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VOORWOORD
De dagen worden korter, appels kleuren rood aan de
bomen en we worden gewaarschuwd voor modder op de
weg: het is duidelijk, het is oogsttijd. Ook De Ainrommer
plukt de vruchten van een lange, warme zomer: een
week voor de deadline was er vrijwel nog geen kopij,
maar op het laatste moment stroomde onze email vol
met berichten - als een soort hoorn des overvloeds.
Goed, tot zover deze niet heel sterke oogst-metafoor.
Maar het moet gezegd: dorpsgenoten, heel veel
dank voor de vele (pers)berichten, aankondigingen en
nieuwtjes. Zonder uw bijdragen zou De Ainrommer maar
een dun, schraal blaadje zijn.

te vinden was. Het idee ontstond om te verkennen of
de activiteiten van het Dorpshuis in het pand Bulthuis
onder gebracht kunnen worden en om het gebouw
Dorpshuis een woonfunctie te geven. De besturen van
stichting Dorpshuis en stichting Bulthuis richten hiervoor
een werkgroep op. Ook werd de hulp ingeroepen van
ingenieursbureau RIO Projects omdat wel duidelijk was
dat het geen simpele opgave zou worden. Een belangrijk
uitgangspunt van Treffend Eenrum is de oprichting
van een soort dorpsfonds, waarin het eigendom en
zeggenschap van beide panden wordt belegd. Zo is
en blijft Treffend Eenrum een project voor en door het
dorp. Wim Toonder van de stichting Bulthuis vertelde
hoe het begin jaren 1990 is gegaan met de overname
van Bulthuis.

Wat kunt u deze editie zoal verwachten? Uiteraard nieuws
van Dorpsbelangen, flink wat berichten van de kerk en
verschillende dorpsverenigingen, een lekker volle agenda
en uiteraard een puzzel. Daarnaast een berichtje van de
huisartsenpraktijk, een update over het afgebrande pand
aan de Hoofdstraat en een kennismaking met ‘Coopkat’ Mikki.
Dit nieuwe seizoen hebben we helaas afscheid moeten
nemen van een aantal adverteerders, maar gelukkig
hebben we ook enkele nieuwe. Dit betekent dat De
Ainrommer de komende tijd gewoon weer bij u op de
deurmat zal liggen. Wilt u ook adverteren in uw favoriete
dorpsblad? Stuurt u dan een mailtje naar:
advertentie@de-ainrommer.nl

De redactie

TREFFEND EENRUM
Zaterdagmiddag 24 september liep de grote zaal in
het dorpshuis vol. Ruim 70 personen wilden graag
meedenken over de toekomstige mogelijkheden voor
Zalencentrum Bulthuis en het Dorpshuis.
De middag werd geleid door Engbert Breuker uit
den Andel. Voor de pauze gaven Anjo Bakker, Tialda
Haartsen, Bert-Jan Bodewes (RIO Projects) en Wim
Toonder van de werkgroep Treffend Eenrum meer
informatie over het project. Het balletje is gaan rollen
toen meerdere ontwikkelingen zich min of meer tegelijk
voordeden: het gebouw Dorpshuis was aan onderhoud
toe, Mattheus en Ineke gaven aan met Bulthuis te willen
stoppen, en tijdens de discussies over de Dorpsvisie
voor Eenrum kwam de vraag aan de orde of er geen
betere, meer toegankelijke locatie voor het Dorpshuis

Maar deze bijeenkomst was vooral bedoeld om de
Eenrumers de kans te geven om mee te denken. Dat
gebeurde door iedereen in tien willekeurige groepen te
verdelen en eerst de mogelijkheden van Bulthuis en later
de mogelijkheden van het Dorpshuis te bekijken. De
setting werkte goed. Er werden vele ideeën aangedragen,
en het werd een levendige en enthousiaste middag.
Verschillende mensen gaven ook aan wel verder te
willen meehelpen met het realiseren van de plannen.
Dat is ook nodig want de werkgroep wil graag vier
nieuwe werkgroepen inrichten die verder gaan met de
plannen, te weten: Communicatie, Ontwerp en techniek,
Exploitatie en Financien.
Dat is ook nodig want het is de bedoeling om Bulthuis al
per 31 december over te nemen, dus dat is al op korte
termijn.
Op de internetsite www.treffendeenrum.nl vindt u meer
informatie en binnenkort een uitgebreidere (video) verslag
van deze bijeenkomst. Wij houden u hier (onder andere)
op de hoogte van de ontwikkelingen rondom beide
gebouwen. En u kunt zich hier ook aanmelden als u mee
wilt helpen en denken. Meer informatie in de volgende
De Ainrommer.
Werkgroep Treffend Eenrum

3

NIJS OET AINROM
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Zwemmen
Volksdansen
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NIJS OET AINROM
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Wilt u De Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op:
www.de-ainrommer.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN

BERICHT VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK

De zomer is weer voorbij en dat markeert het begin
van een nieuw seizoen voor Dorpsbelangen, waarbij
we natuurlijk hopen dat we deze keer geen coronaroet
in ons eten krijgen. We hebben er onze buik wel van
vol. De toekomst zal het leren. Veel lopende zaken zijn
achter de schermen in wandeltempo doorgelopen en
wel zodanig dat er op dit moment geen concrete zaken
zijn te melden, op één uitzondering na.

Via deze weg willen we u graag op de hoogte brengen
van een relatief nieuwe service van de praktijk.

Dorpsvisie
Tweeënhalf jaar geleden is begonnen met het traject om
tot een dorpsvisie te komen. Daarvan is de bedoeling
om samen met de inwoners van Eenrum te bezien welke
ontwikkelingen voor Eenrum van belang, dan wel gewenst
zijn. In voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten zijn
over verschillende onderwerpen ideeën uitgewisseld. Het
was de bedoeling dat binnen een jaar na aanvang een
actuele dorpsvisie gepresenteerd zou worden. Helaas
zorgde de corona ervoor dat er geen bijeenkomsten
meer konden plaatsvinden, waardoor de vaart uit
het project ging. Op alternatieve wijze is uiteindelijk
toch de benodigde informatie verzameld. Tijdens de
zomervakantie is inhoudelijk de laatste hand gelegd aan
de tekst van de dorpsvisie en op korte termijn zal de
dorpsvisie aan Eenrum gepresenteerd worden. Wordt
vervolgd.
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
e-mailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsApp-bericht
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

6

Op onze website heeft u de mogelijkheid om een account
aan te maken voor de patiëntomgeving. U wordt door
ons gebeld om uw aanmelding te verifiëren. U kunt
vervolgens gebruik maken van de ‘Uw Zorg online –
app’ op uw smartphone, of door middel van inloggen
via de website. Dit portaal geeft u de mogelijkheid om
herhaalrecepten aan te vragen, om uw eigen dossier in te
zien (bijvoorbeeld bloeduitslagen) en om een e-consult te
doen. Een mogelijkheid die wij (voorlopig) niet aanbieden
is het zelf inplannen van een afspraak.
Een e-consult is geschikt voor het stellen van nietdringende medische vragen. We proberen hierop binnen
enkele dagen te antwoorden. Dit is ook geschikt voor het
sturen van een foto van bijvoorbeeld een huidafwijking.
Een voordeel voor ons is dat het consult direct in uw
dossier komt te staan, wat ons een aantal administratieve
handeling bespaart. Ook is dit veiliger dan bijvoorbeeld
het sturen van een e-mail.
Een voordeel voor u is dat u niet telefonisch in de wacht
hoeft te staan voor niet-dringende zaken. We willen u
dan ook verzoeken om, als u digitaal vaardig bent, meer
gebruik te maken van deze mogelijkheid.
Verder maken we van deze gelegenheid gebruik om u
alvast in te lichten over de datum van de jaarlijkse griepen pneumokokkenvaccinatie. Helaas valt die dit jaar, door
een late levering van de vaccins, wat later dan gehoopt,
namelijk op 17 november. Verdere informatie volgt in de
volgende Ainrommer en via brief als u een indicatie heeft
voor de griep- of pneumokokkenvaccinatie.
Hartelijke groeten,
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Eenrum

Voetzorg Jeannette Meijer
Medisch Pedicure

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

Eenrum
Hunse 26
9967 PS Eenrum

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918

E: info@voetzorgjm.nl

COOP
COOP

W: www.voetzorgjm.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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1.

NIEUWS IJSVERENIGING EENRUM
We zitten momenteel nog volop in de hogere
temperaturen, maar we zijn al zeker druk met de
voorbereidingen voor de komende winterperiode.
Zeer geslaagde BBQ
Zaterdag 10 september jongstleden hebben wij een
barbecue georganiseerd voor al onze leden. Met maar
liefst 37 volwassenen en 21 kinderen hebben wij een
zeer geslaagde middag en avond kunnen organiseren.
Voor deze barbecue hebben wij zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van onze lokale ondernemers, zoals de Coop
in Eenrum en Café Bar Eendrum. We kunnen terugkijken
op een zeer geslaagde dag!
Lidmaatschap
Vanaf 1 oktober 2022 kunt u ons weer verwachten met
het lidmaatschapskaart. Ook hebben wij dit jaar de
mogelijkheid om de kaart bij ons te pinnen. Als lid bent u
zeer belangrijk in het voortbestaan van onze vereniging.
Wij rekenen dan ook weer op uw steun.

2.

Via het e-mailadres: reserveringen.Dorpshuis.
eenrum@gmail.com
Telefonisch bij Hans Staal: 06-31957458 (b.g.g.
Gerda Mennes: 06-20702653)

Oproep: nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk van harte
welkom om een dagdeel of avond te ondersteunen. De
werkzaamheden van de vrijwilligers zijn in hoofdzaak
gericht op 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 Hans
Staal, secretaris van de stichting. Dat kan per mail:
hansstaal@home.nl of telefonisch 0595-492084.
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis De
Oude School,
Hans Staal

Bent u nog geen lid en wilt u dit graag worden? Meld u
bij een van onze bestuursleden.
Jaarvergadering 2022
Op zaterdag 19 november 2022 organiseren wij weer
onze jaarvergadering. U bent van harte welkom om deze
bij te wonen om 19.30 uur in onze eigen kantine op het
sportpark in Eenrum.

Het Bestuur
IJsvereniging Eenrum

NIEUWS VAN HET DORPSHUIS
Zoals in een vorige editie van De Ainrommer bekend
is gemaakt, zijn Marten van Esch en Ineke Baars,
respectievelijk beheerder en vrijwilliger, met hun
werkzaamheden voor het Dorpshuis gestopt. De
verwachting is dat over enkele maanden een totaal nieuwe
situatie ontstaat door de overname van het gebouw
van café Bulthuis. Het bestuur van het Dorpshuis heeft
daarom besloten geen nieuwe beheerder aan te trekken.
Het bestuur en een aantal vrijwilligers gaan ervoor zorgen
dat de activiteiten normaal kunnen plaatsvinden.
Reserveringen voor het gebruik van het Dorpshuis
kunnen gemeld worden:
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TONEELVERENIGING DE KOMEDIANTEN UIT
EENRUM DAAGT U UIT
Door een tekort aan spelers het komende seizoen zijn
wij op zoek naar nieuwe komedianten. Voor 2 mannen
zouden we zeker een plaats hebben voor een mooie rol.
Ook voor een dame of dames zou er plek zijn als souffleur
of voor een rol in ons toneelspel.
Voel je je geroepen en durf je de uitdaging aan, dan
kunnen we het komende toneelseizoen weer op de
planken. In spanning wachten wij af of we dit seizoen
dan weer kunnen spelen met U, Jou of Jullie. Leeftijd,
dialect, afkomst, kleur, land of plaats is NIET belangrijk.
Geen reactie is geen Komedianten komend seizoen.
Aanmelden of vragen kan via persoonlijk berichtje of bel/
app naar 06-51276227 Maar wel graag zo snel mogelijk.
Vriendelijke groet De (afwachtende) Komedianten uit het
mooie Eenrum

NIEUWS VANUIT HET ONTMOETINGSPUNT
EENRUM
We zijn weer gestart. Wanneer De Ainrommer bij u op
de mat valt, hebben wij inmiddels onze eerste activiteit
alweer gehad: gezelschapsspelletjes met na afloop
soep en broodjes. En natuurlijk zijn onze tweewekelijkse
activiteiten gestart: vanaf maandag 19 september de
BINGO en vanaf 26 september handwerken.
De BINGO en het handwerken vinden plaats onder
leiding van Truus Koeneman (tel. 0595-402502). Per
seizoen (oktober t/m december) bedragen de kosten
€10,00 (exclusief koffie/thee). In de databank vindt u
de vervolgdata. Beide activiteiten starten om 14.00 uur.
Vindt u het leuk om een keer te komen kijken, dan bent
u altijd welkom. Koffie en thee staan klaar.
Maandelijkse activiteiten
27 oktober om 10:00 uur: Herfststukjes en erwtensoep.
Onder deskundige leiding van Gerda Smit gaan we
weer aan de slag. Kosten €6,00 per persoon (inclusief
herfststukje, snert en koffie/thee)
Opgeven voor 20 oktober bij Aaltje Schut (491441) of
Tiny Zuidema (491204)

Lichtweek VvV
Het klinkt nog erg ver weg, de feestdagen. Toch hebben
we hier alweer wat bij stil gestaan. De lichtweek kan in
die donkere dagen toch wat sfeer geven in ons mooie
dorp. Daarom hebben wij er als VvV weer voor gekozen
om een lichtweek te organiseren. Deze lichtweek valt in
de week van 13 t/m 18 december. Graag zouden we de
lichtweek willen afsluiten met een leuke activiteit op de
fietsencrossbaan. Nadere informatie hierover volgt in de
volgende Ainrommers.
Noteer voor nu alvast in uw agenda:
13 t/m 18 december lichtweek
Thema: winter
Wij zouden het leuk vinden om dit thema weer uit te
gaan zetten in de straten zodat het hele dorp weer mooi
verlicht is.
Lidmaatschapskaarten VvV
Binnenkort zal er weer met de lidmaatschapskaarten van
de VvV langs de deuren worden gegaan. Hier hebben
we (na wat doorgevoerde vernieuwingen) toch weer
voor gekozen i.p.v. verspreiding via de e-mail. We hopen
dat in een later stadium weer op te gaan pakken.
Vriendelijke groet,
Bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken

24 november om 10:00 uur valpreventie door
Fysiotherapie aan ’t Wad.
Opgeven voor 17 november bij Aaltje Schut (491441) of
Tiny Zuidema (491204)
In december zullen we weer een kerstdiner organiseren
en in januari 2023 starten we met de nieuwjaarsvisite
met een stamppotbuffet.
Heeft u suggesties, vragen? Dan kunt u ook contact met
ons opnemen.

VERENIGING VOOR VOLKSVERMAKEN
Bingo!
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!

JEU DE BOULES
Helaas kon het Jeu de Boules toernooi niet doorgaan.
Ondanks dat er maar weinig teams waren had de
organisatie besloten het toernooi sowieso door te laten
gaan in een poging het Jeu de Boules weer op de kaart
te krijgen.
De weersomstandigheden gooiden roet in het eten.
Om het een week later alsnog door te laten gaan lukte
niet omdat verschillende teams dan niet konden.
Volgend jaar wordt er weer een nieuwe poging gedaan
met het midzomeravond Jeu de Boulestoernooi op

zaterdag 24 juni 2023.
Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Wilt u in de tussentijd met familie, vrienden of buurtgenoten
eens spelen op de Jeu de Boulesbaan. De ballen zijn
altijd te leen bij de vereniging voor Volksvermaken.
Stuur dan even een mailtje naar w3d.ainrom@gmail.com
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HERTENKAMP

UPDATE HERBOUW PAND HOOFDSTRAAT

Op het moment van het schrijven van dit stukje is het
half september. De donateurskaarten zijn geschreven en
gaan binnenkort naar de vrijwilligers, die in de maand
oktober weer langs de deuren gaan om de vrijwillige
bijdrage op te halen.
Fijn dat we elk jaar weer op deze vrijwilligers kunnen
rekenen en fijn dat we op een groot aantal donateurs
kunnen rekenen!

Op 6 augustus was het alweer twee jaar geleden dat
het pand aan de Hoofdstraat afbrandde. Inmiddels is
de kavel veranderd in een soort jungle, waar poezen en
konijnen de dienst uitmaken, en niets eraan herinnert dat
er ooit een prachtig huis stond, waarin mensen woonden
met grote dromen.

Bent u nog geen donateur maar draagt u het Hertenkamp
wel een warm hart toe dan kunt u uw bijdrage ook over
maken op rekeningnummer:
NL15 Rabo 0316 0040 57 tnv. Dorpsbelangen Eenrum
onder vermelding van Hertenkamp, uw naam en adres.
Namens de commissie
Anneke Hamminga

Van een afstandje lijkt het misschien alsof er niets gebeurt,
maar achter de schermen wordt er wel degelijk gewerkt
aan een herbouw. Dit werd echter bemoeilijkt door een
aantal zaken. Kort gezegd: met de schadevergoeding van
de verzekering was herbouw simpelweg niet mogelijk.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar aanvullende
financiering. Dit bleek een lastig proces, omdat de
situatie complex was én omdat banken in deze grillige
tijden voorzichtig zijn met financieringen. Uiteindelijk
heeft een bank ons in september 2022 een voorstel
gedaan voor financiering dat we hebben geaccepteerd.
Er wacht ons nog een lang, ingewikkeld proces met de
herbouw. En wanneer het huis er staat, zullen we flink
moeten aanpoten om rond te komen - want de rente
is niet misselijk. Maar we gaan ervoor! De planning is
dat er eind 2023 weer een mooi huis staat. Wij zullen
regelmatig updates posten over de herbouw op onze
social media kanalen (zoek op Instagram en Facebook
op ‘Red Cat Coffee’).

FEESTAVOND AINROMMER SHANTYKOOR
Het is alweer een paar jaar geleden dat het Ainrommer
Shantykoor iets heeft kunnen organiseren voor donateurs
en liefhebbers van shanty’s en zeemansliedjes. Zaterdag
8 oktober kan het weer. Het koor heeft voor een wat
breder repertoire gekozen. Onder andere liedjes van Ede
Staal en liedjes in het Fries zijn ons niet onbekend. In de
pauze is er een gastoptreden van Two for the Music.
U bent welkom op zaterdag 8 oktober in het Dorpshuis
de Oude School, Oudeschoolgang Eenrum. De toegang
is gratis. Aanvang 20.00 uur. Het Dorpshuis is vanaf
19.30 uur open.
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Vanuit het dorp was er de afgelopen maanden een
initiatief gekomen voor een zakelijke crowdfunding. Dat
hebben we enorm gewaardeerd. Uiteindelijk blijkt deze
crowdfunding niet nodig, maar het feit dat er mensen zijn
die geloven in ons concept en daarin willen investeren,
sterkt ons alleen maar om iets heel moois neer te zetten
aan de Hoofdstraat. Een plek waar het hele dorp iets
aan heeft. Dank voor uw hulp en geduld!
Sacha Kraan & Ruben Heijloo

GEZOCHT!
Schoonmaker/ster die af en toe een
vakantiehuisje in de omgeving van
Eenrum kan schoonmaken en
bedden verschonen.
Contact: Hedda 06-33048322

2
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OUDE KERKEN, OPEN RUIMTE VOOR STILTE
EN BEZINNING
Er is veel in beweging in de oude kerken op het
platteland van noord Nederland. Het aantal kerken
waar elke zondag een geloofsgemeenschap bij
elkaar komt voor de eredienst wordt steeds kleiner,
en de Stichtingen Oude Groninger Kerken en Alde
Fryske Tsjerken nemen steeds meer kerken over, wat
overigens een groot goed is! Maar het roept wel de
vraag op: wat gaat er in de toekomst gebeuren met dit
uniek religieus erfgoed?
Deze vraag stond centraal tijdens een mini-symposium
dat begin september werd gehouden in de oude
kerk van Eenrum. Vanuit verschillende hoeken werd
tijdens dit symposium nagedacht over de betekenis
van de oude kerken: vanuit het perspectief van de
Protestantse gemeente, vanuit het perspectief van een
kunstenaar, vanuit de kant van de burgerlijke gemeente
en vanuit een meer commerciële hoek. Vanuit welk
perspectief ook werd gekeken naar de oude kerken,
één aspect stond als een paal boven water: het belang
van de stilte en de ruimte voor bezinning die de oude
kerken uitstralen.
Dit mini-symposium werd georganiseerd door Kerk in
het Dorp, een taakgroep van de Protestantse gemeente
Winsum-Halfambt die zich sinds 2016 bezig houdt met
drie middeleeuwse kerken op het noord Groningse
platteland (Eenrum, Den Andel en Westernieland). De
Protestantse gemeente Winsum Halfambt is in 2016
ontstaan uit een fusie van de gemeenten WinsumObergum en Halfambt. Door deze fusie kreeg de
nieuwe Protestantse gemeente het beheer over in
totaal vijf kerken, waaronder deze drie middeleeuwse
kerken. Het doel van de taakgroep Kerk in het Dorp
was om de middeleeuwse kerken open en levend te
houden. Ik mocht dit project aansturen.
In de afgelopen jaren zijn er naast enkele kerkdiensten,
die maandelijks in één van de drie kerken werden
gehouden, ook allerlei andere activiteiten ontstaan,
georganiseerd door plaatselijke of culturele
commissies. De kerkdeuren gingen door de week
open voor voorbijgangers, en er ontstonden steeds
meer verbindingen en initiatieven vanuit het dorp.
Het draagvlak vanuit het dorp voor de middeleeuwse
kerken werd steeds groter. En de betekenis van de
kerken veranderde van een gesloten domein waar de
kerkelijke gemeente bepaalde wat er gebeurde naar
een open ruimte waar veel mensen zich thuis gingen
voelen, of men nu wel of niet in de kaartenbak van de
kerk zat. Het kerkgebouw maakt weer deel uit van het
leven in het dorp.
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Je zou kunnen treuren om de sterke teruggang van
de solide kerkelijke betekenis van de middeleeuwse
kerken, maar je zou het ook kunnen zien als kans en
mogelijkheid. Zoals hierboven genoemd werd tijdens
het mini-symposium vanuit alle hoeken geconcludeerd
dat de kracht van de oude kerken met name ligt in de
stilte en de ruimte voor bezinning.
De ervaring van zes jaar Kerk in het Dorp is dat de
kerken weer opnieuw worden ontdekt als ruimten voor
zingeving en spiritualiteit die, ook los van de kerkelijke
tradities, diep raakt bij veel mensen. Ik noem de oude
kerken wel eens broedplaatsen van een moderne
spiritualiteit. Een spiritualiteit die voorbij gaat aan
de hokjes van de verschillende godsdiensten, maar
die geworteld is in de elementaire aspecten van het
bestaan: de ritmiek van de seizoenen, de ritmiek van
de dagen, scharniermomenten in het leven, rituelen
die betekenis geven aan ingrijpende gebeurtenissen.
Naast de enkele kerkdiensten, de concerten en de
kunstexposities kwam er als vanzelf steeds meer
aandacht voor dagen als Allerzielen, Midzomer en
de naamdag van Johannes de Doper, pelgrimages,
bezinningsmomenten en stiltemeditaties.
Er is veel in beweging. Niet alleen in de oude kerken
maar in de hele wereld. Het lijkt alsof alles op losse
schroeven staat, de toekomst is op veel fronten totaal
ongewis. Steeds vaker wordt geschreven over het
belang van een nieuwe visie, een nieuwe kijk op de
wereld. Een nieuwe spiritualiteit. Ik weet nog niet
precies hoe, maar ben er van overtuigd dat de oude
kerken op ons platteland hierin een rol van betekenis
kunnen spelen.
De oude kerken hebben de stilte en bezinningsruimte
sinds eeuwen bewaard en nodigen ons uit om deze te
betreden als open ruimten. Het zijn plekken waar de
solide betekenis langzamerhand uit verdwijnt waardoor
er ruimte komt voor een onbevooroordeeld nieuw
perspectief, niet alleen wat betreft de betekenis van de
kerken maar ook voor ons eigen bestaan.
Jolanda Tuma

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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POES MIKKI

NUT

Intussen kent iedereen haar wel. Niet van alle berichten
op Facebook? Dan heb je haar vast in levende lijve wel
eens gezien bij de Coop – de cypers bruine poes die je
een warm welkom geeft bij de buurtsuper; de poes die
altijd naar je toe loopt en mauwt om aandacht; de poes
met die hangbuik die heen en weer beweegt wanneer
ze loopt. Nou, dat is geen zwerfpoes. Dat is mijn poes
Mikki!

BIOLOGISCHE LANDBOUW IN HET LICHT VAN DE
GROTE MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN

Mikki is vroeger gevonden, toen ze kitten was, op het
strand. Hier miste ze al het puntje van haar oor, wat
Mikki’s uiterlijk typeert. Nadat Mikki van het strand naar
het asiel gebracht was, werd ze op éénjarige leeftijd
geadopteerd door een oudere dame uit Loppersum.
In Loppersum liep Mikki altijd mee van huis naar de
supermarkt en terug. Helaas is deze mevrouw twee jaar
geleden overleden en was Mikki alleen. Toen heb ik haar
geadopteerd, zodat ze haar laatste jaren nog een fijn
huisje heeft.
Mikki is een echte buitenkat. In de zomer komt ze
nauwelijks binnen, alleen om te eten en te drinken.
Dit houdt ze vol tot het weer wat frisser wordt, want dan
kiest ze toch eieren voor haar geld en zoekt ze vaker het
warme thuisfront op.
Ze is al achttien jaar oud en dat kan je ook wel aan
haar zien: ze is niet altijd heel soepel meer. Dat maakt
haar niet minder schattig, ze kan namelijk heel zielig
mauwen. Mensen geven haar daarom uit compassie
wat te eten, maar dit is niet nodig. Mikki’s huis is namelijk
op steenworp afstand van de Coop. Omdat ze bij de
supermarkt aandacht krijgt, vindt ze het fijn daar te zijn.
Echter wanneer ze daar ook eten krijgt, gaat ze er een
gewoonte van maken om niet thuis te komen.
Hierbij het verzoek Mikki dus geen eten meer te geven
en het te houden bij een aai of knuffel
Bedankt!
Antonio

In het Dorpscentrum Agricola te Baflo wordt op donderdag
3 november 2022 om 20.00 uur een lezing gehouden
door Michiel Bus adviseur biologische landbouw.
De landbouw staat voor een aantal grote uitdagingen.
Denk hierbij aan het behoud van biodiversiteit, het inspelen
op de klimaatsverandering, het sluiten van kringlopen en
het behoud van voedselzekerheid. Michiel Bus, adviseur
biologische landbouw en Kwartiermaker biologische
landbouw voor de provincie Groningen geeft deze
avond een beeld van de sector en de rol die biologische
landbouw speelt bij de transitie die momenteel gaande
is binnen de landbouw. In deze beschouwende inleiding
passeren een heel aantal innovaties. Zowel technisch
als teelt technisch, sommige nog in de kinderschoenen,
andere praktijkrijp.
Wij zien u graag op donderdag 3 november 2022 om
20.00 uur in het Dorpscentrum Agricola.
Locatie : Dorpscentrum Agricola te Baflo.
Tijd
: 20.00 uur.
Datum : donderdag 2022 om 20.00 uur.
Van niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd.

KERK IN HET DORP
1 oktober: Galmen in de kerk van Eenrum
Bespeel je een instrument, hou je van zingen, rappen of
heb je een andere manier om klanken te produceren, dan
krijg je de kans om helemaal voluit te gaan in de kerk van
Eenrum. De commissie Kerk in het Dorp – Eenrum zet
elke eerste zaterdag van de maand de deur van de Kerk
van Eenrum open voor iedereen die wel eens wil ‘Galmen
in de kerk’. Deze uit de middeleeuwen stammende kerk,
heeft een prachtige akoestiek. Ook kan er, in overleg,
gebruik gemaakt worden van het orgel of de piano. Info
en opgave bij info@kerkinhetdorp.nl
Ontmoeting in de kerk van Eenrum
Op zaterdag 1 oktober om 16.30 uur is er een
ontmoeting in de kerk van Eenrum voor klokkenluiders,
sleutelbewaarders en omwoners van de kerk. Een
ontmoeting om even bij te praten over het kerkgebouw,
wat daar zoal gebeurt en wat er in de toekomst zou
kunnen gebeuren. U bent van harte welkom, ook als u
(nog) geen klokkenluider of sleutelbewaarder bent.
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KERK IN HET DORP
Vrijdag 7 oktober 2022: Open Poort Eenrum
Met ingang van oktober begint de Open Poort weer met
haar vrijdagse bijeenkomst op de eerste vrijdag van de
maand. Elke eerste vrijdag van de maand, van 10:00 tot
12:00 uur is De Poort, naast de kerk, in Eenrum geopend
voor koffie, thee, appeltaart en een thema. De thema’s
worden per keer bekend gemaakt op de activiteitensite
van www.kerkinhetdorp.nl en in de Kerkgroet op www.
pgwh.nl. Iedereen is welkom!
Dag van gedenken
Op woensdag 2 november staan de kerken weer open
in verband met Dag van gedenken of Allerzielen. Ieder
die dat wil kan een kaarsje aansteken voor een dierbare
die is overleden. De kerk is de hele dag open.
Kerkdienst in Eenrum
Op zondag 9 oktober wordt een kerkdienst gehouden
in de kerk van Eenrum. Voorganger is Pastor Jolanda
Tuma, organist is Dirk Molenaar. De dienst begint om
9.30 uur.

VRIJJAZZIE WAS OOK IN DEN ANDEL
Een lange en warme zomer loopt ten einde terwijl ik
dit schrijf. We proberen het gevoel nog vast te houden
door buiten te eten en de muggen daarbij te negeren.
We waren ook in een heuse zomerstemming toen we op
zaterdag 3 september meededen aan de tweede editie
van het Festival Den Andel. Vorig jaar waren we ook
present en dat was heel erg goed bevallen. Ook dit jaar
was er sprake van een zeer laagdrempelig, leuk en lief
festival. Op zeven podia door het dorp waren vele acts
te bewonderen. De medemuzikanten waren opgewekt
en geïnteresseerd en de bezoekers heel vriendelijk en
aandachtig. Het weer blijft altijd onvoorspelbaar, maar
de door de organisatoren genomen maatregelen voor
slecht weer hoefden helemaal niet uitgevoerd te worden.
Wat was het een perfecte zomerse dag! Wij speelden bij
de Holm voor veel en complimenteus publiek, van zeer
jong tot oud. Hopelijk komt er een derde editie; wij zullen
ons er vast weer voor aanmelden.
Op dit moment is onze agenda nog behoorlijk leeg, dus
mocht je iets willen vieren, openen of muzikaal omlijsten,
neem gerust contact met ons op.
Voor meer informatie: www.vrijjazzie.nl of onze
Facebookpagina.
Graag tot zienns
VrijJazzie groeten ook namens Robert, Pjotr, Hans en
Anita,
Ingrid van der Meulen
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Vrijjazzie in Den Andel

ELFDE EDITIE KUNSTDAGEN DEN ANDEL
Op 15, 16, 22 en 23 oktober zijn er weer de Kunstdagen
Den Andel. In beide weekenden kan men van 12.00
tot 17.00 uur verschillende disciplines kunst bekijken
op verschillende locaties in het dorp. Kunstgroep Het
Hoogeland organiseert dit evenement nu voor de elfde
keer.
Het oorspronkelijke idee van het begin blijft gehandhaafd:
kunstenaars uit het dorp laten eenmaal per jaar zien waar
zij mee bezig zijn en nodigen ieder een gastkunstenaar
uit om de blik niet alleen op Den Andel, maar ook naar
buiten te richten.
Zeven kunstgroepleden en zes gastkunstenaars zullen
dit jaar op de diverse locaties hun ‘kunnen’ tonen. Er
is glaskunst (Liesbeth Boon), schilderkunst (Cees Vegh,
Manja Hoedeman, Klaske van Wijk), Muziek (Joop
Nolles, Marjolijn Mellema), Keramiek (Alie Schaap,
Margriet Nepveu, Gera Hoogland), edelsmeden (Bram
van Huis), film en presentatie (Jos Hoes, Ben Smit) en
grafische etsen (Herbert Weber).
Dit jaar is nieuw dat er op de twee zaterdagen (15 en 22
oktober) om 18.00 uur een talkshow zal plaatsvinden
in het café van Dorpshuis Op Streek. Daarin worden
filmpjes getoond die de kunstgroepleden Jos en Ben
op de diverse locaties hebben gemaakt en worden
deelnemende kunstenaars geïnterviewd. Iedereen is
daarbij van harte uitgenodigd om onder het genot van
een biertje of anderszins de (kunst-)dag af te sluiten.
Voor meer informatiewww.kunstgroephethoogeland.nl
(let op die dubbele ‘oo’)

Gediplomeerd lid van Provoet
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WAT ZOU IK ERVAN VINDEN ...
Tja, wat vind ik ervan als ik het schrijven van Tom Baars
(De Ainrommer zomer 2022) geheel voor waar aan zou
nemen ..... ik zou me niet erg welkom voelen in Eenrum.
Maar ik neem genoemd schrijven niet geheel voor
waar aan, het behoeft zo hier en daar toch echt wat
toevoegingen en/of nuanceringen,
zoals bijvoorbeeld:
- bij de steiger(s) in de buurt van het dorp gaat het niet
om `privé-aanlegplaatsen`, het gaat om vaste ligplaatsen
waar liggeld voor wordt betaald aan de gemeente. Op
dit punt kom ik nog terug.
- dat er dit seizoen minder boten in de haven liggen,
klopt. Waarom dat zo is, zou ik niet terzijde willen
schuiven, er is namelijk een
duidelijk aanwijsbare reden: in het voorjaar is de steiger
in de haven afgekeurd vanwege de slechte conditie.
Daarom staat er ook al maanden een bord bij het hek
`Betreden op eigen risico`. Het heeft tot in augustus
geduurd voordat er enige
duidelijkheid kwam wat betreft het verdere verloop. Een
aantal botenbezitters heeft het zekere voor het onzekere
genomen en is al vroeg in het jaar verhuisd naar een
andere (jacht)haven, al of niet tijdelijk.

- dan het gesloten hek: wat mij betreft, mag het vandaag
nog open. Het verandert alleen niets aan de situatie: de
steiger in de haven is bestemd voor
vaste ligplaatsen en wordt niet door een geopend hek
ineens een passantensteiger.
- tot slot: wat is een eind lopen? De afstand vanaf de
passantensteiger naar het haventje is om precies te zijn
400 meter. Ik (70 jaar) doe daar zegge
en schrijve nog geen 2 minuten over. In het dagelijks
taalgebruik zou dat aangeduid kunnen worden als `op
loopafstand van het dorp`. Misschien moet het een
en ander wat aantrekkelijker worden aangegeven bij
de passantensteiger, b.v. door een mooi-vormgegeven
bord waarop de `highlights ` van Eenrum
worden vermeld en aangeprezen. En dat op nog geen 2
minuten lopen: welkom bezoekers!
Naar mijn idee zou het constructiever zijn om samen
(b.v. gemeente, dorpsbelangen, watersportvereniging)
om de tafel te gaan zitten en te bedenken, te bespreken
wat we eventueel met elkaar zouden kunnen doen om
Eenrum, ook vanaf het water, nog aantrekkelijker te
maken. Met een boodschap die over niemand speciaal
gaat en aan niemand gericht lijkt te zijn, komen we m.i.
niet verder.
Yvonne Ording

- bij de passanten/kanosteiger staat een groot, geel
bord met de tekst `passantensteiger`.
Nu kan ik me voorstellen dat een passant denkt `Weet
je wat? Ik vaar nog een stukje door, misschien kan ik
verderop ook aanleggen`.
En komt dan een tweede bord tegen met de tekst `vaste
ligplaatsen`. Nog maar een eindje verder varen. Helaas,
bij de steiger in de
haven staat eveneens een bord `vaste ligplaatsen`. De
passant kan dan kiezen: terugvaren naar de steiger
die voor hem/haar bestemd is of `gevaarlijke capriolen
uithalen ` door b.v. over het hek te klimmen of zich langs
de hoge kademuur omhoog te hijsen.
De keuze en de verantwoordelijkheid voor die keuze ligt
toch echt bij de betreffende passant.
- `De steigers zijn aangelegd met gemeenschapsgeld`,
dat klopt. En ook het opknappen van de steiger(s) wordt
door ons allemaal betaald.
Wat Tom Baars niet vermeldt, en dit vind ik toch echt
naar stemmingmakerij rieken : de mensen met een vaste
ligplaats betalen voor die ligplaats. Te vergelijken met een
gemeente die uit de gezamenlijke pot parkeerplaatsen
laat aanleggen en ze vervolgend verhuurt. Niks
bijzonders, gebeurt overal. Met de vaste ligplaatsen is
het niet anders. Er wordt dus niemand op een illegale of
18 niet-legitieme manier iets ontnomen of ontzegd.

De nieuwe steiger in de haven

klompenmakerij

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

EENRUMER
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KLOMPEN

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

www.postmamotoreneenrum.nl
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JUNIOR ENERGIECOACH
Duurzaamheid en energiearmoede vinden wij belangrijke
onderwerpen in Het Hogeland. Vooral als het gaat om
bewustwording, kennisdeling en educatie. Met z’n allen
moeten we toe naar een nieuwe manier van omgaan met
energie. En het gaat over de toekomst van onze kinderen
en van ons Hogeland. We trekken daarom graag samen
op met de dorpsverenigingen in onze gemeente. Via dit
bericht vragen we uw hulp.
Gezinnen in Het Hogeland kunnen meedoen aan Junior
Energiecoach. In dit spel leren kinderen op een speelse
en praktische manier hoe ze energie kunnen besparen.
Dat is geen overbodige luxe, met de energieprijzen van
nu. Ook als we kijken naar de toekomst, kan zuinig
omgaan met energie niet langer wachten. Dat vinden we
als gemeente zo belangrijk dat we gezinnen aanbieden
om gratis mee te doen aan dit spel. En het is ook heel
erg leuk! Challenges, puzzels, experimenten en winacties
maken het spel elke week verrassend en uitdagend.
We zoeken voor Junior Energiecoach Hogelandster
gezinnen die energie én geld willen besparen. We willen
deze oproep graag onder de aandacht brengen van
kinderen en ouders in onze gemeente. Dit doen wij zelf
natuurlijk ook, met een oproep op onze eigen kanalen.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wilt
helpen het spel onder de aandacht te brengen bij uw
dorpsgenoten. Dat kan door een bericht in een (digitale)
nieuwsbrief, op uw online communicatiekanalen of op
uw social media. De inschrijfperiode loopt tot en met 2
oktober.
Ook wethouder Arjen Nolles staat in de startblokken om
samen met zijn gezin mee te doen aan deze najaarseditie
van Junior Energiecoach: ‘Met Junior Energiecoach leren
kinderen op een leuke manier hoe ze energie kunnen
besparen. Hier hebben kinderen wat aan voor later. En
ze geven de tips ook meteen thuis door!’

SCHILDERIJENEXPOSITIE VAN
DS. JAN WILLEM ROOSENBRAND
Zondagmiddagcafé 16 oktober, Centrumkerk Winsum
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De komende maanden hangen in de Ontmoetingszaal
van de Centrumkerk, schilderijen van ds. Jan Willem
Roosenbrand. Jan Willem Roosenbrand werd op 19
mei 1955 in Groningen geboren. Hij was de laatste jaren
predikant in GKV de Poort. Ongeveer vijftien jaar geleden
is hij begonnen met schilderen. Hij schildert eigenlijk nooit

religieuze thema’s. Door goed te kijken probeert Jan
Willem eerbied te tonen voor de werkelijkheid en voor
de Schepper achter deze werkelijkheid. Soms schildert
hij in opdracht maar hij vindt het ook leuk om af en toe
wat te verkopen, via Facebook, via Instagram of zomaar
weg te geven.
Zondag 16 oktober wordt deze expositie geopend en
ingeleid. In het Zondagmiddagcafé vertelt Jan Willem
meer over de schilderijen en het schilderen.
14.30 uur staat de deur van de Centrumkerk,
Hoofdstraat W. 36 in Winsum, open en is er koffie en
thee. Het programma begint om 15.00 uur. Tijdens de
pauze is er natuurlijk een drankje en een hapje in het
Zondagmiddagcafé. Rond 17.00 uur sluiten de deuren.
Ook mensen die geen lid zijn van de Protestantse
Gemeente Winsum-Halfambt zijn van harte welkom!
Toegang is gratis. Een gift is welkom. Graag tot 16
oktober!

STRIJKKWARTET REGINA FORTE IN
DEN ANDEL
Op zondagmiddag 9 oktober speelt het Friese
strijkkwartet Regina Forte in het kerkje van Den Andel.
Het strijkkwartet speelt onder andere beeldschone
composities uit Scandinavië, klassiek repertoire uit
Oostenrijk en een vleugje romantiek uit Oekraïne.
Regina Forte is ontstaan in het najaar van 2014 vanuit
een gezamenlijke wens om strijkkwartetten te spelen. Ina
Andela, Anna Molleman, Inge van der Hoeven en Andrea
Meijer kennen elkaar uit allerlei Friese ad hoc orkesten en
via hun banen in het onderwijs en zij koesterden alle vier
de wens om een mooi strijkkwartet op te richten.
Inmiddels hebben ze al meer dan 100 concerten
verzorgd in de drie noordelijke provincies en daarbuiten,
soms in samenwerking met Gerrit Breteler, Peter van der
Zwaag, Wiebe Kaspers en Douw Fonda. Ze waren op
radio en televisie te beluisteren in Noardewyn en Podium
Witteman on Tour en in oktober 2019 begeleidden
ze Willeke Alberti in Afas Live in Amsterdam. Het
strijkkwartet volgde masterclasses bij onder meer
Johannes Leertouwer, Kees Dekkers, Douw Fonda van
het Vespucci Quartet, het Ruysdael Kwartet, het Dudok
Quartet Amsterdam en het Bennewitz Quartet.
In een bezetting van 2 violen, altviool en cello beleven
de dames veel plezier aan het instuderen en uitvoeren
van de prachtige composities die voor strijkkwartet zijn
geschreven, zonder toeters en bellen of grootse effecten,
maar van een muzikale schoonheid in zijn zuiverste vorm.
Ze nodigen u van harte uit om te komen luisteren.

Het concert van Regina Forte op 9 oktober in Den Andel
begint om 15.30 uur.
Toegangsprijs: 10 euro. Na afloop is er gelegenheid om
wat te drinken en na te praten.

Docent		
Data deel 1
Concert

www.kerkinhetdorp.nl

MUZIEKCURSUS: VAN GOGH IN ME
Muziek van Saint-Saëns, Debussy, Satie, Alma en
Gustav Mahler, Richard Strauss en Schönberg door het
Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra.
Absoluut hoogtepunt in het nieuwe seizoen is ‘Van
Gogh in Me’, een audiovisueel spektakel waarin het
Nederlands Kamerkoor (een van de beste koren ter
wereld!) zijn publiek meeneemt naar het Europa van het
fin de siècle aan het eind van de 19e eeuw. De tijd van
Satie, Debussy en Mahler én die van Van Gogh en Klimt:
een roerige tijd van nieuwe ontdekkingen, globale onrust
en razendsnelle veranderingen. In deze voorstelling
worden de werken van Vincent van Gogh en Gustav
Klimt tot leven gebracht met imposante film-projecties
en reageren live op de muziek én op de emotionele
respons van het publiek en musici. Het publiek krijgt
niet alleen een indruk van de tijdgeest van het Europa
van toen maar voelt ook de sterke overeenkomsten met
het Europa van nu. ‘Van Gogh in Me’ is een stap in het
verleden en tegelijkertijd een blik op de toekomst. Het
resultaat is een adembenemende voorstelling waarin
de grenzen tussen muziek en beeld, artiest én publiek
vervagen.
Kosten deel 1 voor NUT leden € 55,-- en niet leden
€ 60,00 inclusief koffie in de pauze.
LET OP! Deze prachtige uitzonderlijke muziekvoorstelling
wordt niet uitgevoerd door het NNO maar door het
Nederlands Kamerkoor. Als gevolg hiervan kunnen wij
niet tot de dag van de uitvoering kaarten bestellen.
Het Nederlands Kamerkoor heeft speciaal voor ons 20
kaarten gereserveerd tot 15 november 2022. De kaarten
worden op volgorde van uw aanmelding toegekend. U
dient zich voor 15 november 2022 op te geven en te
betalen om zeker te zijn van kaarten voor de voorstelling.
Wacht dus niet met opgeven.
Betaling voor 15 november 2022:
Opgave door aanmelding bij zowel Maud Robinson.
E.Mail : nutmuziek@kpnmail.nl als d.m.v. betaling bij de
penningmeester rekeningnummer NL 33 INGB 0001
0173 44 van het NUT ’t Hoogeland OVV Muziek 2022
deel 1.
uziekcursus 2022 -2023 Deel 1
Locatie		
: Dorpscentrum Agricola Heerestraat 21

Baflo 0595-422752
: Ebo Reitsma
: Donderdag 24 november 2022
13.30 – 15.30 uur
:Maandag 28 november 2022 20.00 uur
Spot/ Oosterpoort Groningen

GRONINGER LANDSCHAAP
In het kader van Oktobermaand – Kindermaand,
organiseren wij voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (en hun
ouders, opa’s en oma’s) vanuit het Bezoekerscentrum
Waddenkust in Pieterburen twee keer een huifkartocht
met kwelderwandeling. De tochten zijn op woensdag 19
en zaterdag 22 oktober, beiden van 13.00 tot ongeveer
16.00 uur. Trek stevige schoenen aan, want we gaan
echt de kwelder op!
Deelname is gratis. Wacht niet te lang met aanmelden,
want er kunnen per keer maar 20 personen mee!
Info en aanmelden:
https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/
Nacht van de Nacht: Het Groningse Hogeland is het
meest donkere deel van het Nederlandse vasteland.
Daarom wandelen we op zaterdag 29 oktober in het
kader van de Nacht van de Nacht vanuit Pieterburen
naar de zeedijk en terug. Zonder verlichting!
Vrijwilligers van het Bezoekerscentrum Waddenkust
begeleiden de tocht. Na terugkomst in het
bezoekerscentrum sluiten we af bij kaarslicht.
De kosten bedragen voor volwassenen
€3,00 en
voor kinderen €1,50. Beschermers van het Groninger
Landschap betalen ook €1,50 per persoon.
Info en aanmelden:
https://www.groningerlandschap.nl/activiteiten/
Dank voor de medewerking!
Hartelijke groet,
Wil Broekhuis
Groninger Landschap, bezoekerscentrum Waddenkust
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VRIENDJES IN DE SPOTLIGHTS

6.

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.

7.

1. Wat is jouw volledige naam en 		
leeftijd?
Yvan Bosma, ik ben 8 jaar en zit in
groep 5.
2. Heb jij roers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb 1 broer Levy hij is 10 jaar		
en zusje Vayenn zij is 6 jaar.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Film “De Trollenjagers”.
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“de Dromendans”, van Vinzzent.
5. Wat wil je later worden?
Dat weet ik nu nog niet, maar
misschien You Tubber.

WOORDZOEKER
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8.

Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pizza pommes.
Met welke tv persoonlijkheid zou jij
best een dag willen chillen
Jesper en Rik van Glow movies.
Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn mooie blonde haren.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Nicolay ten Brink
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat het een goeie vriend is.

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

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

Stuur de oplossing voor 15 oktober 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“aan het langste eind trekken”. 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.deel van Azië
7.lange blaar
12.schoon toekomstbeeld
13.houtsoort
14.weiland
15.rij militairen
17.zeurderig
19.bijwoord
21.zot
22.soort hormoon
24.geldbewaarplaats
25.vrouwelijk dier
27.dokter
29.secuur
31.soort lariks
32.bepaalde tijd
33.distilleerderij
35.vragend vnw.
36.slim
37.viskaar
38.contant geld
40.bevel aan een hond
42.waterplant
43.ruw
45.Perzische vorst
47.bijwoord
48.lange golf (afk)
49.pl in Duitsland
50.korenomhulsel
52.Bijbelse oase
54.poste restante (afk)
55.prima
56.zedelijk
58.goudland
60.strafbetaling
61.ruziemaken
62.dwaas
63.symbool neon
66.koninklijke Marine (afk)
67.mineraalwater
69.pl in Italië
72.fijngekookte aardappelen
75.juist
77.automerk
78.onbewimpeld
79.onder invloed van drugs
80.vorm van belasting (afk)
81.computerterm
83.Heilige Schrift
85.bedekking
87.Eerwaarde Zuster (afk)
90.commando
91.soort katoen
93.hoog oprijzen
96.hert
97.oude Nederlandse munt
99.zeebocht
100.stand der edelen
101.in voce (afk)
103.trip

105.dandy
106.loopvogel
107.handelsvorm (afk)
108.zintuig
110.omgebogen metalen rand
112.dom
113.dicht
114.Romeinse keizer
116.muziekinstrument
118.eikschiller
119.dondergod
120.vloek
121.afkeer
123.haargroei onder neus
124.vrucht
126.verharen
128.rangschikking
130.stuk grond
131.landtong
133.even
134.geplooide halskraag
136.maatschappelijkk onaangepast
iemand
137.afvoerkanaal
139.soort rotan
141.onontwikkeld insect
142.duizend miljoen
143.vorderen
144.veldrace
145.edelsteen

VERTICAAL
1.chagrijnig persoon
2.middeleeuws vaartuig
3.voorteken
4.vreemde titel
5.plat ovaal vat
6.hospitaalsoldaat
7.paardentuig
8.ondeskundige
9.steltvogel
10.schuine kant v.e. beitel
11.onderdeel v.e. kachel
16.ongezouten
18.getemd
19.predikante (afk)
20.nauwe straat
22.Engelse universiteitsstad
23.Organisatie v.d. olieexporterende landen (afk)
25.pilaar
26.maanstand
28.Japanse munt
29.onbuigzaam
30.metselspecie
31.Bulgaarse munt
33.teken
34.koude lekkernij
36.vrucht
37.bentgras
39.kring om de zon of maan
41.gerammel

43.wijnsoort
44.houtsoort
46.natuurgetrouwe geluidsweergave
49.schaapachtig
50.jongensnaam
51.in conditie
53.bontsoort
55.drukkend
56.flauwte
57.aangename reuk
59.deel v.e. auto
64.Afrikaanse havenstad
65.te kennen geven
68.sissend geluid
69.cafe
70.etappe
71.uitroep van droefheid
72.gevlochten visfuik
73.universal serial bus (afk)
74.muziekteken
76.Bijbelse figuur
80.versterkte vesting
82.onverstoorbaar
84.spoeden
86.dood lichaam
88.zanik
89.kalmte
90.dunne plek in stof
92.aardig
94.ondiepte in zee
95.doordrenkt
96.Bijbelse figuur
98.pl. in Gelderland
100.liefdesgod
102.etensbak voor dieren
104.listig
106.voeding
107.poolster
109.sleuf
111.opsmuk
112.kaalgeschoren, agressieve
jongere
113.heilig boek der joden
115.grondsoort
117.treuzelaar
118.zooogdier
119.onderzoeksinstituut
122.zuigbuisje
124.per exemplaar (afk)
125.jongensnaam
127.doorschijnend
129.omroepvereniging
131.exemplaar (afk)
132.weleens
134.schuifbak
135.baken
137.raad van commissarissen
138.moerasplant
139.motorrijtuigenbelasting(afk)
140.roofvogel
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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)
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