Eerder hadden beiden
een motor, maar sinds Sijtze een motor met zijspan
heeft, zit Titia vooral in de zijspan. Heerlijk, met een mooi
uitzicht. Met een vriendenclubje van zo’n tien tot twintig
personen gaan ze regelmatig op pad.

Ze begon goed in Maastricht. Op naar de Pietersberg en
deze omhoog beklimmen. Ze vond het wel heel vreemd
dat ze niemand tegen kwam. Toen ze bijna boven was,
kreeg ze toch sterk het idee dat ze niet goed zat. Dus
weer terug. Bijna beneden kwam ze een andere fietser
tegen, aan wie ze de weg vroeg. Bleek ze bij de verkeerde
berg te zitten. De eerste dag schoot ze dus niet erg op.
Wat ze ook al snel leerde is om een lunch mee te nemen
voor onderweg, want veel eetgelegenheden onderweg
waren er niet.
Het werd een fantastische week. Het fietsen ging
geweldig. En hoewel ze best veel kilometers per dag
fietste, kon ze toch ook genieten van de mooie routes
en ontmoette ze veel leuke mensen. De week ging
eigelijk veel te snel voorbij. Per dag fietste ze zo’n 80-90
kilometer. En dat was prima te doen. Een dag eerder
dan de bedoeling was kwam ze aan in Pieterburen. Een
week waar ze met veel plezier op terug kijkt.
Dat hebben wij ook gedaan. Onder genot van een
drankje halen we nog allerlei leuke herinneringen op. Het
was een bijzonder gezellige avond bij bijzonder aardige
mensen.

En een andere hobby van Titia is dus fietsen. Dat is
tenslotte de aanleiding voor deze editie van Eem om
toavel mit…. Titia vindt het vooral fijn om alleen te
fietsen. Dan kan ze echt even uitwaaien en haar hoofd
leegmaken. Zo kwam ze op het idee om de fietsroute
Pieterpad te gaan fietsen. Titia houdt van een goede
voorbereiding: op de fiets die ze had kon ze prima een
toertochtje maken, maar 544 km fietsen in een week tijd
is iets anders. De fietsroute is langer dan de wandelroute.
Je kunt op de fiets namelijk niet altijd over de zandpaden
heen. Dus op zoek naar een andere fiets. Dat lukte: er
was nog één trackingfiets op voorraad en gelukkig ook
de juiste maat. Zo stapte ze op de trein naar Maastricht
en begon ze vol goede moed aan de tocht. Ze gaf
telkens door op welk fietsknooppunt ze was en dan ging
Sijtze op zoek waar er een leuk hotelletje in de buurt zat.

Tekst en foto’s: Tom Baars

KAMERMUZIEKSERIE EENRUM KLASSIEK
Op zondag 13 november om 15.00 uur vindt in de
kerk in Eenrum een mooi concert plaats in het kader
van Kamermuziekserie Eenrum Klassiek. Een strijktrio
van het Noord Nederlands Orkest, bestaande uit
Sergei Bolotny (viool), Ulrike Adam (altviool) en Noelle
Weidmann-Ercan (cello) zal werken van Bach en Mozart
ten gehore brengen. Zoals altijd is er een meet & greet
met de musici na afloop. Tickets (10€, voor kinderen
t/m 12 jaar gratis) bij Brood en Kado, bij de kassa en
reserveringen via
info@klassiekemuziekeenrum.nl
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KERK IN HET DORP IN NOVEMBER
Woensdag 2 november: Dag van gedenken.
Woensdag 2 november is het Allerzielen / Dag van
gedenken. De kerken van Den Andel, Eenrum,
Westernieland, Baflo (Laurentiuskerk) en Winsum
(Torenkerk) zijn geopend van 10 tot 19 uur. Ieder die
dat wil kan een kaarsje aansteken voor een dierbare die
overleden is.
Vrijdag 4 november: Open Poort
Op vrijdag 4 november komt Ds Klaas Pieterman uit
Niekerk naar de Open Poort en vertelt over de Groninger
Biebel. Waarom is de Bijbel in het Gronings vertaald?
Wat zijn de typische kenmerken van het Gronings? En is
er een speciale Bijbeltaal?
Ds Klaas Pieterman heeft zelf meegewerkt aan de
vertaling van de Bijbel in het Gronings, hij vertaalde
onder andere het Bijbelboek Numeri, en samen met
andere vertalers een groot deel van de Psalmen en het
begin van Lucas.
De toegang is gratis, na afloop is er gelegenheid om een
vrijwillige bijdrage te geven.
Zondag 13 november: Concert Stichting Klassieke
Muziek Eenrum: NNO-Strijktrio
Op zondag 13 november om 15 uur organiseert de
Stichting Klassieke Muziek Eenrum een concert door het
NNO-Strijktrio in de kerk van Eenrum. Het NNO-strijktrio
bestaat uit Sergiy Bolotny (viool), Ulrike Adam (altviool)
en Noëlle Weidmann-Ercan (cello),.
Toegang bedraagt €10. Basisschoolkinderen hebben
vrij toegang. Voor meer informatie en kaartverkoop, zie
https://klassiekemuziekeenrum.nl/
Zondag
20
november:
Gedachtenisdienst
Protestantse gemeente Winsum-Halfambt
20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
Deze zondag voor de adventstijd vormt in de Protestantse
traditie het moment waarop de overledenen worden
herdacht.
Ook in de kerkdiensten van de Protestantse gemeente
Winsum Halfambt worden de namen genoemd van
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.
De diensten worden gehouden in de Centrumkerk in
Winsum en de kerk in Den Andel. De diensten beginnen
om half 10.
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Zondag 27 november: Concert Cantarosa in kerk
Den Andel
Zondagmiddag 27 november organiseert de commissie
Kerk in het Dorp – Den Andel een concert door vocaal
ensemble Cantarosa. Aanvang concert 15.30 uur.
Toegang bedraagt €10.
Wintertijd
In de wintermaanden zijn de kerken geopend op zaterdag
en zondag voor voorbijgangers of wie even de stilte
zoekt. In Eenrum en Westernieland wordt elke zaterdag
om 17 uur de klok geluid en in Eenrum is elke eerste
zaterdag van de maand gelegenheid om te ‘galmen in
de kerk’.
Zie voor meer informatie: www.kerkinhetdorp.nl

Molen de lelie zoekt Molenaars
Afgelopen zaterdag wilden we voor de laatste keer
draaien op de molen. Helaas was de molenmaker bezig
met het repareren van de molen en lag er een briefje dat
we niet mochten draaien. Jammer.
Natuurlijk gaan we we komende wintermaanden ook
regelmatig draaien, dat laten we echter afhangen van
de weersromstandigheden. Als u de wieken ziet draaien
dan bent u welkom.
We zijn wel op zoek naar nieuwe molenaars. Een van
onze oud-molenaars Johan van Dijk is gestart met het
geven van lessen op de molen in Mensingeweer. We
hebben er al een leerlin-molenaar bij gekregen die nu
de lessen volgt in Mensingeweer, maar ook al in Eenrum
meedraait.
We kunnen er natuurlijk nog wel een paar bij gebruiken.
Want de meesten huidige molenaars zijn al wat ouder.
De lessen in Mensingeweer worden op de dinsdagmiddag
gegeven maar in overleg is misschien ook een andere
dag mogelijk.
De cursus is net begonnen je kunt dus zo meedraaien.
Voor meer info: tombaarseenrum@gmail.com.
Maar je kunt natuurlijk dinsdags zo even binnenlopen op
de molen in Mensingeweer.
Wij zouden het leuk vinden
team molen De Lelie

Gediplomeerd lid van Provoet
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EHBO VERENIGING PIETERBUREN E/O

VOCAAL ENSEMBLE CANTAROSA

Onze vereniging bestaat uit 23 leden. Door het opheffen
van de EHBO vereniging Kloosterburen, i.v.m. het
teruglopend aantal leden, mochten wij dit jaar 5 nieuwe
leden welkom heten.

Het Vocaal ensemble Cantarosa verzorgt op zondag
27 november in het kader van ‘Kerk in het Dorp’ een
sfeervol concert in de kerk van Den Andel.

Wij oefenen 8 avonden per lesseizoen (het lesseizoen
loopt van oktober tot en met maart) De lessen zijn op
maandagavond steeds van 19.30 tot 21.30 uur en
worden door een erkende instructrice gegeven. Met
ingang van dit jaar vinden ze voor het eerst plaats in
het dorpshuis in Eenrum. Het nieuwe lesseizoen is reeds
gestart.
Per lesseizoen wordt er 1 keer geoefend voor reanimatie/
AED. De andere avonden worden op een interactieve
manier ingevuld met basis hulpverlening en actuele
onderwerpen.
Wij worden als EHBO vereniging met regelmaat
gevraagd om te posten tijdens evenementen in de regio.
Als enthousiaste “vrijwilligers” kunnen we vaak aan deze
vraag voldoen. Dit maakt dat wij als vereniging met vele
kanten van de hulpverlening in aanraking komen. Ben
jij in het bezit van een geldig EHBO diploma? Wil je je
vaardigheden bijhouden en net iets meer doen dan alleen
je diploma laten verlengen? Wellicht is onze vereniging
dan iets voor jou! Neem dan vrijblijvend contact op met
één van onze bestuursleden.
Rita de Vries (Voorzitter) tel.06-50853123
Anneke Bolt (alg.bestuurslid) tel. 06-10563349.
EHBO vereniging Pieterburen e/o
Tijdens de eerste les in het nieuwe lesseizoen werden 5
leden van de EHBO vereniging gehuldigd. Zij ontvingen
uit handen van het bestuur een speldje en een bos
bloemen. Voor een aantal personen was
de uitreiking met terugwerkende kracht
vanwege het welbekende virus.
Op de Foto v.l.n.r.
Ina Wolters 25 jaar EHBO diploma
Klaas de Vries 25 jaar EHBO diploma
Steffen Klok 25 jaar EHBO diploma
Dirk Binnema 25 jaar EHBO diploma
Dirkje Beute 50 jaar EHBO diploma
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In het programma spelen het donker en de nacht
tezamen met de altijd weer aanwezige lichtpuntjes een
belangrijke rol. Ze beschrijven een zonsverduistering,
dromen over het kind van de maan en zoeken “Lucy in
the sky”.
Het Vocaal ensemble Cantarosa bestaat uit sopraan
Corin Tholen, alt/mezzo Hiltje Kamminga, tenor Karel
Eggen, bas Piet de Vries en pianist Reitze Siebesma.
De leden zingen in meerdere koren en ensembles en
hebben jarenlange zangervaring, ook solistisch.
Cantarosa bestaat al meer dan twintig jaar in verschillende
samenstellingen en heeft inmiddels een breed repertoire
opgebouwd, variërend van gearrangeerde popmuziek,
musical en volksmuziek tot (licht)-klassieke muziek. De
muziek wordt zowel a capella als met pianobegeleiding
uitgevoerd.
Voor meer informatie zie www.cantarosa.nl
Het concert begint om 15.30 uur.
Entree: € 10,Kaarten verkrijgbaar aan de deur.
Na afloop is er gelegenheid om wat te drinken en na te
praten.
www.kerkinhetdorp.nl

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

www.postmamotoreneenrum.nl
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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?
Nicolay Geert-Jan ten Brink, 8 jaar
en zit in groep 5.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb 1 broertje Leon en hij is 4
jaar.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Tom en Jerry.
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“Sharks” van Imagine Dragons.
5. Wat wil je later worden?
Boer, Biologische Landbouw.

6.

7.

8.

Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Rode bietjes, prei, groente wraps en natuurlijk
patat en pizza.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen
Jilles Boer, vlogger uit Bant, Flevopolder.
Wat vind je het mooiste aan jezelf?
Mijn mooie blauwe ogen.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Roy Sponselee.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat het mijn beste vriend is.

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

SPORTVERENIGING EENRUM
Bij deze willen we u nog eens attenderen hoe goed en
gezond sporten is voor jong en oud. De SV Eenrum
biedt dan ook meerdere sporten aan. Dus U kunt geheel
vrijblijvend eens binnenlopen.
We hebben op de woensdagavond ‘Sterk je lijf’ – goed
voor de spieren en het werkt ook heel ontspannend.
Op de donderdagavond hebben we recreatievolleybal,
gemengd met dames en heren. Op de vrijdagmorgen
hebben we ouderengym – lekker samen bewegen. Dan
de vrijdagmiddag eerst peuter/kleutergym – deze doen
op een speelse manier oefeningen, die ten goede komt
van de motoriek. Direct hierna volgen er drie groepen
aaneen van freerunning.
De data.staan en tijden staan in de agenda van De
Airommer en op de website www.sveenrum.nl.
We hebben nu ook een nieuwe sport, namelijk
kickboksen. We hebben in september een workshop
georganiseerd en daar was veel animo voor. Eerst de
kinderen en daarna de volwassenen. Dat was een groot
succes. We willen graag beginnen na de herfstvakantie
op de dinsdagavond. De kinderen van 18.15-19.00
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en de volwassenen van 19.00 uur tot 20.30 uur. Bij
voldoende deelname is er voor zondagavond ook nog
een optie.
Wel zijn we afhankelijk van de opgave hiervoor, of we
wel of niet door kunnen gaan. We hebben dan ongeveer
negen lessen te gaan voor het nieuwe jaar.
We hopen dat we u een beetje warm kunnen maken voor
onze vereniging en u ook mogen begroeten namens het
bestuur van de SV Eenrum.

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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PUZZEL
1
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87
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123
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132
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104
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135

98

111
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92

103
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97
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110
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84
91

107

115

71

76

90
96

106

113 114

83

89

100

70

79

81
88

64
69

78
80

55

63

74

44

54

62
67

39

49

58

61

34

43

53

66

86

33

48

57
60

144

47

52

12

27

42
46

11

22

32

41

56

119

26

37

45

85

10

21

31

36

65

9

16

25

30

40

8

20

24

35

50

15

19

23
28

7

134

138

139

142

143
145

Stuur de oplossing voor 15 november 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“eerste gewin is kattengespin”. De winnaar van de vorige maand: Roelie Bottema.
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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HORIZONTAAL
1.verkondigen
7.filmtheater
13.nakomeling
14.topper
16.sketch
17.hoofdstad van Canada
19.teneergeslagen
21.vleesgerecht met uien
23.monerne
bedrijfsadministratie (afk)
24.kleefmiddel
25.volkerenorganisatie
27.kunstinsnijding
28.zoon van Adam
30.fabrikant
33.weinig levendig
35.grindzand
36.middels
37.band
39.soort beeldscherm
40.symbool zilver
41.aangeboren
42.gebakken vloersteen
44.behoudens vergissingen (afk)
45.incasseren
46.schietwapen
48.redenaar
50.een gebed doen
52.eerste koemelk
54.kannetjeskruid
56.herfstbloem
57.kleine modewinkel
59.spelleiding
60.pets
61.zangvereniging
62.automerk
64.stellage
65.golfterm
66.leidsel
68.college
70.bravoure
72.visvoer
73.steekschuim
75.tijdaanwijzer
77.steekschuim
78.biermerk
79.knellen
80.zuilengang
82.Luxemburgs mediabedrijf
83.onvoltooid
85.teer
88.land in Azië
90.timide
91.halsbont
93.vreemde titel
95.begrensd gebied
97.schokkende beweging
98.drinkgerei
99.hoofdengel
101.godsdienstleraar

103.Griekse zoete wijn
105.plakken
107.actief koolpoeder
108.sportman
109.aanvaarden
111.ouderwets kledingstuk
112.zwaar verkikkerd
113.motorraces
115.motief
117.verzamelplaats
118.nieuwe rekening (afk)
119.eikenbast
121.speelgoed
122.eer
123.tros bananen
124.Europeaan
126.beroep
129.echter
130.betreurenswaardig
132.houten kom
133.gestold vleesnat
134.groot bedrag
135.lijden
137.een nummer trekken
139.kalmerend middel
140.pets
142.gegroet
143.poreus
144.erts
145.oplichter
VERTICAAL
1.publiciteit
2.tuingerei
3.Amerikaanse staat
4.automerk
5.symbool erbium
6.hooggeplaatst persoon
8.dierengeluid
9.uitroep
10.strak
11.drukte
12.voorzitster
14.kledingstuk
15.foefje
18.ablatief (afk)
19.stekel
20.traag
22.verhoogde toon
24.pril
26.smaad
29.verborgen microfoon
30.streven
31.uitrusting aan linnengoed
32.niet voor
34.sportterm
36.feestmaal
38.jongensnaam
41.deel v.e. voet
43.schaakfiguur
45.tussen

46.melkklier
47.Egyptische godin
49.gedragslijn
51.deel v.e. kachel
52.houtachtig gewas
53.kleverige stof
55.godin v.d. overwinning
57.weide met vruchtbomen
58.deel v.e. kaak
61.oesternet
63.hoeveelheid
65.toets
66.ger. brood met ham en kaas
67.Duitse burcht
69.riv. in Bulgarije
71.meisjesnaam
72.zeker
73.inzetraam van gaas
74.hogesnelheidslijn(afk)
76.onenigheid
81.bid (lat)
84.afwijzing
86.zelfvoldaan
87.soort schaatsen
89.edelgas
90.veldgewas
91.prater
92.familielid
94.riv. in Schotland
96.Bijbelse profeet
97.schokkende beweging tijdens
het huilen
98.priestermutsje
99.rolschaatsplank
100.mannelijke hennep
102.Aziatische taal
103.wasem
104.moker
106.naar beneden
108.nauwelijks
110.telwoord

112.hoofdstad van Z.Korea
114.bijwoord
116.tamelijk
117.zeurderig kind
118.voetbalclub uit Breda
120.steentje
123.majesteit
125.vlekkenwater
127.draagbare muziekspeler
128.houten hamer
129.uitgelaten
131.klipgeit
134.filmopname
136.tennisterm
138.stofsoort
139.vlies
141.polonium (afk)
143.laagfrequent (afk)
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Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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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

POLITIE

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

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

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

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

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

DIETISTE Martje Kok-Datema

Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

E.H.B.O. PIETERBUREN E.O.

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES

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

Ambulance		
Brandweer		

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

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)

27

28

