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in deze editie...
• Kleine Plantage
• Hertenbok
• molen De lelie
•	klaverjassen
• 	MC eenrum
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De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders
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email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.

VOORWOORD
Voor u ligt het extra dikke zomernummer van de
Ainrommer. Extra dik omdat u het er even mee moet
doen: de volgende editie van uw geliefde dorpsblad
verschijnt pas eind september! Niet dat u zich hoeft te
vervelen in de tussentijd. Corona heeft immers steeds
minder grip op onze maatschappij en langzaamaan
komt de wereld weer tot leven. Dat betekent, naast
meer bewegingsvrijheid, ook meer activiteiten en
bijeenkomsten. De data die relevant zijn voor Eenrum
vindt u in de agenda en her en der verspreid door het
blad.
Zo komt er weer een vrijmarkt, na het grote succes van
de vorige editie. Ook Motorclub Eenrum & Omstreken
laat van zich horen: op 21 en 22 augustus zal er weer
geracet worden. Eenrums favoriete jazzband VrijJazzie
mag weer spelen, de klaverjasclub legt een kaartje en
het gonst in de kerk. Kortom: het bruist weer in ons dorp!

In deze Ainrommer verder een oproep een naam
te verzinnen voor de bok van het hertenkamp, een
aantal fraaie zomerverhalen en Pierre Janssen belicht
Eenrumse ‘melkmeisjes’. Voor puzzelaars is er weer een
fijne puzzel en uiteraard ontbreekt ook Eem om toavel
mit niet. Zoals gezegd: een extra dik nummer! Wilt u zelf
iets bijdragen aan de volgende Ainrommer: de deadline
is 15 september!
Wij wensen u een fijne zomer toe!
De redactie
Ik zat waar zon op ‘t warme water scheen
En gele bloemen bloeiden aan de kant;
Het grazend vee ging door de weiden heen,
De zomerlucht hing walmend over ‘t land.
(Frans Bastiaanse)

kopij inleveren voor 15 september

De redactie wenst u een prettige vakantie en een
mooie coronavrije zomer
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nijs oet ainrom
Dag
Juli
Za.

Za.
Za.
Za.
Wo.
Wo.

Za.
Za.
Za.
Wo.
Augustus
Wo.

Za.
Za.
Wo.
Do.
Vrij.
Za.
Za.
Zo.
Wo.

September

Vrij.
Za.
Za.
Za.
Za.

d.d.

Organisatie

Activiteit

Locatie

Orpheus
VrijJazzie
Kerk Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Kerk Eenrum
Kerk Eenrum
Renskje Heinstra
Molen de Lelie
Molen de Lelie

Papieraktie
optreden Feerwerd
grote zomerschoonmaak
geopend
geopend
Monnikenwerk/Josefien Alkema
concert Lohmanorgel
Ainrommer Vrijmaarkt aan hoes!
geopend
geopend

Dorp
schuur Hans
kerk Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
kerk Eenrum
kerk Eenrum
Dorp
Molen de Lelie
Molen de Lelie

4,11,18-08
07-08
07-08
11-08
19-08
20-08
21-08
21-08
22-08
25-08

Kerk Eenrum
Kerk Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
VvV
VvV
Molen de Lelie
VvV
VvV
Molen de Lelie

Monnikenwerk/Josefien Alkema
concert Lohmanorgel
geopend
geopend
Fietsencross
kermis
geopend
kermis
kermis
geopend

kerk Eenrum
kerk Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Sportpark
Dorp
Molen de Lelie
Dorp
Dorp
Molen de Lelie

03-09
04-09
04-09
18-09
18-09

Kerk Eenrum
Orpheus
Molen de Lelie
Kerk Eenrum
Molen de Lelie

Open Poort
Papieraktie
geopend
Perlgrimstocht op het Hogeland
geopend

De Poort
Dorp
Molen de Lelie

03-07
03-07
03-07
10-07
14-07
14,21,28-07
17-07
17-07
24-07
28-07

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

Molen de Lelie

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Voetbalkantine
Voetbalkantine
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

nijs oet ainrom
Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d
Plaats
Voorganger
Zo.
04-07
Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen
Zo.
11-07
Centrumkerk
Ds. Ruth Renooij
Zo.
11-07
Kerk Saaxumhuizen
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
18-07
Centrumkerk
Ds. Anneke Mooi
Zo.
25-07
Centrumkerk
Ds. Harmen Jansen

Bijzonderheden
Drempelviering groep 8

Bijwonen van de diensten kan alleen na opgave bij Els Prins, info@pgwh.nl / 06 578 34 051
De diensten in de Centrumkerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)
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.
Kijk voor een overzicht van alle jaaractiviteiten op www.eenrumonline.nl

Uit de serie oude ansichten (verzameling Jur Bolt) de Hoofdstraat

Word donateur van De Ainrommer
Iedereen in Eenrum krijgt De Ainrommer gratis thuisbezorgd. Uiteraard is De Ainrommer niet gratis. De kosten
worden voor een gedeelte opgebracht door onze adverteerders, waarvoor nog maar even ten overvloede, hartelijk
dank.
Maar we hebben ook de hulp nodig van u als lezer. Voor € 7,00 per jaar wordt u donateur van de Ainrommer,
Daarvoor krijgt u jaarlijks 10 edities thuisbezorgd. U wordt donateur door € 7,00 over te maken op de rekening van
dorpsbelangen NL15RABO 0316 0040 57 onder vermelding “nieuwe donateur” en adres.
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VERZIN EEN NAAM VOOR DE HERTENBOK
Een tijdlang was het een dubbeltje op zijn kant: zou het
hertenkamp in Eenrum nog een toekomst hebben? In
vorige edities heeft u kunnen lezen dat die onzekerheid
inmiddels grotendeels is weggenomen. Nieuwe
vrijwilligers hebben zich aangemeld, en samen met de
oude garde zorgen zij ervoor dat er het hertenkamp er
mooi bij ligt en er gezonde dieren door het gras dribbelen.
Zo zijn onlangs de schuurtjes van de dieren opnieuw in
de beits gezet. De dieren waarderen zo’n opknapbeurt
misschien niet voor wat ze is, maar de trouwe bezoekers
des te meer.
Om de verzorging van de dieren te kunnen bekostigen,
zijn uiteraard donaties nodig. We weten ons gesteund
door een aantal trouwe donateurs. Maar… dit aantal
loopt elk jaar terug! Tijd om de herten - én andere
bewoners van het park - in het zonnetje te zetten. Zo
weet u voor wie u het doet.
Wie is de bok?
We beginnen met de hertenbok. Dit timide mannetje
struint samen met zijn hertenharem rustig door het park
op zoek naar verse spietjes gras. Ondertussen houdt hij
scherp in de gaten of bezoekers niet té dichtbij komen én
heeft hij het druk met de overige herten (er is onlangs een
aantal kalfjes geboren!). Deze prins van het dierenpark
heeft echter een groot probleem: hij is naamloos! Aan
het hek van het hertenkamp hangt wel een bordje met
een naam - onder het mos en amper leesbaar - maar
deze is niet van hem. Het is de naam van een oude bok,
die hier al lang niet meer graast.
Hoog tijd dus om voor dit prachtdier een fraaie naam te
verzinnen! Heeft u een suggestie? Stuur hem op naar:
hertenkampeenrum@gmail.com. U heeft de hele zomer
om hier over na te denken: de deadline is half augustus.
In de eerste Ainrommer ná de zomer zullen wij de naam
onthullen.

Nieuws uit het park
Zoals gezegd: de afgelopen tijd is er een aantal hertjes
geboren in het park. Loslopende honden kunnen deze
kalfjes aan het schrikken maken, waardoor de jonkies
bijvoorbeeld hard tegen het hek aanlopen en zich kunnen
bezeren. Wilt u daarom uw honden aan de lijn houden
zodra u in de buurt van het hertenkamp komt? Alvast
bedankt!
Heeft u trouwens nog mest nodig voor uw tuin? Dan
kunt u dit ophalen bij het hertenkamp!
Tot slot wilden we via deze weg Jan Fokkens bedanken
voor zijn inzet. Jan heeft jarenlang als vrijwilliger gewerkt
voor het verzorgingsteam van het hertenkamp, onder
meer als coördinator. Inmiddels is hij ermee gestopt.
Maar alsnog: heel erg bedankt!
Nu we u toch spreken!
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe donateurs die het
park een warm hart toedragen. U kunt het Hertenkamp
steunen met een donatie van minimaal 5 euro per
jaar per gezin. Maak uw gift over op de rekening van
Dorpsbelangen NL 15 RABO 0316 0040 57 onder
vermelding van donatie Hertenkamp en uw adres.
Ook zijn we op zoek naar een vrijwilliger die ons wil helpen
bij het ophalen van donaties. Deze functie houdt in dat
u tijdens de nazomer enkele straten afgaat om donaties
te innen. Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje naar
hertenkampeenrum@gmail.com of bel 06 45284533.
Vrijwilligers Hertenkamp

AINROMMER VRIJMAARKT
Hallo Eenrum!
Afgelopen editie van de “Ainrommer Vrijmaarkt aan
hoes!” heeft veel positieve geluiden opgeleverd. Tijd om
een tweede editie te laten plaatsvinden.
Zaterdag 17 juli 2021 van 12.00 tot 17.00 uur
Wil jij meedoen? Geef je straatnaam en huisnummer
door via een WhatsApp/of telefoontje 0683570009.
Laten we samen weer een gezellig middag maken in het
mooie Ainrom
Met vriendelijke groet,
Renskje Heinstra
Oosterstraat 17B

Voor de duidelijkheid: het gaat om deze makker.
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Aikeshof, maar voor alle inwoners van Eenrum e.o..
Ook vrouwen zijn welkom!

MOLEN DE LELIE
We gaan op 12 juni weer open! Eindelijk! We zijn heel
erg blij om u weer te mogen ontvangen in onze molen,
of voor het halen van onze heerlijke molenkoekjes,
pannenkoeken, meel of broodjes.
Belangrijk is wel dat we de coronaregels - voor u en
onze vrijwilligers - in acht nemen. Dat wil zeggen: draag
een mondkapje, houd 1,5 meter afstand en we mogen
maximaal acht mensen tegelijk in de molen laten. Bij de
ingang liggen kaarten. Zijn deze op, dan vragen we u
buiten te wachten tot er weer een kaart beschikbaar is
en u naar binnen mag.
Wanneer zijn we open?
Zaterdag 12 juni,
Zaterdag 10 juli,
Zaterdag 24 juli,
Zaterdag 7 aug,
Zaterdag 21 aug,
Zaterdag 04 sept,

Zaterdag 26 juni
Woensdag 14 juli
Woensdag 28 juli
Woensdag 11 aug
Woensdag 25 aug
Zaterdag 18 sept

Open van 13:00 - 17:00 uur
Team De Lelie

KASCONTROLE VVV
Ook bij de Vereniging voor Volksvermaken kon de
jaarvergadering niet doorgaan.
Op 31 maart heeft wel de kascontrole van de VvV
plaatsgevonden. Peter Smedinga en Tom Baars hebben
penningmeester Natasja Kranenborg decharge verleend.
Vriendelijke groet,
Bestuur van de VvV

KLAVERJASSEN IN AIKESHOF
Zoals onder ‘Nijs oet Ainrom’ is vermeld, wordt er elke
donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur geklaverjast in
de algemene ruimte van de Aikeshof. Helaas hebben we
het afgelopen jaar slechts enkele weken kunnen kaarten
i.v.m. corona. We hopen echter dat we op donderdag 2
september a.s. weer met het nieuwe seizoen te kunnen
beginnen en dan doorgaan tot ca. 1 mei.
Deze kaartmiddag is niet alleen voor bewoners van de

Er wordt gespeeld in een gemoedelijke sfeer en degenen
die graag een potje klaverjassen; denk er eens over om
u aan te melden als deelnemer, of kom ter kennismaking
op een van onze kaartmiddagen.
Inlichtingen en/of aanmeldingen bij:
D. Miedema tel. 0595-491436 of
E de Wal tel. 0595-491580

ZOMERSE ANEKDOTE
In 1994 bezocht ik het prachtige land Egypte, samen met
mijn zus. Het werd een memorabele reis, niet het minst
omdat ik ternauwernood een aanslag door extremisten
overleefde. Maar daar wil ik het in deze zomereditie van
de Ainrommer niet over hebben. Daarom deze zonnige
anekdote.
Zoals de meeste toeristen in Egypte, wilden mijn
zus en ik de piramides van Gizeh bezoeken. Na een
hectische taxirit door Caïro - waar auto’s het lot tarten
door in rijen van vijf over tweebaanswegen te scheuren
- arriveerden we vlakbij de piramides. Voor ons bezoek
aan dit imponerende wereldwonder, wilden we nog even
lunchen, dus zochten we een gezellig tentje op voor wat
Egyptische delicatessen.
De ober bleef dralen bij ons tafeltje terwijl we smikkelden
van falafel en humus. We stelden hem wat vragen en
vertelden op onze beurt over ons thuisland. De beste
man was vanaf dat moment niet meer weg te slaan en
vertelde honderduit. Tijdens een van zijn verhalen pakte
hij plotseling een falafelballetje van ons bord, doopte
deze in de saus en at hem op. Mijn zus en ik keken
elkaar glimlachend aan - te verbaasd om er ook maar
iets over te zeggen. De ober hield het echter niet bij dat
ene hapje falafel. Terwijl we praatten over van alles en
nog wat, deed hij zich tegoed aan het gerecht dat hij ons
kort daarvoor zélf had geserveerd.
Goed, het is misschien een wat onbenullige anekdote,
maar mijn zus en ik hebben het er nog wel eens over.
Dat deze in eerste instantie schuchtere man zich zó op
zijn gemak voelde dat hij mee at met zijn gasten. Wat
een held!
U hoeft overigens niet ongerust te zijn: hoewel ik de actie
van deze Egyptische ober op een bepaalde manier zeer
waardeer, zijn wij niet van plan hetzelfde te doen in ons
nieuw te bouwen koffietentje aan de Hoofdstraat.
Ruben Heijloo
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MC EENRUM 					

Nu ik dit jaar voor het eerst weer een stukje schrijf in de
Ainrommer is de winter alweer ver achter ons. Lange
nachten, slecht regenachtig weer met weinig zonlicht
overdag, zorgen normaal gesproken altijd al een beetje
voor een neerslachtige tijd voor iedereen. Nu we 2020
weer achter ons hebben gelaten en bijna alle races afgelast zijn dit jaar, vechten we nog steeds in Nederland
en de rest van de wereld tegen het verschrikkelijke COVID-19 virus. Dachten we misschien eerst nog dat het
ver van ons huis was, uiteindelijk hebben we gemerkt
dat we het dicht bij huis/familie of zelfs in ons eigen
huis hebben.
Maar MC Eenrum wil zich in dit verschrikkelijke
coronatijdperk niet moedeloos voelen. Daarom blijven
wij positief denken en hebben gezamenlijk met een
groep vrijwilligers een prachtige nieuwbouw opslagloods
gebouwd bij het sportveld aan de Aagstweg te Eenrum.
Na op 29 juni 2019 alle voorzorgsmaatregelen genomen
te hebben, zijn de eerste graafwerkzaamheden begonnen
voor het fundament en de vloer, en kon op 17 juli het
beton gestort worden. Week-in-week-uit werd er in het
weekend gewerkt aan de loods met een beperkt aantal
mensen, want door corona mochten er maar een paar
bouwers per keer aanwezig zijn. Bouwmateriaal werd
er gebracht, auto’s reden af en aan en langzamerhand
kreeg de opslagloods vorm.
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Op 18 april 2020 konden de eerste spanten gezet
worden. Daarna kon het dak erop en de wanden konden
gemonteerd worden. De loods was in september winden waterdicht en konden de vele werkzaamheden binnen
beginnen. Nu de binnenkant van de loods in grote lijnen
klaar is en langzamerhand de coronapandemie op zijn
einde lijkt te komen, hopen wij op 21 en 22 augustus,
na een jaar van afwezigheid, weer een prachtige race
op de baan te kunnen brengen. Want vanaf 30 juni
zijn eendaagse evenementen met toeschouwers weer
toegestaan zonder mondkapjes of afstandsregels,
maar mét test-of vaccinatiebewijs. De evenementen
krijgen nog wel te maken met restricties; zo mogen in
juli maximaal 25.000 toeschouwers het terrein op, maar
zijn meerdaagse festivals nog niet toegestaan. Voor alle
evenementen geldt dan wel een negatieve coronatest.
Zo moeten bezoekers vanaf 13 jaar kunnen aantonen dat
ze gevaccineerd zijn, maximaal 40 uur ervoor negatief
zijn getest of recent corona hebben doorgemaakt. Maar
vanaf augustus worden alle beperkingen losgelaten
en kan MC Eenrum hopelijk weer los gaan, met het
organiseren van een groot spektakel op de 625-meter
langebaan.
Deze baan word door velen geroemd om zijn oplopende
bochten en de hoge snelheden van wel 150 km/uur. Ook
de zijspannen halen snelheden van 100 km/uur.
Zo wil het bestuur op 22 augustus een EK Kwalificatie
zijspannen organiseren met alle prominenten en hopelijk
inclusief Jannick de Jong, want die keert na vier jaar
weer terug op de baan en op 21 augustus wordt er een
nationale grasbaanrace gereden.
Bestuur MC Eenrum & Omstreken

natuurlijkeigenwijz.nl

COOP

GezichtsbehandelinGen | acné behandelinG | Pedicure
lichaamsmassaGes | GelnaGels handen en voeten

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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DEUREN EN FRONTONS /
MELKMEISJE
Dienstmeisje, Zeeuws meisje, meisje van Yde, meisje
van plezier. Ja, die meisjes kennen we wel. Zeker ook
‘Het melkmeisje’, het schilderij van Johannes Vermeer.
Maar dat verschillende huizen in Eenrum een melkmeisje
als voordeur hebben, is minder bekend.

Waar vinden we deze Melkmeisjes?

		
			

Een melkmeisje is in de bouwkunde de naam van een
type kozijn waarbij een voordeur aan weerskanten een
zijlicht of raam heeft. Deze ramen lopen niet door tot aan
de grond maar worden aan de onderkant begrensd door
een borstwering. Zo ontstaat het beeld van een meisje
dat twee emmers draagt aan een juk. Deze kozijnen
worden ook wel schouderkozijnen genoemd, veelal
architectuur uit de jaren ’30, maar ook tegenwoordig
worden ze nog steeds toegepast.

Adres A

Adres B

Adres C

		

		

Adres D

Schematische voorstelling

				Adres E

Melkmeisje met juk
Niet alleen in woonhuizen kom je deze ‘melkmeisjes’
tegen, maar deze vorm leent zich ook voor zaken:
cafés zoals Bulthuis en Eendrum (cafetaria ingang).
Ook bijvoorbeeld het afgebrande hoekpand aan de
Hoofdstraat.
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De vorige editie werd correct beantwoord door Alfred
Schut en Jeroen Bol, waarbij ik voor andere inzenders
meld dat de nummering wel moet kloppen. De oplossing
van deze editie wordt vermeld na de serie over de
deuren, opdat nog meer mensen kunnen deelnemen en
omdat er vakantie dreigt.
Volgende editie: Huizen met een middenrisaliet.
Pierre Janssen

www.postmamotoreneenrum.nl

Abrahams Mosterdmakerij
Restaurant
ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID
KOFFIE & BORREL
LUNCH & DINER
RONDLEIDINGEN
GROEPSUITJES

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288

AFHAALMAALTIJDEN!
WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600
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VOORMALIGE KLEURENPRACHT
Op de Facebook-pagina van Eenrum Ainerom las ik
laatst een ‘over-en-weer’ tot wanneer de koepel van
onze Eenrumer toren rood geschilderd was. Of hoe het
zat met dat lage kleine venster aan de noordkant van
de kerk. Men kwam er niet helemaal uit. Welnu, de
antwoorden staan in het vierde hoofdstuk van het boek
EENRUM dat in mei 1999 uitkwam. Wie toen het jaar
Ainrom nait van guster bewust heeft beleefd, zal dan
ook wel op dit boek hebben ingetekend. Het was snel
uitverkocht.
We zijn nu alweer 22 jaar verder, met heel wat
‘nieuwkomers’ in ons vertrouwde dorp.
Daarom voor wie interesse heeft om iets meer te weten
over de toren – die al van ver aangeeft waar ons Eenrum
ligt – een paar feiten uit dat hoofdstuk over de kerk.
Bij de restauratie van de Eenrumer toren in de jaren vijftig
werd volledig voorbij gegaan aan de aangetroffen kleuren.
Ook in het restauratiedagboek wordt er geen letter aan
besteed, terwijl die kleuruitmonstering grotendeels
origineel moest zijn, dus uit de bouwtijd 1646-1652!
Maar sinds deze verder uitstekende restauratie staat
onze toren er zeer onopgemaakt bij.
Tot 1914 was de koepel rood. Mooi Engels rood heet
het in een rekening uit 1821 van de (huis)schilder – en
tevens organist – J.H. Aikes die in het mooiste huis aan
de Hoogstraat woonde. Toen de redactie van het boek
EENRUM die historische rekening te elfder ure onder
ogen kreeg, werd meteen de drukker gebeld om die
kleur voor het omslag te nemen.
Helaas werd dat mooie rood in 1914 overgeschilderd in
loodgrijs. In 1925 wilden de kerkvoogden alweer terug
naar het rood, maar daar kwam het niet meer van en
in 1935 werd het ‘zware’ loodgrijs overgeverfd in een
moderne ‘lichte’ aluminiumkleur.
Hoe rijk de toren was aan kleuren, is nog goed af te
lezen aan het schaalmodel dat omstreeks 1937 werd
gemaakt door de gemeentearchitect Harm Havinga.
Deze minitoren staat in de Ainrommer koamer in Eetcafé
Zaal Bulthuis.
Bij deze een opsomming van de vroegere kleurenpracht
aan de toren, van boven naar beneden.
De open kroon was rood, de ‘hoekblokken’ ervan geel,
de ring naar de overgang naar de spil was eveneens geel.
De profielen van de bovenlijst van de lantaarn (waarin het
Zoepenbrijklokje hangt) waren groen-wit-rood-wit-groen,
de lantaarn was geel, de koepel rood (later loodgrijs,
later aluminium). De bovenste en onderste lijst van het
achtkant waren groen-geel-wit, de schuine muurvlakken
(toen met lood bekleed) waren grijs, De grote lijst van het
torenvierkant was groen-geel-wit. Alle zandsteendelen,
zoals lijsten, hoekblokken, omklede steigerbalkgaten
12

waren geel geverfd; van het torenvierkant waren alle
dagkanten (schuine randen om ramen en galmgaten)
helder wit.
Op sommige zandsteendelen zijn nog steeds verfresten
aanwezig. Bij restauratie van andere torens, zoals die van
Noordwolde, zijn eveneens kleurresten gevonden, maar
ook daar is de vroegere kleurstelling totaal genegeerd.
Gelukkig zijn er ook nog enkele kleine schilderijen en een
paar aquarellen waarop de toren gekleurd op staat …
In een eerder verhaal over onze toren heb ik het reeds
aangekondigd: als ik bij de Postcodeloterij de (Kerk)
straatprijs win, of bij de Staatsloterij die grote oranje
glimlachende vis met cijfers op zijn lijf verschalk, dan richt
ik onmiddellijk een fonds op om onze toren zijn kleuren
van weleer terug te geven.
Maar misschien kóóp ik de toren wel! Want de gemeente
Het Hogeland heeft hem begin vorig jaar te koop gezet,
samen met die van Pieterburen en Noordwolde. Ja,
die van Noordwolde, de enige siepelkerktoren in onze
provincie, wil ik er ook wel bij!
Dan hoef ik daarna alleen nog met Monumentenzorg om
tafel.
Maar als ze daar moeilijk gaan doen over die kleuren
die ik dolgraag weer terugwil en hopelijk veel Eenrumers
ook? Dan moeten we maar met een grote groep
Eenrumers op tractoren in rood, geel, groen, blauw en
wit naar Amersfoort. Daar staat naast de middeleeuwse
Koppelpoort het gebouw van Monumentenzorg.
Ik wil dan natuurlijk voorop rijden, op een oude David
Brown-tractor (rood-geel) of op een Fordson Major
(blauw). Ik zie het klepje op de verticale uitlaat vóór me al
uitbundig dansen!
Maar nu loop/rijd ik wellicht wat al te ver op de zaken
vooruit …
Dirk Molenaar

De Komedianten
Toneelvereniging De Komedianten is op zoek naar nieuwe
spelers. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes.
De Komedianten willen na de vakantie graag weer
beginnen met een nieuw stuk en heeft daar nieuwe
spelers voor nodig. Het zou dus fijn zijn als er wat
versterking komt.
Wij repeteren op donderdagavond in het Dorpshuis.
Aanmelden bij het bestuur. Voorzitter is Niek Grommers.
De Komedianten

Wadlopen vanuit
Pieterburen
WADLOPEN IN JULI
donderdag 1
08:00
vrijdag 2
09:00
zaterdag 3
09:45
zondag 4
10:45
maandag 5
12:00
dinsdag 6
13:00
woensdag 7
14:00
donderdag 8
14:45
vrijdag 9
15:45
zaterdag 10
16:15
zondag 11
05:00
zondag 11
17:00
maandag 12
05:00
maandag 12
17:45
dinsdag 13
05:30
dinsdag 13
18:15
woensdag 14
06:15
woensdag 14
19:00
donderdag 15
07:00
donderdag 15
19:30
vrijdag 16
07:45
zaterdag 17
08:30
zondag 18
09:15
maandag 19
10:30
dinsdag 20
11:30
woensdag 21
12:45
donderdag 22
14:00
vrijdag 23
02:30
vrijdag 23
15:000
zaterdag 24
03:30
zaterdag 24
16:15
zondag 25
04:30
Voor info
zondag
25 en/of reserveren.
17:45
info@wadlopen-pieterburen.nl
maandag
26
17:45
+31(0)595
528
558
dinsdag 27
18:30
Hoofdstraat
84
woensdag 28
06:30
9968 AG 29
Pieterburen 07:00
donderdag
vrijdag 30
07:45
zaterdag 31
08:15

WADLOPEN IN AUGUSTUS
zondag 1
09:00
maandag 2
09:45
dinsdag 3
10:45
woensdag 4
12:15
donderdag 5
13:30
vrijdag 6
14:15
zaterdag 7
15:15
zondag 8
16:00
maandag 9
16:45
dinsdag 10
17:30
woensdag 11
18:00
donderdag 12
06:00
donderdag 12
18:45
vrijdag 13
06:45
zaterdag 14
07:30
zondag 15
08:15
maandag 16
8:45
dinsdag 17
10:00
woensdag 18
11:00
donderdag 19
12:30
vrijdag 20
13:45
zaterdag 21
15:00
zondag 22
16:00
maandag 23
16:45
dinsdag 24
05:00
dinsdag 24
17:30
woensdag 25
05:30
woensdag 25
18:00
donderdag 26
06:00
vrijdag 27
06:30
zaterdag 28
07:15
zondag 29
07:45
maandag 30
08:00
dinsdag 31
09:00
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WADLOPEN IN SEPTEMBER
woensdag 1
09:45
donderdag 2
10:45
vrijdag 3
12:45
zaterdag 4
13:45
zondag 5
14:45
maandag 6
15:45
dinsdag 7
16:30
woensdag 8
17:00
donderdag 9
17:45
vrijdag 10
18:15
zaterdag 11
06:45
zondag 12
07:15
maandag 13
08:00
dinsdag 14
08:30
woensdag 15
09:30
donderdag 16
11:00
vrijdag 17
12:30
zaterdag 18
13:45
zondag 19
14:45
maandag 20
15:45
dinsdag 21
16:15
woensdag 22
17:00
donderdag 23
17:30
vrijdag 24
17:45
zaterdag 25
06:30
zondag 26
06:45
maandag 27
07:15
dinsdag 28
07:45
woensdag 29
08:15
donderdag 30
09:00

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

T

K
R
A
M
N
E
WADD
Streek-, h

andel- en

PIETERBUwarenmarkt
REN
Leuk voor
jong

Streek-, Handel- en Waren

en oud!

Zondag
10.00 - 17.00
uur

KRAAM
HUREN?
facebook.com/waddenmarktpieterburen
IEDERE ZONDAG IN DE ZOMERVAKANTIE!
Nieuw bij waddengenot!
Midgetgolfbaan, leuk voor jong en oud.

www.wadlopen-pieterburen.nl l 0595 - 528 558 | info@wadlopen-pieterburen.nl

Uitvaartzorg van Stad tot Wad
E. K R E M E R

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

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

Wij staan naast u.

Uitvaartzorg bij u in de buurt!
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl
0595 433363
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EEM OM TOAVEL MIT…
In Eenrum bruist het van de nieuwe initiatieven en
nieuwe bedrijven. Eem om toavel mit…schenkt de
komende De Ainrommers aandacht aan de mensen
achter deze nieuwe initiatieven.
Ik zit om tafel met Berend ter Horst en Erna Schuur. Ze
zijn deze maand met hun Bed & Breakfast ‘De Hooge
Wierde’ begonnen aan de Hoofdstraat in Eenrum. Nu
zijn er daar meer van in Eenrum, maar door het steeds
toenemende toerisme is er nog steeds een gebrek aan
ruimte voor overnachtingen in ons dorp – waar ooit een
hotel stond met tien kamers. Dat blijkt ook wel: ondanks
dat ze zich nog niet hebben aangemeld bij de bekende
sites voor B&B’s, zijn de eerste bezoekers al geweest.
Hun eigen site, www.dehoogewierde.nl, is wel in de
lucht.

Maar aan alle goede dingen komt een eind: de reis was
afgelopen. Wel besloten ze om elkaar in Nederland weer
eens te ontmoeten. Ze spraken af in Leeuwarden, waar
Erna toen woonde. Ze zouden elkaar ontmoeten op het
treinstation. Berend had zich gehuld in een cape van
Peru en ze hadden afgesproken een rode roos bij zich
te hebben ter herkenning (het was namelijk alweer een
tijdje geleden dat ze elkaar gezien hadden). Erna kwam
wat later op de afspraak, maar toen ze die man met
cape op de vloer van het treinstation zag liggen, waar
zich inmiddels een menigte omheen had verzameld,
had ze de rode roos niet nodig. Die gekke man moest
Berend wel zijn. De vonk sloeg over en is er nu nog
steeds, beamen ze beiden.

Waar komen deze
nieuwe Eenrummers
vandaan, waarom
een bed & breakfast
en vooral: waarom
in Eenrum?
Zoals
gewoonlijk
zijn we weer razend
nieuwsgierig.

Berend is geboren in Woerden en getogen in Linschoten.
Daar heeft Berend tot zijn drieëntwintigste gewoond.
Toen heeft zoals hij zelf zegt ‘de stoute schoenen
aangestoken’ en is voor werkvakantie naar Australië
gegaan.
Erna komt uit Ten Post en is naar haar studietijd ook
op reis gegaan. Eerst naar Californië en later – toeval
bestaat niet – naar Australië, waar ze elkaar ook voor
het eerst ontmoeten. Ze waren er in het zomerseizoen
met temperaturen tot zo’n veertig graden. Erna was
aan het tomaten plukken om geld te verdienen voor
haar wereldreis en ook Berend moest in deze hete
temperaturen aan het werk. Dat ging niet helemaal
goed: hij moest met uitdrogingsverschijnselen naar het
ziekenhuis. In die tijd was Erna zijn steun en toeverlaat.
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Erna werkt als gedragsspecialist bij scholen in het regulier
basisonderwijs. Zij ondersteunt vooral leerkrachten bij
kinderen met druk en dwars gedrag en die daarbij hulp
nodig hebben. Tevens is Erna rouw- en verliestherapeut
en begeleidt kinderen op school waarbij bijvoorbeeld
een ouder langdurig ziek is of bij het overlijden van een
naaste. Ook bij een (v)echtscheiding is begeleiding
vaak van toepassing. Daarnaast is autisme een van
haar specialiteiten. Zij doet dit werk voor negenendertig
scholen in de regio en al zo’n vijfentwintig jaar met plezier.
Ze deed dit werk eerder in Noord-Holland en was erg blij
dat ze al vrij snel ook hier een baan kon vinden.
Berend werkte bij een uitgeverij voor de technische
ondersteuning bij de verkoop van advertentieruimte.
Sinds zijn geboorte heeft Berend een zeldzame
longziekte, Cystic Fibrosis (CF), ook wel bekend als
taaislijmziekte. Helaas werd de ziekte, die erfelijk en
ongeneeslijk is, grillig. Hij kreeg er steeds meer last van
en kon regelmatig langere periode niet werken. In 2014
kon hij door zijn ziekte zijn werk niet langer kon doen en
besloot definitief te stoppen met zijn baan.

Berend en Erna woonden in Alkmaar, in een jaren
tachtig-woning die zeer gehorig was. Ze gingen daarom
op zoek naar en betere woning. Omdat Berend voor
zijn werk niet meer aan het westen was gebonden en
Erna’s ouders in het Noorden wonen, besloten ze in
de provincie Groningen te gaan zoeken. Erna’s ouders
werden ouder en hadden wat meer verzorging nodig.
Ook kreeg het UMCG een CF-behandelingscentrum,
wat voor Berend erg fijn was omdat hij altijd naar het CFcentrum in Den Haag moest. Berend draait nu mee met
een proef van een medicijn dat (bij Berend) goed werkt
tegen Cystic Fibrosis. Het is vooral de derde generatie
die bij hem goed aanslaat. Maar het is nog steeds een
proef, omdat het medicijn te duur is en de minister vindt
dat het medicijn veel goedkoper moet worden. Gelukkig
blijft Berend meedraaien in het proefproject.
Het stel heeft verschillende dorpen en huizen bekeken,
maar steeds kwamen ze terug in Eenrum, waar ze vanaf
het eerste begin een goed gevoel over hadden. Erna
zag de kerk en de dorpspomp en werd eigenlijk direct
verliefd op Eenrum. Uiteindelijk kwamen ze uit bij hun
huidige woning aan de Hoofdstraat. Dat vonden ze direct
geweldig, maar het was te duur. Ze vonden de grote tuin
met daarin de kas echter geweldig. En Berend wilde graag
een
klusschuur.
Dus deden ze een
bod op het huis,
dat al bijna een
jaar te koop stond
(nu bijna niet meer
voor te stellen).
De verkoper kon
zich
daar
niet
helemaal in vinden,
dus
werd
een
verkoopmakelaar
ingeschakeld. Niet
veel later zaten ze
bij de notaris.
Er werd ze wel geadviseerd om na de kermis hier te
gaan wonen. Erna en Berend vinden kermissen juist
erg leuk, dus dat deden ze dus niet. Maar toen waren
ze dus de trotse bezitters van een bijzonder, mooi en
vooral ook groot pand. Voorheen had hier onder ander
het transportbedrijf Pinkster gezeten. Vandaar ook de
grote schuur. Omdat ze op zoek naar een woning in
de provincie altijd in B&B verbleven om de sfeer van de
dorpen op te snuiven en ze bij de “Last Post” in Eenrum
hoorden dat er in Eenrum best veel vraag was naar
overnachtingen, besloten ze om een Bed & Breakfast te
beginnen. Met een achtergrond in de horeca – Berend
als kok en Erna als serveerster – leek hen die stap wel
logisch. Ze zijn met de opbouw wel een paar jaar bezig
geweest, vooral omdat Berend veel zelf wilde doen en

hij dat niet zo snel kon als hij wel graag wilde. Maar
door het nieuwe medicijn ging dat toch steeds beter. Ze
hebben twee kamers: de Tuinkamer en de Torenkamer.
Dat houdt niet in dat het slechts een kamer is. Er is
een ontbijtkamer en iedere slaapkamer heeft een eigen
badkamer met toilet. We krijgen een rondleiding door
het huis en het ziet er echt geweldig uit. Fijne bedden,
alles netjes vertimmerd en prachtig geschilderd.

Voor op het pand hangt het uithangbord met ‘De Hooge
Wierde’. Het is het oude uithangbord van tandarts
De Graaf die niet meer gebruikt werd. Ze hebben het
prachtig opgeknapt – mooi toch dat het bord weer een
functie heeft. Daarna kijken we nog even in de prachtige
tuin met inderdaad een grote kas waar Erna de tomaten
en komkommers gaat kweken die de gasten bij het
ontbijt krijgen. Een zestal kippen scharrelen er ook
rond; een lekker eitje bij het ontbijt is dus ook verzekerd.
Kortom, een prima plek om één of meerdere nachten te
verblijven. De volgende uitdaging die ze aangaan is het
opknappen van de grote schuur. Het dak is al vernieuwd.
Nu nog de binnenkant. Het is Berends wens om er een
biljart in te zetten en de biljartvereniging Eenrum weer
naar Eenrum te halen en dan heeft Erna gelijk een mooie
praktijkruimte om workshops of trainingen te geven.
Berend en Erna zijn dus nog wel even bezig met hun
huis aan de Hoofdstraat. Maar de Bed & Breakfast is
helemaal klaar.
Wilt u de stichting Cystic Fibrosis steunen, dan kan dat
via onderstaande link.

https://ncfs.nl/help-mee/geld-doneren/word-donateur/
Tekst: Tom Baars
Foto’s: Tom Baars
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Enthousiaste vrijwilligers gezocht
voor schooltuin en dorpstuin
Schooltuin
Elk jaar van april tot juli en van eind augustus tot half
oktober komen de kinderen van groep 6/7 (9 tot 11 jaar)
wekelijks samen op de schooltuin, om in hun eigen tuintje
groenten en bloemen te zaaien en onkruid te wieden.
Het is elk jaar genieten om te zien hoe op een leeg stuk
grond een rijk bloeiend en groeiend tuintje ontstaat. En
om weer nieuwe kinderen te ontmoeten, met ieder hun
eigen beleving van de tuin.
We zoeken mensen die het leuk vinden om met kinderen
te werken. Ervaring met tuinieren is welkom, maar niet
noodzakelijk. De tijdsinvestering is een dagdeel per
week (3 à 4 uur) voor het voorbereiden en geven van de
wekelijkse les. Daarnaast soms nog een extra klus.
Wil je meer weten? Bel dan met Janneke Jongeling:
06 – 81 32 84 17.
Facebook: De Dorpsmoestuin Eenrum.
Eline Spoon, Janneke Jongeling, Emma Putman.

WOONERF DE PLANTAGE
Door corona is het helaas niet gelukt om eerder voor de
bewoners uit het dorp Eenrum een informatiebijeenkomst
te organiseren over de plannen om op het erf en in de tuin
van Kwekerij De Kleine Plantage een tiental woningen te
bouwen. Vorig jaar is er in de Ainrommer aandacht aan
het project besteed, waarop veel positieve reacties zijn
gekomen.
Met respect voor de tuin en natuur zal een woonerf
ontstaan met een gemeenschappelijk erf, tuinen en
gebouwen. De doelstellingen van het woonerf zijn kort
aan te duiden als: aandacht voor elkaar en zorg voor de
tuin.
Dorpsmoestuin
Sinds 2012 onderhouden wij, Stichting Dorpstuin
Eenrum, een tuin aan de Vennen, achter de basisschool.
Er staan fruitbomen en –struiken, vaste planten en een
kleine kas. In de zomer is het een heerlijke plek om
te zitten, samen te werken en te oogsten. Het is een
natuurtuin. Als je de plek niet kent loop je gemakkelijk
aan deze kleine oase voorbij.
Graag verwelkomen we nieuwe mensen die met ons één
of twee keer per week een aantal uur op de dorpstuin
willen tuinieren. Als je je aanmeldt bepalen we in overleg
op welke dag en tijd we dat gaan doen.
Je kunt vrijblijvend een keer komen kijken hoe het eraan
toe gaat op de tuinen.
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De initiatiefgroep brengt belangstellenden uit het dorp
graag op de hoogte van de plannen en de stand van
zaken tot nu toe. Daartoe worden de Eenrumers
uitgenodigd om op 20 juli vanaf 19:00 uur bij De Kleine
Plantage te horen en te zien wat er gaat gebeuren. De
koffie staat klaar.
Ook Dorpsbelangen, Werkgroep Dorpsvisie Eenrum en
de dorpscoördinator worden uitgenodigd om op deze
avond aanwezig te zijn.
De initiatiefgroep heet ieder van harte welkom.

vriendjes in de spotlights
5.
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.

6.

1. Wat is jouw volledige naam en 		
leeftijd?
Ruben Paul Mulder ik ben 8 jaar en zit
in groep 3.
2. Heb jij broers of zussen en wat
is hun leeftijd:
2 Zussen, Marije en Rosanne.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Check Point.
4. Wat is jouw favoriete liedje? 		
“Ik moet zuipen”’ van Party Friex.

Wat wil je later worden?
Vrachtwagenchauffeur in Nederland.
Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pannenkoeken, Patat.
7. Met welke tv persoonlijkheid
zou jij best een dag willen 		
chillen?
Enzo Knol, en samen met
Amber het spelletje Roblox spelen.
8. Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn ogen.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Maren Schuur.
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat zij mijn nichtje is en ik
vind haar lief.

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

Kookt u,
of koken wij
vandaag?

√ Specialist in diëten
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
√ 365 dagen per jaar een verse maaltijd
√ Altijd een vaste, vertrouwde bezorger
WARME MAALTIJDEN - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400
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HET JAAR ZONDER ZOMER
Afgelopen december stond in de Groninger Kerkbode
een artikel over het overbekende kerstlied Stille nacht,
heilige nacht. De tekst van dat lied was door priester
Joseph Mohr geschreven in 1816. Als gevolg van het
congres in Wenen (1814-1818) was de grens tussen
Oostenrijk en Duitsland gewijzigd, wat grote gevolgen
had voor het gebied waar Mohr woonde.
En toen las ik: tot overmaat van ramp kwam er nog een
natuurcatastrofe, in april 1815 was er een uitbarsting
van de vulkaan Tambora op het eiland Sumbawa in
Indonesië.
Een natuurcatastrofe in Duitsland en Oostenrijk door
een vulkaan in Indonesië!?
En ik had nog nóóit van Tambora gehoord!
Wikipedia praatte mij onmiddellijk bij: de uitbarsting
van de vulkaan Tambora op 10 april 1815 was de
allergrootste vulkaanuitbarsting sinds mensenheugenis
en had bijna wereldwijd vérstrekkende gevolgen
voor mens, dier en milieu, met name in het jaar erna.
Daarom ging het jaar 1816 de geschiedenis in als Het
jaar zonder zomer.
Ring van Vuur
De vulkaan Tambora bevindt zich in Indonesië op het
eiland Soembawa dat ten oosten van het zo geliefde eiland
Bali ligt. De Tambora maakt deel uit van de Pacifistische
Ring van Vuur over verscheidene werelddelen. Op deze
denkbeeldige ring liggen 452 vulkanen, waarvan er zo’n
128 actief zijn. En daar zijn 65 gevaarlijke bij.
Voortekenen
De Tambora – naar schatting 57.000 miljoen jaar oud –
was in de loop der tijd driemaal eerder uitgebarsten. In
de jaren vóór de catastrofale uitbarsting op 10 april 1815
was de vulkaan reeds onrustig: gerommel, bewegende
aarde en zwarte rookwolken. Op 5 april klonk er een
zeer zware explosie, gevolgd door meer kleinere.
De uitbraak
Op 10 april trok de zee om Soembawa zich terug en
volgde er een tsunami. Om 19.00 uur was er een zeer
zware explosie, waarbij van de 4200 meter hoge vulkaan
ongeveer een derde deel werd af geblazen en er een
krater van zes km. in doorsnee ontstond. Die explosie
was op 2500 kilometer afstand waargenomen. Er volgde
een enorme eruptie van naar schatting 160 kubieke km.
aan magma, stenen en as die werden uitgestoten in een
kolom tot ca. 45 km. hoog in de atmosfeer. Sommige
grote brokstukken kwamen op 40 km. afstand weer
op aarde terecht. Overal in de zee rond Soembawa
dreven grote hoeveelheden puimsteen en hout van
ontwortelde bomen. Het hoogtepunt van de uitbarsting
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was om 23.00 uur. Het koninkrijk Tambora, met ca. 7000
inwoners, werd bedolven onder een anderhalve meter
dikke laag massa, op sommige plaatsen bijna tien meter.
Dagenlang waren er vloedgolven, aardbevingen en
wervelwinden. De vulkaan en de hele omgeving waren
drie dagen verscholen in een zeer dichte rookwolk. Het
menselijk en dierlijk leed was niet beschrijven. Ook op de
naburige eilanden Bali en Lombok werd veel verwoest en
alles werd overdekt met een halve meter as en modder.
De Tambora bleef nog jarenlang onrustig; in augustus
1819 stroomde er nog lava over de kraterrand die nu op
2850 meter hoogte lag.
De gevolgen
De uitbraak van de Tambora heeft bijna wereldwijd grote
gevolgen gehad die jarenlang doorwerkten. Op 22 en
23 december in nog datzelfde jaar 1815 vielen in het
Zwitserse Vallorbe miljoenen spinnen, kevers en rupsen
uit de lucht. Op 16 juni 1816 regende het in New York
dode uitheemse vogels. In New Jersey lagen er opeens
ontelbare dode vissen op het strand.
In Noord-Europa en in het noorden van de Verenigde
Staten waren de zomermaanden van 1816 ongebruikelijk
koud: in juni en juli was er bijna ieder etmaal nachtvorst
en het sneeuwde regelmatig, evenals in Europa. Reeds
vanaf augustus zette de ‘reguliere’ nachtvorst in, met
misoogsten als gevolg. Dit veroorzaakte voedseltekorten,
waardoor er onlusten ontstonden onder de bevolking.
Er braken rellen uit waarbij flink werd geplunderd. Door
de verminderde weerstand van de mensen kwamen er
epidemieën, zoals tyfus, dysenterie, hepatitis en cholera.
Groepen mensen begonnen rond te trekken op zoek
naar voedsel. Europeanen besloten naar Amerika te
emigreren. In Amerika zelf trokken veel mensen naar het
westen.
Naar schatting stierven er in Europa ongeveer 200.000
mensen aan de directe en indirect gevolgen van de
pandemie. Het hele jaar 1816 en twee jaar erna hing er
een ‘chemisch’ schild boven Europa, wat dus voor 1816
betekende dat dit jaar Het jaar zonder zomer ging heten.
Er is natuurlijk veel meer over de gevolgen van deze
desastreuze ramp te vertellen, over elk facet wel, zoals
het oprichten van bepaalde (hulp)instanties. De uitvinding
van het zwemvest had er ook mee te maken.
Een mijns inziens wél aardig gevolg van die uiterst
sombere zomer van 1816 was het volgende.
De Engelse beroemde – en beruchte – Lord Byron
(1788-1824) had in de zomer van 1816 een paar vrienden
uitgenodigd op zijn verblijf aan het meer van Genève.
Maar door het constante slechte weer moest iedereen
noodgedwongen binnen blijven. Daarom stelde Byron
voor om een wedstrijd te houden wie het allerbeste
horrorverhaal kon schrijven.
lees verder op pagina 18

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker

Kadowinkel
Elke maandag, dinsdag
en donderdag open van
9.00 uur tot 16.00 uur.
Alle producten hand
gemaakt en voor
betaalbare prijzen.
Kom gerust binnen
om te kijken!

Hoogstraat 1, 9967 SB Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059
info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl
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Toen bedacht Mary Shelley de persoon Frankenstein,
terwijl John William Polidori de novelle The Vampyre
schreef die de voorloper was van veel vampierverhalen.
Byron zelf schreef het gedicht Darkness.
De drijfveer voor mij om dit verhaal over de grootste
vulkaanuitbarsting sinds mensenheugenis te schrijven
– en bij deze door te geven – was dat ik zo verbaasd
was hier nog nooit van gehoord te hebben. De enige
rampzalige vulkaanuitbarsting waar ik – nog in mijn
schooltijd – over hoorde, was die van de Vesuvius
die in het jaar 79 de Romeinse steden Pompeï en
Herculaneum onder de lava liet verdwijnen. Toen in 1748
werd begonnen om die beide steden uit te graven en in
kaart te brengen, beïnvloedde dat mede de opkomende
kunststroming neoclassicisme. En om nu een lijntje naar
Eenrum te trekken: bij de interieurvernieuwing van onze
Eenrumer kerk in de jaren 1811-1812 (banken en kansel)
en in 1817 (orgel) kreeg alles een neoclassicistische
uitstraling, waarbij dus ook de bij dat tijdperk horende
siervazen kwamen.
Dirk Molenaar

ZOMERCONCERT ORPHEUS IN 			
NOTOARESTOEN

Op maandagavond 5 juli a.s. houdt Muziekvereniging
Orpheus hun jaarlijkse zomer concert in het arboretum
Plaats: rond de vijver
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
In de pauze is er gratis koffie met iets zoets

TUIN VAN DE KLEINE PLANTAGE
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Dit jaar zijn de kwekerij en de tuin nog in volle glorie te
bezoeken. De frontborder, de hotborder, de follytuin,
de schaduwtuinen, de pottenborders zijn weer volop
aangevuld met eenjarige en niet-winterharde planten.
Deze planten zijn al vanaf het begin van de kwekerij een
grote liefde van ons. De lange bloei, de felle kleurtjes, de
enorme keuze van heel natuurlijk tot behoorlijk exotisch,
spreekt ons erg aan. Tijdens de openingsuren kan je

heerlijk door de tuinen dwalen. Sinds kort hebben we
onze koffie en thee zelfbediening weer opengesteld. Je
bent van harte welkom.
In de loop van 2022, waarschijnlijk in juli, houden we
op met de kwekerij. Dan storten we ons in een nieuw
project: Woonerf De Plantage.
Op het komende programma staan nu nog:
SCHADUWTONEN op 3 en 4 juli: de schaduwplanten
staan in het ‘zonnetje’. Jannes van Rossum van de
Nederlandse Hostavereniging is er met een pracht
sortiment hosta’s. Carla Teune, oud hortulanus van de
Hortus in Leiden geeft een rondleiding door de tuinen.
Onze buren de kunstenaars Noor Agter (ruimtelijk werk
van draad en papier maché, abstract / figuratief) en
Mireille Ettema (schilderijen) exposeren hun werk in de
kas.
ZOMERFLEUR op 31 juli en 1 augustus: een weekend
in het teken van de hoogzomerbloei. Het terrein van De
Kleine Plantage staat vol met bloeiende zomerplanten
en ook de tuinen zijn een feest. Brian Kabbes komt met
planten en houdt een lezing zoals hij dat alleen kan, Marie
Lang en Sophia Schrödter komen met prachtig porselein
met plantenmotieven, met kaarten, met fantastische
cadeauverpakkingen van zaden en nog veel meer.
LIEFHEBBERSDAGEN “Bollen, Boeken en Planten” op
4, 5 september: een evenement met voorjaarsbollen van
Hein Meeuwissen, de nieuwste boeken op tuingebied
van Architecture & Natura, ‘Handig Goed’ met allerlei
leuke, handige en mooie dingen voor huis en tuin, er
zijn rondleidingen en De Kleine Plantage biedt naast het
enorme sortiment vaste planten en keur aan clematissen.
Priska is er met zelfgebakken heerlijkheden.
HERFSTSONATE op 9, 10 oktober: de afsluiting van
het tuinseizoen met schrijfster Ria Loohuizen en haar
boeken en oogst van de herfst, met antiquariaat “Bij Tij
en Ontij” uit Kloosterburen met bijzondere antiquarische
planten- en tuinboeken. De Cruydt-Hoeck is er met
bloemenzaadmengsels en De Heliant met stinzenbollen
en heemplanten. Arborealis komt met bijzondere
heesters en voedselbosplanten.
De kwekerij is open van woensdag t/m zaterdag en op
de themadagen ook op de zondag van 10:00-17:00 uur.
Zie voor de actuele informatie onze website: www.
dekleineplantage.nl
Eric Spruit, Fleur van Zonneveld en medewerkers.

FIETSVAKANTIE 1974
Omdat de redactie in de vorige De Ainrommer voor deze
(vakantie)editie vroeg om verhalen over een vakantie,
doken wij weer eens in onze oude fotoboeken, soms
met uitgebreid verslag geschreven tijdens die vakantie.
Onze meest ‘mislukte’ memorabele vakantie was onze
fietsvakantie in 1974. Mislukt door de omstandigheden,
maar toch een hele leuke vakantie. We hebben al heel
veel reizen gemaakt, we hebben vele landen bezocht,
maar deze vakantie die slechts een klein gedeelte van
ons land bestreek, is de vakantie waar we het nog het
vaakst over hebben.
‘Wij’ dat zijn Tom en Greetje Baars en zus en zwager
Marta en Sicco van Dijk. We zouden op fietsvakantie
door heel Nederland. Zo’n 600-700km fietsen in 14
dagen, dat moest toch te doen zijn. Gemiddeld 60km
per dag. Makkie. We gingen op de tandem. Martha, die
toen op de Mavo in Eenrum ging, mocht de tandem
lenen van leraar Ate Oosting en we huurden er nog één
bij een fietshandelaar in de stad. Op 30 juni gingen we
van start. Sicco en Tom op de tandem naar Groningen.
De meiden met de bus om de andere tandem op te
halen. Toen dat geregeld was, de verpakking verdelen
over de twee tandems en daar gingen we. Op weg naar
Paterswolde en daarna naar Haren. Daar reden we al
verkeerd, (Google maps bestond nog niet). Weer terug
en de goede weg volgen, naar Haren en vervolgens
Glimmen. Daar gingen we op zoek naar een winkel of
benzinestation waar we schuimrubber konden kopen.
Onze bagage was namelijk loodzwaar. Even terug naar
1974: we hadden twee tenten bij ons. Lichtgewicht
tenten bestonden er nog niet. Deze waren van solide
(lees: zware) kwaliteit. Kleren hadden we meegenomen
in onze rugzakken, die dus ook best zwaar waren. In
Nederland moet je natuurlijk rekening houden met
verschillende weersomstandigheden, en daar zijn we
achter gekomen. Onze tandems waren ook nog niet
echt van aluminium gemaakt. Alles bij elkaar dus hadden
we heel veel gewicht bij ons. En dat drukte aardig op
onze schouders.
We kwamen de eerste dag tot Anloo. Op zoek naar een
camping, boodschappen doen, eten en uitgeteld in de
slaapzak. De tweede dag via Eext naar Gieten gefietst,
en toen begon het te regenen. We zijn tot Odoorn
gekomen – daar mochten we onze tent opzetten op de
camping ‘t Vlintenholt van Staatsbosbeheer. Onze tenten
werden opgezet in de stromende regen en in de kantine
hebben we een hapje gegeten. Om een lang verhaal kort
te maken: het bleef die 14 dagen voornamelijk regen.
We verbleven een paar dagen in Odoorn. We hadden
katoenen tenten, die konden we niet nat inpakken.

Let vooral even op de bagage

Daarna hebben we nog Hardenberg gehaald waar
we, noodgedwongen, zes nachten op een camping
hebben gestaan. Maar er waren gezellige cafeetjes in
Hardenberg. En even ter herinnering: in 1974 was er
wereldkampioenschap voetballen, het kampioenschap
waar Nederland het met onder anderen Rinus Michels,
Cruijff en Van Hanegem tot de finale bracht en daar
met 2-1 verloor van West-Duitsland. We hebben alle
wedstrijden gezien in allerlei verschillende locaties met
allerlei verschillende drankjes en we hebben ontzettend
veel plezier gehad. We zijn zelf óók heel sportief
geweest: we hebben dan wel niet ver gefietst, maar veel
gemidgetgolft. Ook heel leuk, zelfs in de regen. O ja, we
zijn ook nog naar het Natuur Historisch Museum en naar
het Museum Kinderwereld geweest.
lees verder op pagina 20
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De reis terug ging via Appelscha, Een en Roden. In
Roden was een van onze buren aan het badmintonnen
met zijn zoontje. Dat ging zo fanatiek, dat hij over een van
onze tenten viel. De tent was onherstelbaar beschadigd.
Vervolgens kwamen we nog ten val met een van onze
tandems in Peize, waar toen nog (gladde) treinrails
over de weg liepen. Gelukkig was het niet de tandem
van Ate Oosting. We zijn opgehaald door een broer van
de zussen met een vrachtwagentje en zo kwamen we
veertien dagen later weer thuis.
Slecht een klein gedeelte van Nederland gezien, maar
wat hebben we een geweldige, leuke vakantie gehad.
We hebben het er nog regelmatig over.
Greetje & Tom Baars, Martha en Sicco van Dijk
P.S. Dit jaar hebben we onze vakantie in de achterhoek
gepland. We zetten onze, electrische, fietsen achter op
onze auto en vervolgen 47 jaar na dato, daar onze tocht.

KERK IN HET DORP
De kerk van Eenrum is niet te missen. Al van ver is
de toren te zien als een baken in het landschap. De
kerk is in eigendom van de Stichting oude Groninger
Kerken en wordt officieel beheerd door de Protestantse
gemeente Winsum Halfambt. Sinds enkele jaren is er
een commissie Kerk in het Dorp die mede zorg draagt
voor een aantal activiteiten in de kerk. Deze commissie
bestaat momenteel uit Joanne Veldman, Marjolein
Akse, Dirk Molenaar en Jolanda Tuma. Deze commissie
organiseert onder andere het galmen in de kerk, een
midzomerconcert (vanwege corona dit jaar helaas niet),
orgelconcerten, een kerstactiviteit enzovoort. Maar ook
heeft de commissie Kerk in het Dorp allerlei lijntjes naar
andere activiteiten en mensen.
Zo is er een groep klokkenluiders, Eenrumers die bij
toerbeurt op zaterdag om 17 uur de klok luiden en een
groep kerkbewaarders, Eenrumers die bij toerbeurt de
kerkdeur openen en sluiten van donderdag tot en met
zondag zodat voorbijgangers de kerk even binnen
kunnen lopen. Daarnaast zijn er contacten met school
en met Dorpsbelangen, bijvoorbeeld rond 4 mei. Maar
ook met de Protestantse gemeente Winsum Halfambt
die enkele kerkdiensten organiseert in de kerk en de
Stichting Monnikenwerk die elke zomer een project
rondom kunst en kerk organiseert.
De kerk is van oudsher een centrale plek in het dorp
waar veel mensen wel eens binnen liepen. Nu het
aantal kerkdiensten sterk is afgenomen, is het des te
belangrijker om de kerk op andere manieren open en
levend te houden. En dat gebeurt, zeker nu corona weer
op z’n retour lijkt te zijn, gelukkig ook weer.
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Zou u ook wel eens iets willen doen voor de kerk, wilt u
bijvoorbeeld klokkenluider of kerkbewaarder worden, of
heeft u een mooi idee wat heel goed zou passen in de
kerk, laat het weten via info@kerkinhetdorp.nl. Hiermee
wordt de draagkracht voor de mooie kerk in ons dorp en
baken in het landschap vergroot!
Voor de zomermaanden staan de volgende activiteiten in
elk geval op het programma:
- 3 juli: grote zomerschoonmaak. De kerk wordt prima
onderhouden door Dirk en Joke, maar soms is een
extra schoonmaakbeurt met wat meer mensen nodig en
bovendien gezellig. Wil je meehelpen? Laat het weten via
info@kerkinhetdorp.nl en kom met een emmer op 3 juli
om 14 uur naar de kerk. Om 17 uur, na het klokluiden,
is er een hapje en een drankje voor de schoonmakers.
- 3 juli, 7 augustus, 4 september: Galmen in de Kerk.
Voor wie ongestoord wil zingen of muziek maken in de
bijzondere akoestiek van de kerk.
Opgeven via info@kerkinhetdorp.nl.
- 14, 21, 28 juli en 4, 11 en 18 augustus: Monnikenwerk.
Josefien Alkema werkt deze dagen in de kerk van
Eenrum. Ook in de kerken van Baflo, Saaxumhuizen,
Den Andel en Westernieland wordt op die woensdagen
gewerkt in de stilte van de kerk. Van 17 tot 20 is de deur
open voor bezoek aan kerk, kunst en kunstenaar.
Zie ook www.monnikenwerk.nu.
- 17 juli en 7 aug: 12.30 uur: concert op het Lohmanorgel
door Dirk Molenaar
- 3 september: Open Poort in De Poort in Eenrum
- 18 september: Pelgrimstocht op het Hogeland
Voor actuele informatie zie: www.kerkinhetdorp.nl
Jolanda Tuma

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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Gediplomeerd lid van Provoet

VAN DER MEULEN
Eenrum · Zuiderstraat 25 · www.eenrumerklompen.nl · 0595-491383
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ook voor:
- tassen
- lederwaren
- pantoffels
- sokken
- schoenklompen
- zweedse klompen
- Leren muilen

HULP BIJ LAAG INKOMEN
Hulp bij laag inkomen via de gemeente Het Hogeland...
Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun
vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Vanuit
Dorpsbelangen hebben we de gemeente benaderd
om ons van informatie te voorzien, zodat we dit via
de Ainrommer onder de aandacht van de Eenrumers
kunnen brengen. Hulp bij laag inkomen bijvoorbeeld
middels toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket
(bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles). Welke hulp
u kunt krijgen hangt af van uw situatie. De gemeente
Het Hogeland kan u op verschillende manieren helpen.
Dit keer hebben we de onderstaande regelingen/
mededelingen voor u op een rijtje gezet:
‘Meedoen Pas’ voldoet en proef wordt verlengd:
De gemeente Het Hogeland wil de proef met de
‘Meedoen Pas’ na 1 juni verlengen. Sinds 1 september
2020 werd de pas ingevoerd. Hogelandsters met een
laag inkomen kunnen met de pas in de daluren gratis
reizen met het openbaar vervoer. Het vergroten van de
mobiliteit van inwoners met een laag inkomen vindt de
gemeente heel belangrijk. Omdat de gemeente wil weten
hoe inwoners de Meedoen Pas ervaren, is onderzoek
gehouden. Daaruit blijkt dat inwoners die de pas hebben
er veel gebruik van maken en 98% er erg tevreden over
is. Onderzoek heeft aangetoond dat de gebruikers de
meeste reizen niet gemaakt zouden hebben zonder de
Meedoen Pas. De pas werkt dus drempelverlagend en
zorgt voor actiever meedoen in de samenleving. Dit is wat
de gemeente met de pas wil bereiken. In totaal hebben
1064 Hogelandsters de Meedoen Pas in de eerste zes
maanden gebruikt. Iedereen die de Meedoen Pas heeft
en bij wie de inkomensvermogenssituatie niet veranderd
is, kan na 1 juli 2021 de Meedoen Pas blijven gebruiken.
Meer informatie op https://hethogeland.nl/hulp-bij-laaginkomen/extra-geld-en-regelingen/gratis-met-bus-entrein.
Verantwoordelijk wethouder Mariëtte de Visser: ‘Ik ben
erg blij met de uitkomsten van de evaluatie. Met de pas
nemen we écht drempels weg en kunnen Hogelandsters
dingen ondernemen en de vleugels uitslaan. Op bezoek
bij vrienden of familie gaan. Een dagje uit doen. Naar
vrijwilligerswerk of een cursus. Even winkelen. Op
sollicitatiegesprek. De pas opent de wereld voor de
gebruikers. Maak er daarom gebruik van!’
bron:
https://www.officielebekendmakingen.nl/
Gemeenteblad 2021, 174360

Nieuws over Werkplein Ability
Sinds 1 juni 2021 is Werkplein Ability aan het Ubbo J.
Mansholtplein 2 in Winsum gesloten. Voor (bijzondere)
bijstand, Mee(r)doen-regelingen (hulp bij laag inkomen)
en inkomenszaken kunt u op afspraak terecht bij de
gemeentehuizen van Winsum en Uithuizen. De consulent
plant de afspraak met u. Voor (vrijwilligers)werk en
vragen hierover gaat u vanaf 1 juni naar de locatie van
Werkplein Ability/ Werk op Maat in Uithuizen. Alle post
blijft u sturen naar het postadres: Postbus 26, 9980 AA
Uithuizen, t.a.v. Sociale Zaken. U kunt post eventueel
ook bij één van de gemeentehuizen in de brievenbus
doen. Of u stuurt het digitaal toe naar: socialezaken@
hethogeland.nl.
- Gemeentehuis Winsum Hoofdstraat W70, 9951 AC
Winsum;
- Gemeentehuis Uithuizen Hoofdstraat West 1, 9981 AA
Uithuizen Ingang
Werkplein Ability/ Werk op Maat Uithuizen Industrieweg
7, 9981 HJ Uithuizen
Wilt u liever bellen of mailen? Dat kan via 088 – 345 88
88 en socialezaken@hethogeland.nl.
Mee(r)doen | Zwemlessen voor diploma A en B
Het is belangrijk dat kinderen kunnen zwemmen. Heeft
u een laag inkomen? Dan kunt u via Stichting Leergeld
zwemlessen voor uw kind aanvragen. Uw kind volgt
de zwemlessen bij het dichtstbijzijnde zwembad. Meer
informatie op hethogeland.nl/hulp-bij-laag-inkomen/
meerdoen-regelingen.
Heeft u schulden of andere geldproblemen?
U kunt hulp krijgen van de vrijwilligers van Humanitas
of van de gemeentelijke kredietbank. Humanitas ThuisAdministratie. Deze vrijwilligers helpen u om overzicht
te krijgen in uw geldzaken. En zij vertellen wat u kunt
doen bij schulden. Meer informatie op www.humanitas.
nl/afdeling/hogeland/activiteiten/thuisadministratie/.
Kredietbanken
Een kredietbank van de gemeente geeft passende
hulp bij schulden of andere geldproblemen. Ook als u
een laag inkomen heeft of al (hoge) schulden. U kunt
een adviesgesprek bij de kredietbank aanvragen.
Kijk voor meer informatie op de websites van de
Groningse Kredietbank www.gemeente.groningen.nl/
gkb of Volkskredietbank Noordoost Groningen www.
volkskredietbank.nl/
Hulp bij problemen door kinderopvangtoeslag
Heeft u te maken met de problemen rondom de
Kinderopvangtoeslag? Neem contact op met de
gemeente. Misschien kunnen zij u helpen. De
Belastingdienst heeft grote fouten gemaakt. Duizenden
ouders moesten onterecht Kinderopvangtoeslag
terugbetalen. Of de toeslag werd onterecht stopgezet.
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De gevolgen kunnen heel groot zijn. Ook voor ouders
in Het Hogeland. De overheid gaat ouders een bedrag
terugbetalen. Dit moet in mei 2021 gebeurd zijn.
Waarom moet ik contact met de gemeente
opnemen?
De fout die de Belastingdienst heeft gemaakt kan
grote gevolgen voor u hebben. Bijvoorbeeld als u in
de schuldhulpverlening zit en uw schulden niet meer
kunt afbetalen. Het is goed dat de gemeente dan van
uw situatie weet. Zij kunnen dan rekening houden met
uw situatie. Waarmee kan de gemeente u helpen? De
gemeente kan u allereerst helpen met de registratie bij
de Belastingdienst als u dat zelf niet lukt. Om van de
overheid een bedrag te kunnen krijgen moet u namelijk
bij de Belastingdienst geregistreerd staan. Ook bij andere
zaken kunt u worden geholpen, de gemeente kan samen
met u meer duidelijkheid geven in uw financiële situatie;
In sommige gevallen kan de gemeente u financieel
helpen; De gemeente kan voor u in gesprek gaan met
instanties. Bijvoorbeeld als u nu de huur niet meer kunt
betalen; Misschien heeft u gezondheidsproblemen door
de problemen met de Belastingdienst. De gemeente
kan u hierbij ondersteunen. Als u slachtoffer van de
toeslagenaffaire bent of een andere vraag heeft, staat de
gemeente ook voor u klaar. Blijf niet met uw vragen of
problemen rondlopen. Wilt u contact met de gemeente?
Stuur dan een e-mail naar: kinderopvangtoeslagaffaire@
hethogeland.nl. Of bel naar: 088 - 345 88 88. Zij zijn
erop: maandag, dinsdag en donderdag van 08:00 tot
16:30 - woensdag van 08:00 tot 16:30 en 17:30 tot
19:30 - vrijdag van 08:00 tot 12:00.
Heb je vragen, geen/beperkt toegang tot het internet of
vind je het lastig zaken online te regelen, aarzel dan niet
en neem contact met de gemeente via de telefoon: 088
- 345 88 88 of WhatsApp: 06 - 1145 0530 en vermeldt
hierbij dat je graag in gesprek wil over de Mee(r)doen
regelingen.
Kijk vooral naar elkaar om en help elkaar waar nodig.
Men hoeft er niet alleen voor te staan. Samen kunnen
we meer.
Namens het bestuur van Dorpsbelangen,
Berend ter Horst (bestuurslid)

VRIJJAZZIE HOORDE HET STARTSCHOT
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Hoogstwaarschijnlijk hebben we op het moment dat je dit
leest ons eerste optreden na bijna een jaar ‘onthouding’
er weer opzitten. Maar misschien komt deze Ainrommer
al vroeg en heb je nog de kans om ons op zaterdag 26
juni in Dokkum te zien. 				

Daar spe(e)l(d)en we van 15.30 tot ongeveer 17.30 op
een op dit moment nog nader te bepalen plaats in het
centrum van Dokkum. Ons 10e optreden in de straten
van deze elfstedenstad.
Aangezien de vorige maand aangekondigde optredens
van datum ruilden, zullen we op zaterdag 3 juli de
openingsband zijn in Feerwerd op het Jazz&Impro
Lokaal. Wij spelen van 15.00 tot 15.45 uur in ‘Schuur
Hans’, Oosterweg 24, Feerwerd. Na ons bands met
jonge mensen van het Prins Claus conservatorium en
ook bekende jazzmuzikanten uit het Noorden. Zo zal een
speciaal voor het festival geformeerde band bestaande
uit Laurens Blinxma, Frans Vermeerssen, Diederik Idema,
Bert van Erk en Jeroen van Olphen, genaamd ‘Feerwerd
Forward Hot Five’ de avond om ongeveer 23.00 uur
afsluiten. Voor nog meer informatie en bestellen van
kaarten verwijzen we naar www.jazzinfeerwerd.nl. Wij
voelen ons vereerd dat we hier ook mogen optreden op
een plek waar tijdens de ZomerJazzFietsToer vele grote
namen op het podium stonden.
Het al genoemde optreden in Den Andel op zaterdag
4 september begint meer vorm te krijgen, maar op dit
moment is er nog niet heel veel meer bekend dan dat
we twee keer een half uur zullen optreden op één van
de verschillende podia die op die dag door heel het
dorp verspreid zullen zijn. Zo gauw we meer informatie
hebben, zullen we dat op onze website www.vrijjazzie.nl
en op onze Facebookpagina laten weten.
Wij hebben veel zin in de muzikale zomer. We wensen
jou een ontspannen zomer en hopen je bij één van onze
optreden te zien!
Wederom met muzikale groet, ook namens Robert,
Pjotr, Hans en Anita,
Ingrid van der Meulen

Foto: Jan Gerrit Vos (bekend als ‘de Fietser’ van
www.mijnhogeland.nl).

n.

1914 - 2021
7
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PUZZEL

Stuur de oplossing voor 15 september 2021 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77, Eenrum of mail naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“vader verrassen met een kus en een kaart”. De winnaar van de vorige maand: Tineke Bos. Gefeliciteerd,
het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
28

Horizontaal
1.raadgeefster
8.het leven beu zijn
15.schermbloemige plant
16.gewapende ruiter
17.voorvoegsel
18.hatelijk
20.Criminele Inlichtingendienst
(afk)
21.geldbedrag
23.militaire student
25. kroot
26.pauk
29.gewricht
30.dieren verblijfplaats
31.dector
32.stemming
34.commissie (afk)
35.erbium (afk)
36.doopvader
37.bouwland
39.kleur
41.wintervoertuig
42.oude Nederlandse munt
43.influenza
45.puitaal
47.deel v.e. auto
.
49.Chinese legpuzzel
51.Bijbelse vrouw
53.ooit
54.rustteken
55.hecht nietje
57.telwoord
58.netto (afk)
59.open ruimte
60.Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond
62.mits
63.fotoapparaat
65.ontspruiten
66.liefkozing
68.gewaagd
70.Bijbelboek (afk)
72.revancheren
75.zoutmeer
76.bepaalde tijd
78.zijkant v.e. baksteen
79.teken v.d. Chinese dierenriem
80.stamsymbool
81.onvrije vrouw
83.reiskoets
85.wortelstronk
87.jongensnaam
88.bedieningspaneel
90.afstammeling
91.gevangenis
93.schatting
95.plakmiddel
97.betreurenswaardig
98.aardhoogte
99.puin
101.lariks

103.sloom
104.vogel
105.lasso
106.licht vaartuig
107.onvergelijkbaar
109.ronde, strooien hoed
111.zeurkous
112.spijskaart
114.lidstaat v.d. Europese Unie
115.vragend vnw.
116.bijbelboek (afk)
118.deel v.h. gebit
120.onjuist
121.deel v.e. blad
122.bouwjaar (afk)
123.Europeaan
125.bergtop
127.vertaler
128.vogel
129.opening i.e. sluisdeur
131.verrekijker
134.suikerpalm
135.onderkomen
137.uiting van angst
138.inrichting (afk)
139.haar knoedel
140.tocht
142.onaangename kou
143.schaakstuk
144.altijdgroene boom
145.lint
VERTICAAL
1.toevoegen
2.per schip reizen
3.schrijf vloeistof
4.zangvogel
5.boom
6.vertrek i.e. hotel
7.zijrivier v.d. Elbe
8.bevrachting
9.bijzonder groot
10.en (lat)
11.voetbalclub
12.ongespannen
13.bordeauxwijn
14.huisraad
19.melkklier
20.honderste deel v.e. euro
22.zwart paard
24.Bijbelse figuur
26.zwemvogel
27.zeer buigzaam
28.pl in Limburg
31.vloerbedekking
33.teneergeslagen
36.stroomstoot
37.achteraf
38.godshuis
40.handig
42.uitgestorven reptiel

43.kunstzaal
44.parkeergarage
46.koude valwind
48.heen en terug
49.innig
50.Franse schilder
52.leefklimaat
54.visgerei
56.Moeders voor moeders (afk)
59.kalmerend middel
61.have
64.brutaal
65.arbeidsruimte
66.knoest in hout
67.oliehoudend gewas
69.voorwerp ter verlichting
70.dikhuid
71.ferm
73.kleurentelevisie (afk)
74.Nederlandse norm
76.plant
77.nieuw (voorvoegsel)
82.reukwater
83.koormantel
84.peulvrucht
86.strandkleding
88.plaats in Noord-Brabant
89.muggenlarve
92.calorie (afk)
94.Ierse vrijheidsbeweging
95.knutselaar
96.filmterm
99.bewaarplaats voor geld
100.koksmaat
102.schuur
104.dom
105.vlek op een paardenhoofd
106.jong rund
108.verstandig
110.jongensnaam
111.grafsteen
113.eenheid
115.jonge leeuw
117.Europese hoofdstad
119.bakmiddel
121.meisjesnaam
122.bot
124.berg in Europa
126.afvalcontainer
127.inkt voor printers
128.kledingstuk
130.deel v.d. hals
132.bijbelse oase
133.eindtoets groep 8
134.behoeftige
136.deksel
139.iets
141.stuurboord (afk)
143.Duitsland
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kinder woordzoeker
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wandelroute 10 km
U kunt starten waar u wilt:
J.J. Willingenstraat
L.A. De Vennen
L.A. Greeden, recht oversteken Mathenesserlaan
R.A. Ernstheemsterpad
L.A. De Wenakkers volgen
Bij vijver kleinvoetpadje volgen, rechts aanhouden
L.A. Op schelpenpad naar Lageweg
L.A. Lageweg
R.A. Oosterstrasat
R.A. Handerweg, direxct weer linksaf Oude Oosterweg
L.A. Oosterweg
R.A. Hornsterweg
R.A. Nienhuisweg
Op kruising rechtsaf
Op T-splitsing R.A. Handerweg
Rechtdoor Oudeweg
L.A. Hoofdstraat
R.A. Raadhuisstraat
L.A. Burg. Wiersumstraat
Op 3-sprong weer bij de Willingestraat

U kunt starten waar u wilt:

wandelroute 5 km

R.A. de Hunze/Greeden,
L.A. de Vennen, R.A. Willingestraat.
R.A. fietspad volgen. Bij kruising L.A naar
Mattenesserlaan ( uitkijken bij oversteken)weg volgen
tot Ernstheemsterpad.
R.A. en daarna weer R.A Arboretum, in Arboretum L.A.
pad volgen ( op de paden blijven!!!!!). bij uitgang R.A.
en L.A de Wenakkers, eind L.A. langs de vijver naar
de Akkers.
R.A. Posthumuslaan , R.A. Hereweg R.A Zuiderstraat
L.A. Oosterstraat.
L.A. Oranjestraat, R.A. Kerkbuurt.
R.A. Hoogstraat naar Oosterstraat. L.A Oudeweg. L.A.
Hoofdstraat (uitkijken bij oversteken Bulthuis)
R.A. Hugo Dijkstrapad, Ossegang naar Cafe Eendrum.
L.A. Raadhuistraat.
R.A.Burg.Wiersumstraat. L.A. Tuinbouwstraat,
L.A. Uilkenstraat. L.A. Raadhuisstraat (Oversteken)
R.A. Burg.Wiersumstraat rechts aanhouden naar
ingang voetbalveld, naar kantine.
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kleurplaat
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.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

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

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl
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In de Ainrommer van juni stond een advertentie van ene
J. van der Laan uit Westernieland. Van de Historische
Kring Eenrum kregen we dit verhaal – vermoedelijk uit de
jaren ’80 – over hoe Jibbe met zijn bokkenram langs zijn
klanten ging.

UIT VROEGER TIJD
Veel van de wat oudere mensen hebben Jibbe en zijn
vrouw Trien misschien gekend. Jibbe was handelsman.
Je kon alles aan hem kwijt: konijnen- en hazenvellen,
vodden en noem maar op. Ik herinner mij nog uit mijn
schooljaren dat Jibbe met een hondenkar reed. Van
Slager Hekstra kreeg hij dan het afval voor zijn dieren.
Dat afval rook vaak niet erg lekker. Jibbe had nogal een
paars gezicht. Hij lustte ook graag een borreltje. Wij
plaagden hem altijd als wij hem zagen en riepen dan
van ‘Blauwkop’. Dan wou hij ons pakken, maar dat
lukte nooit. Als wij niet zeiden van ‘Blauwkop’ was hij
ook boos. Hij foeterde dan: ‘Niks aan, ze schelden ook
niet.’ Dien Boot in Pieterburen had een papegaai en als
Jibbe daar dan langskwam, werd dat beest duivels en
riep steeds ‘Blauwkop’.
Van de hondenkar ging Jibbe over op een wagentje met
een klein paardje. Men noemde deze paardjes ‘kidden’.
De kid van Jibbe was een bijzonder dier. Als wij wisten
dat Jibbe er met zijn kid aankwam, trokken wij met krijt
een streep over de weg. De kid wou dan geen streep
verder en Jibbe was weer kwaad. Jibbe deed ook wel
eens wat dat niet door de beugel kon. Koopman was
toen de Veldwachter in Pieterburen. Jibbe kreeg dan een
bekeuring en moest met Koopman voor het gerecht, ik
meen dat dit gebouw toen in Onderdendam stond. Als
Jibbe voor het gerecht moest, was er steeds een grote
belangstelling, ook uit Westernieland. Het was altijd een
grote lachpartij (Jibbe stotterde ook wat).
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Eenmaal had Koopman hem bekeurd omdat hij dronken
was. De rechter zei tegen Jibbe: ‘Je was die nacht zeker
niet erg helder.’ ‘Jawel meneer de Rechter,’ zei Jibbe
‘het was die nacht heldere maan.’ Er zijn nog meer van
die verhalen, misschien weet iemand anders die nog.
Eens had Jibbe iets ernstigs gedaan, hij moest hiervoor
verscheidene maanden de bak in. Toen hij de bak in
moest, zij hij tegen zijn beste vriend, die weduwe was:
‘Jij denkt goed om mijn vrouw Trien hé.’ Dat beloofde zijn
vriend plechtig. Toen Jibbe zijn straftijd om had, werd hij
door zijn vriend en zijn vrouw Trien van de trein gehaald.
Trien was goed gegroeid in Jibbe’s afwezigheid. Jibbe
keek naar die twee en zei tegen zijn vriend: ‘Ik zie het
wel: je hebt goed op Trien gepast.’ Het kind werd later
naar zijn vriend genoemd.
Vroeger hadden veel mensen een geit, de melk hiervan
was in die tijd zeer welkom. Jibbe had een bokkenram en
wanneer in de herfst het zogenaamde ‘bokkenblaadje’
uitkwam, zag je daarin de volgende advertentie:
Ter dekking.
Mijn Sanne, bokkenram.
Zend briefkaart en hij komt.
Jibbe Westernieland.
Als Jibbe met zijn bokkenram door het dorp kwam,
werden alle deuren en vensters gesloten, want die
bokkenram stonk ontzettend.
Toen Trien overleed, heeft Jibbe veel verdriet gehad.
Hij ging iedere dag naar het graf van zijn vrouw. Door
heimwee naar zijn vrouw raakte Jibbe wat aan lager wal.
Jibbe overleed. Weer een dorpstype was verdwenen.
J. W. Nekkers.

Kinderletter-sudoko

Nuttige adressen
TSN verpleging en verzorging

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

FYSIOTHERAPIE AAN ’T WAD

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

HANSEMS: PRAKTIJK VOOR
FYSIO- MANUELE- EN
KINDERFYSIOTHERAPIE

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

Huisartsenpraktijk Eenrum

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

SPOEDEISENDE HUISARTSENZORG
•
•
•
•

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

BLOEDAFNAME CERTE ( voorheen Lab Noord )

neem contact met de huisarts voor locatie
of www.certe.nl

DIETISTE Martje Kok-Datema

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

E.H.B.O. PIETERBUREN E.O.
Rita de Vries-Straat
Telefoon: 06-50853123

OVERLEDENENZORG

Onder Ons Uitvaart, Marielle Mijnlieff , Stedum,
06-19985015

Uitvaartzorg van Stad tot Wad, Martha Davids
Uithuizen, 0595 - 433363
www.uitvaartverenigingeenrum.nl :
Uitvaartleider Ria Harkema-Groen 06-51421477
POLITIE

R. Ritzemastraat 11,
9965 TD LEENS

ALS IEDERE SECONDE TELT: 112

In alle andere gevallen 0900 - 8844

Wijkverpleegkundige Buurtzorg De Marne 2
Hoofdstraat 23, Eenrum
tel: 06 - 10599936
Kinderopvang Kids2b

De Hunse 2
9967 PS Eenrum
Telefoon 0595-577067
info@kids2b.nl, www.kids2b.nl

AFVALWIJZER (lees de folder)

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

STORINGSDIENSTEN
Electriciteit/gas		
Energiewacht		
Kabel			
Water			
KPN telefoon		

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

IN NIET-LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES
Ambulance		
Brandweer		

huisarts/ doktersdienst bellen
0900-0904

bezorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis
Telefoon 0595 - 575500

Wijzigingen graag doorgeven aan Greetje Baars (advertentie@de-ainrommer.nl)
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