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VOORWOORD

drukkerij Sikkema stopt ermee.

Voor u ligt de prachtige, goedgevulde, nauwkeurig
samengestelde, met-omslag-in-kleur-gedrukte
zomer-editie van De Ainrommer! Wederom heeft u,
lezers,dorpsgenoten en adverteerders, ervoor gezorgd
dat we met een lekker dik dorpsblad de zomer ingaan.
Want zonder al deze bijdragen zijn wij niets:
De Ainrommer is er voor én door u.

Na jarenlang (sinds 2008) ons Dorpsblad - eerst de
Mare, later werd het De Ainrommer - te hebben gedrukt
heeft Fré Sikkema van Drukkerij Sikkema uit Warffum
laten weten dat hij van zijn pensioen gaat genieten.
Dat vinden wij natuurlijk erg jammer. Sikkema heeft alle
jaren een perfect afgedrukte De Ainrommer afgeleverd.
Wij zijn vaak geroemd om ons mooi dorpsblad. En dat
was niet in de laatste plaats door het mooie drukwerk
wat werd afgeleverd. Als we iets speciaal geregeld
wilden hebben, geen probleem. Even aangeven wat de
bedoeling was en het kwam voor elkaar.
Het drukken wordt waarschijnlijk overgenomen door De
print in Winsum. Maar dat zult u na de vakantie wel zien.
De redactie wil Fré Sikkema bedanken voor de jarenlange
prettige samenwerking en het prima drukwerk. Wij
wensen hem een lang en fijn pensioen toe.

Het was even passen en meten, maar vrijwel alle
ingezonden stukken staan erin: aankondigingen van
zomerse evenementen, persberichten, een update van
Dorpsbelangen, een vervolg op het warmtepompverhaal
van Willem Hiemstra, een kort verhaal door Dirk Molenaar
(we hadden hem al een tijdje gemist), de puzzel en
uiteraard de agenda.
Mocht u tijdens de zomer inspiratie krijgen en zélf
iets willen insturen voor de Ainrommer - of dat nou
een column is, fraaie foto’s van het dorp, een zomers
avontuur dat u met uw dorpsgenoten wilt delen of iets
dat u al een tijdje van het hart moet: u heeft nog even
de tijd om dat allemaal goed te verwoorden. De deadline
voor het volgende nummer is pas 15 september.

De redactie

Kopij inleveren voor het
oktobernummer 15 september

Overigens is het de laatste keer dan Drukkerij Sikkema
De Ainrommer zal afdrukken: Fré Sikkema, die al sinds
2008 de druk van uw favoriete dorpsblad voor zijn
rekening neemt, gaat met pensioen. Drukkerij Sikkema:
hartelijk dank!
En u, waarde dorpsgenoten, wensen wij een fijne
zomer toe! Houd het hoofd koel en de schouders goed
ingesmeerd.
De redactie
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nijs oet ainrom
Dag

d.d. Organisatie

Activiteit

Locatie

Tijd

Molen de Lelie
Eenrum klassiek
VrijJazzie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Orpheus
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie

papieraktie
molen open
concert hoornkwartet
huiskamerconcert
molen open
molen open
concert
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open
molen open

Molen de Lelie
kerk Eenrum
Warffum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
IKC De Linde
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie

13.00 – 17.00
15.00
15.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
19.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
St. Drafsport Eenrum
Ver.v. Volksvermaken
Ver.v. Volksvermaken
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
MCE
MCE
Molen de Lelie

molen open
molen open
molen open
molen open
molen open
Harddraverijen voor paarden
Fietsencross
Kermis in Eenrum
molen open
molen open
molen open
grasbaanraces
grasbaanraces
molen open

Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
Eenrum
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
sportpark Eenrum
sportpark Eenrum
Molen de Lelie

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
16.00
18.30

Molen de Lelie
VrijJazzie
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Ver.v. Volksvermaken
Molen de Lelie

molen open
Festival
molen open
Open monumentendag
Jeu de boules
Laatste dag molen open

Molen de Lelie
Den Andel
Molen de Lelie
Molen de Lelie
Jeu de boule-baan
Molen de Lelie

Juli
Za.
Za.
Zo.
Zo.
Wo.
Za.
Ma.
Wo.
Za.
Wo.
Za.
Wo.
Za.

02-07 Orpheus
02-07
03-07
03-07
06-07
09-07
11-07
13-07
16-07
20-07
23-07
27-07
30-07

dorp

Augustus
Wo.
Za.
Wo.
Za.
Wo.
Wo.
Do.
weekend
Za.
Wo.
Za.
Za.
Zo.
Wo.

03-08
06-08
10-08
13-08
17-08
17-08
18-08
19-08
20-08
24-08
27-08
27-08
28-08
31-08

September
Za.
Za.
Za.
Za.
Zo.
Za.
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03-09
03-09
10-09
17-09
18-09
24-09

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00

13.00 – 17.00
10.00 – 17.00
10.00
13.00 – 17.00

nijs oet ainrom
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 7, 8 en 9 jaar
Vrijdag
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Vrijdag
Freerunning voortgez.onderwijs

Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal
Turnhal

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
St. Welzijn Ouderen
Vrijdag
St. Welzijn Ouderen
Maandag
Ontmoetingspunt
Maandag
Ontmoetingspunt
Dinsdag
Loopgroep Kameleon
Donderdag
Donderdag
Ainrommer Shantykoor

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

Bedum
Dorpshuis
Turnhal
Dorpshuis
Dorpshuis
Turnhal
Aikeshof
Dorpshuis

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

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

Erediensten van de Protestantse Gemeente Winsum/Halfambt
d.d Plaats
Voorganger
Zo.
03-07 Centrumkerk
Pastor Jolanda Tuma
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

03-07
10-07
17-07
17-07

Winkheem
Centrumkerk
Centrumkerk
kerk Saaxumhuizen

Ds. Gertine Blom
Ds. Ruth Renooij
Ds. Ruth Renooij
Pastor Jolanda Tuma

Bijzonderheden
Dnst met Jong en Oud
drempelviering met groep 8
viering heilig avondmaal

Tijd
10.00

Zo.

24-07 Centrumkerk

Dhr. Casper Smits

Zo.

31-07 Centrumkerk

Ds. Ruth Renooij

16.30
9.30
9.30
9.30
9.30
9.30

Zo.
Zo.
Zo.
Zo.
Zo.

07-08
07-08
14-08
21-08
28-08

Ds. Ariaan Baan
Ds. Marianne Boogaard
Mevr. Maria Adriaanse
Mevr. Anne-Maaike Pathuis
Ds. Ignace Frenay

10.00
9.30
9.30
9.30
9.30

Centrumkerk
kerk Den Andel
Centrumkerk
Centrumkerk
Centrumkerk

De diensten in de Centrumkerk worden uitgezonden via kerkomroep.nl (geluid en beeld)
Iedere woensdag om 19.00 uur is er Stiltemeditatie in de Torenkerk (in de maanden juli en augustus niet)
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

Wilt u De Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op:
www.de-ainrommer.nl
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NIEUWS VAN DORPSBELANGEN
De zomer staat voor de deur en dat betekent dat dit
stuk voorlopig het laatste nieuws van Dorpsbelangen zal
zijn. De activiteiten gaan door op een wat lager pitje en
in het oktobernummer pakken we de draad weer op.
Terugblikkend op het afgelopen jaar is nu de grootste
winst dat we (voorlopig?) uit de coronaperikelen zijn.
We kunnen weer ongehinderd bij elkaar komen om zo
met zijn allen samen te werken aan het verbeteren van
de leefbaarheid in het dorp. Zoals gewoonlijk gebeurt
er veel achter de schermen, maar gelukkig valt er voor
de schermen nog wel wat te melden. Voor nu een paar
actuele zaken.
Pand Ernstheemsterpad 33, voormalig Keroazie
Op het moment van typen is het pand gereed voor de
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In het pand kunnen
6 “eenheden” gehuisvest worden. Een eenheid bestaat
uit een aantal personen van dezelfde familie, meestal
grootmoeder, moeder en kinderen. De bijbehorende
mannen zijn vaak in Oekraïne achtergebleven. Er wordt
een locatiemanager aangesteld die het aanspreekpunt
voor betrokkenen/belangstellenden uit Eenrum zal zijn.
Het wachten is nu op de nieuwe bewoners. Zodra vast
staat dat die er komen zullen de direct omwonenden en
Dorpsbelangen door de gemeente worden geïnformeerd.
Daarna zal in overleg met de locatiemanager worden
aangegeven op welke manier de Eenrumers eventueel
een bijdrage kunnen leveren aan de behoeften van
de Oekraïners. Dorpsbelangen heeft de gemeente al
aangeboden hierin ondersteunend en aanvullend te
willen zijn. Zodra er concrete vragen liggen kunnen we
voortvarend aan de slag.
Dorpsbudget
Voor plannen/initiatieven/ideeën vanuit de bevolking
die goed zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid
van het dorp, en dat kun je ruim opvatten, is vanuit
de gemeente een pot met geld beschikbaar onder de
noemer Dorpsbudget. Hieruit kan een bijdrage worden
verstrekt voor de realisatie van een plan. Een logische
voorwaarde is dat er binnen het dorp draagvlak is voor het
plan, maar dat kun je ook ruim opvatten. Dorpsbelangen
kan voor het verkrijgen van zo’n bijdrage ondersteunend
zijn. Zo is ondersteunend gewerkt aan de aanvraag voor
het opnieuw ontwikkelen van een dorpsmoestuin. Deze
aanvraag ligt nu bij de gemeente. Een ander project
betreft de Greeden, waarbij een oninteressant stukje
gemeentegrond wordt omgetoverd in een aantrekkelijke
ontmoetingsplek voor de aanwonenden. Heeft u zelf een
idee of wilt u meer weten van het dorpsbudget, neem
dan even contact met ons op.
Verkeer
Het zal u niet ontgaan zijn dat het fietspad aan de
Mensingeweersterweg wordt opgeknapt ten tijde van dit
6

typen en klaar is ten tijde van het lezen. Het was eerlijk
gezegd ook wel de hoogste tijd. Met de gemeente is
met enige regelmaat overleg over de knelpunten in het
verkeer in het dorp Eenrum. De eerlijkheid gebiedt echter
te zeggen dat het een moeizaam verhaal is. Kort gezegd
kampt de gemeente met twee belangrijke problemen. Te
weinig menskracht en te weinig geld. Daar hebben we
mee te dealen, maar met wat creativiteit en frisse ideeën
kan het mogelijk toch wat sneller gaan.
We hebben bericht gekregen dat (met de nodige slagen
om de arm) in juli 2023 begonnen zal worden met de
aanpak van de Oosterstraat en de Zuiderstraat. Daar zijn
dringend opknapwerkzaamheden nodig. Er is nog geen
uitgewerkt plan. De komende tijd zal gebruikt worden
om de benodigde werkzaamheden te inventariseren.
Onder de grond zal mogelijk ook het een en ander
moeten gebeuren, maar daar kom je pas na het nodige
onderzoek achter. Wordt vervolgd.
Een eveneens belangrijk onderwerp is de algemene
verkeerssituatie in Eenrum. Ons mooie dorp is eigenlijk te
compact voor de steeds groter wordende vrachtauto’s
en landbouwvoertuigen. Dit zal alleen maar erger
worden. De oplossing is niet simpel, anders was het al
lang gerealiseerd. Het is duidelijk dat er een structurele
en diepgaandere aanpak nodig is. Daarbij zal niet alleen
naar Eenrum, maar ook naar de directe omgeving
gekeken moeten worden. Hoe kan het (overlast gevende)
verkeer zodanig gekanaliseerd worden dat zo weinig
mogelijk mensen er last van hebben? Voor wie hier
ideeën of suggesties voor heeft staan wij van harte open.
Nog mooier is het hebben van een commissie “Verkeer”
binnen Dorpsbelangen. Mocht u daar belangstelling
voor hebben, laat het ons dan weten.
Lid worden van Dorpsbelangen
Heeft u bijvoorbeeld een “dorpskwestie” die u graag
bij de gemeente Het Hogeland aan wilt kaarten, dan
kan Dorpsbelangen daar mogelijk een helpende rol bij
spelen. Hoe groter Dorpsbelangen, des te krachtiger het
geluid. Word daarom lid van Dorpsbelangen. Lid worden
is zeer eenvoudig en kost €5,- per jaar. Een mailtje om lid
te worden naar Wim Toonder, onze penningmeester, op
dorpsbelangeneenrum@gmail.com is voldoende.
Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons
emailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (0612963712) worden opgenomen. Een WhatsAppbericht
sturen kan natuurlijk ook.
We staan open voor alle denkbare vragen, opmerkingen
en suggesties.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

COOP
COOP

COOP

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

Hoofdstraat 23 | 9967 RJ Eenrum | +31(0)6 13 61 08 36
info@verasschoonheidssalon.nl | www.verasschoonheidssalon.nl
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NIEUWS UIT HET DORPSHUIS
Na jaren vrijwilliger(ster) te zijn geweest voor het
dorpshuis, vinden wij het tijd om te stoppen. Ineke Baars
als vrijwilligster en Marten van Esch als beheerder. Deze
beslissing hadden wij al in januari genomen en kenbaar
gemaakt, maar om het bestuur de gelegenheid te
geven nieuwe mensen te zoeken, gaan we het seizoen
afmaken.
Ineke werd in 1986 gevraagd om mee te gaan helpen
in het dorpshuis. Jans en Nettie waren toen de
beheerders. Ineke maakt net de zesendertig jaar niet
vol als vrijwilligster, maar kijkt met veel plezier terug. Ze
herinnert aan de vogeltentoonstellingen, de bazaars
van Orpheus, musicals, koersbal, toneelavonden,
Hemelvaartsmarkten, enz. Kortom te veel om op te
noemen.
Ik (Marten) ben natuurlijk veel later gekomen. Eerst om
Jans en Nettie te ondersteunen met de grotere partijen
en catering, later als beheerder.
Wij kijken terug op een mooie tijd en willen een ieder
bedanken voor het in ons gesteld vertrouwen. Ook
willen wij het bestuur en onze collega’s bedanken voor
de samenwerking.
Bij het schrijven van dit berichtje is er nog geen opvolging
bekend. Per 1 juli draag ik (Marten) de agenda over aan
het bestuur. Dan zit het er voor ons op.
Met vriendelijke groet,
Ineke Baars,
Marten van Esch.

HISTORISCHE KRING OP ZOEK NAAR
(BESTUURS-)LEDEN
De Stichting Historische Kring Eenrum is in 1994
opgericht. De Stichting heeft als doel het bevorderen
van het onderzoek van de historie van het gebied van
de voormalige gemeente Eenrum. Jaarlijks verzorgt
de Stichting voor de donateurs (ongeveer 120) een
donateursavond met een lezing plus nog één of twee
activiteiten.
De Stichting heeft een aantal bestuursleden met
daarnaast een aantal leden die ook deelnemen aan de
vergaderingen. Er wordt zo’n zes keer per jaar vergaderd
in de Ainrommerkoamer.
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De Ainrommerkoamer bevindt zich in het gebouw
Bulthuis en is o.a. ingericht met het oude meubilair van

de raadszaal van de voormalige gemeente Eenrum. Bij
de Ainrommerkoamer zit ook het historisch kabinet met
daarin allerlei oudheden (o.a. bodemvondsten) uit de
voormalige gemeente.
Door het vertrek van een aantal (bestuurs-)leden zijn wij
op zoek naar nieuwe leden.
Ben je geïnteresseerd in de historie van het gebied van
de voormalige gemeente Eenrum en zou je daar in actief
willen zijn om daarover informatie te willen verzamelen en
te beschrijven dan horen wij dat graag van je. Je leeftijd
speelt geen rol.
Wil je meer weten over de Historische Kring en de rol
die je daarin zou kunnen spelen dan kan je contact
opnemen met Koos van der Maar tel. 06-20688281 of
Wim Toonder tel. 06-41484437

DE IJSVERENIGING ZIT NIET STIL
Dorpsgenoten en leden van de ijsvereniging Eenrum. Het
winterseizoen ging voorbij, helaas zonder een ijsperiode.
Toch is er veel gebeurd waar wij u over zouden willen
inlichten.
Jaarvergadering 2022 (2021)
Na twee jaar geen jaarvergadering te hebben kunnen
organiseren door de welbekende reden (corona), hebben
wij dit wél kunnen doen op zaterdag 9 april 2022. Dit
betrof een ‘ingelaste’ vergadering als uitzondering op de
vaste derde zaterdag van november. Deze keer hebben
wij de vergadering in ons eigen clubgebouw kunnen
houden doordat er nu voorzieningen zijn die dit mogelijk
maken – een vast toilet, een verhard pad en een gezellige
herinrichtingen hebben hierin bijgedragen.
Binnen de ijsvereniging heeft een wisseling
plaatsgevonden binnen het bestuur.
Eilke Rispens en Jacob Heinstra hebben afscheid
genomen van de vereniging. Wij willen beiden hartelijk
bedanken voor hun inzet binnen onze vereniging.
Beide personen hebben eerder al een presentje mogen
ontvangen als blijk van waardering.
Met genoegen hebben wij twee personen bereid
gevonden toe te treden binnen bestuur. Dit betreft
Johny Prins en Sander Medendorp. Beiden zijn door de
vergadering aangenomen.
Huidige bestuur indeling;
Marcel Heinstra (voorzitter)
Tresia Klamer (penningmeester)
Henk Schoonhoven (secretaris)
Johny Prins
Sander Medendorp
Maike Oostrom

Geen Kardinge… Wél wat anders!
Normaliter geven wij onze leden de kans om mee te
gaan naar Sportcentrum Kardinge wanneer er geen
mogelijkheid is geweest tot schaatsen op onze eigen
ijsbaan. Door beperkte groepsgrootte wegens de
geldende coronamaatregelen en vervroegde sluiting
van Kardinge, hebben wij onze leden deze mogelijkheid
niet kunnen bieden. Daarom geven wij op zaterdag 10
september een BBQ voor alle leden van onze vereniging.
Verdere info voor deze dag zal bekend worden gemaakt
via onze Facebook-pagina en middels een brief
geadresseerd aan onze leden. Natuurlijk zal ook aan de
kinderen worden gedacht.

We hopen weer op een ouderwetse gezellige dag. Na
de vakantie wordt er huis aan huis bericht gestuurd maar
inschrijven kan vanaf nu. Dat kan naar het e-mailadres
van de VvV: w3d.ainrom@gmail.com. Graag teamnaam
en een adres doorgeven.
Allemaal een prettige vakantie en tot 18 september.

Het bestuur

Ik vraag me al lange tijd af, als u met een bootje in een
ander dorp/stad aankomt en u kunt niet aanleggen op
de steigers in de buurt van het dorp omdat het allemaal
privé aanlegplaatsen zijn (er liggen bijna geen boten
meer in onze haven, maar dit terzijde) Vervolgens loopt
u over de steiger richting dorp en vindt een afgesloten
hek. U moet weer terugvaren en verderop is dan een
steiger waar u wel aan kan leggen. Wel moet u dan een
eind lopen om in het dorp te komen. Zou u zich dan erg
welkom vinden in dit dorp?

NAJAAR JEU DE BOULES TOERNOOI

Vereniging voor Volksvermaken

Wat zou u ervan vinden…

Op zondag 18 september is het weer zover: een Jeu de
Boules toernooi. Gelukkig kunnen we dit toernooi eindelijk
weer organiseren. Iedereen kan meedoen: stratenteams,
familieteams, vriendenteams en jeugdteams. En ook alle
andere soorten teams. We hopen op veel deelname. Het
toernooi gaat door bij minimaal twintig teams.

De teams bestaan uit drie personen. Verzin een leuke
naam voor je team (als je tenminste geen stratenteam
bent). Er is geen aparte jeugdpoul. Jeu de Boules ballen
zijn aanwezig. Afhankelijk van het aantal teams beginnen
we ‘s morgens om 10 of 12 uur. De finale verwachten
we rond half vijf. Iedereen is welkom, ook als je niet
meespeelt. De vereniging van Volksvermaken houdt de
catering in eigen hand dus de koffie, stokbroodjes en
drankjes zullen alleszins betaalbaar zijn.

Al jaren zit dit hek op slot, ook in de winter als er bijna
geen boten liggen. Mensen zie ik de meest gevaarlijke
capriolen uithalen om het dorp in te kunnen. Deze
steigers zijn aangelegd met gemeenschapsgeld. Ook
nu is de steiger weer opgeknapt door de gemeente.
Waarom kunnen bezoekers niet gewoon over de steiger
ons mooie dorp binnen lopen. Even ergens een kop
koffie drinken, even in de supermarkt boodschappen
doen, klompen kopen of gewoon het dorp bezoeken.
Jammer, een gemiste kans om ons dorp te promoten.
Tom Baars
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EENRUM IN ACTIE VOOR BEHOUD VAN HUN
GELIEFDE CAFÉ ZAAL BULTHUIS
Het is een begrip in het Hogeland: Café Bulthuis. De
huidige eigenaren maken zich samen met een groep
dorpsbewoners sterk om het pand als uniek café en
ontmoetingsplek voor het dorp te behouden. ‘Bulthuis
en “Ainrom” kunnen niet zonder elkaar.’
Mattheus Dijkstra en Ineke Bouwmeester zitten boordevol
verhalen. Hoe kan het ook anders als je, zoals Mattheus,
al meer dan veertig jaar in het vak zit. Begonnen als
‘broekie’ van achttien jaar in Zaal Balk in Zuidhorn, werd
hij in 1992 de uitbater van Café Zaal Bulthuis in Eenrum,
dat hij sinds 2014 samen met zijn partner Ineke runt.
Ze hebben net de Hemelvaartsmarkt achter de rug; een
geweldig feest dat jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers trekt
en eindelijk weer zonder coronabeperkingen gevierd kon
worden.
‘Maar het is mooi geweest,’ zegt Mattheus, en Ineke vult
aan: ‘Tot je tachtigste achter de tap staan zien we niet
zitten.’

Win-win
Tegelijkertijd met de ontwikkelingen rond Bulthuis buigt
het dorp zich over een nieuwe dorpsvisie en is het
Dorpshuis in de Oudeschoolgang toe aan een grondige
en toekomstbestendige verbouwing. Net als elders
heeft ook Eenrum te maken met maatschappelijke
vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn. ‘Er is
een tekort aan huurwoningen,’ vertelt Anjo Bakker,
namens de Stichting Dorpshuis, ‘en het is misschien
helemaal niet zo’n gek idee om het dorpshuis een
woonbestemming voor starters en ouderen te geven
en de verenigingsactiviteiten te borgen in Bulthuis.’
Ideeën voor het gebouw “Bulthuis” zijn er genoeg, denk
bijvoorbeeld aan een kookpodium of flexwerkplekken,
‘maar we willen graag dat dorpsbewoners gaan
meedenken over laagdrempelige voorzieningen, zoals
bijvoorbeeld een huiskamersoos’, stellen Bakker en
Toonder.
Eerste stap
De eerste stap voor behoud van ’t café Zaal Bulthuis
is gezet. De handen worden ineengeslagen voor een
overdracht van het café aan de dorpsgemeenschap.
De intentie is om het beeldbepalende pand, het
karakteristieke interieur (waaronder de Ainrommer
koamer) en de unieke sfeer te behouden. Laagdrempelig
en verbindend voor het dorp en met een gevarieerd
cultureel aanbod dat uitstraling heeft naar de regio.

KLAVERJASSEN IN AIKESHOF

Sluiting ondenkbaar
Maar wat als zij er mee stoppen? – die vraag leefde ook bij
Stichting Behoud Bulthuis, die in 1991 het gebouw kocht
van de familie Bulthuis en in 2000 verkocht aan Mattheus.
Het risico dat het café daarmee definitief voor het dorp
verloren gaat is niet ondenkbaar. Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) ziet dat vooral bruine dorpskroegen
steeds vaker hun deuren sluiten. En sluiting van Bulthuis,
dat is ondenkbaar voor de Ainrommer. ‘Want het gaat
om meer dan een café, de plek is ook belangrijk voor de
verbinding in het dorp,’ aldus Wim Toonder, namens de
Stichting Behoud Bulthuis.
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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. We hopen
op donderdag 1 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 Aikeshof, maar voor alle inwoners van Eenrum e.o.
Ook vrouwen zijn welkom!
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 één van onze kaartmiddagen.
Inlichtingen en/of aanmeldingen bij:
D. Miedema tel. 0595-491436 of
E de Wal tel. 0595 491580

Streek-, Handel- en Waren
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Pieterburen.nl
Beleef het eilandgevoel op het vaste land...

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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Soms kan je wat extra hulp wel
gebruiken
De wereld verandert voortdurend, de prijzen stijgen en
veel voorzieningen worden steeds minder
vanzelfsprekend, soms loop je tegen omstandigheden
aan waarbij je hier en daar wel wat extra ondersteuning
kan gebruiken. Gelukkig kun je ergens hiervoor terecht.
Binnen de gemeente Het Hogeland zijn er meerdere
instanties die hulp kunnen bieden wanneer je er zelf niet
helemaal uitkomt. Hieronder heb ik er een aantal voor je
uitgelicht:
Stichting Leergeld Hoogeland
Leergeld wil dat alle kinderen mee kunnen doen!
Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. Met een
excursie, met sport, met school. Leergeld helpt met
sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar
even geen geld voor is. Want kinderen die sporten
zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles
helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En
samen naar school fietsen, maakt dat je erbij hoort.
Leergeld zegt: nu meedoen is straks meetellen.
Hoe werkt Leergeld? - Leergeld komt bij je thuis. Je
hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een
medewerker van Leergeld de situatie. Wat zijn de dingen
waar jouw kind nu niet aan mee kan doen? Wat
kunnen ander instanties, zoals de gemeente, voor je
betekenen? En wat kan Leergeld voor je doen?
Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en
bedrijven. Zo kan Leergeld ervoor zorgen dat je
bijvoorbeeld maar de helft van de normale contributie
betaalt. Of dat je heel goedkoop een fiets kunt
aanschaffen voor jouw kind. Voor een schoolreisje
kunnen we bekijken of er speciale afspraken met de
school gemaakt kunnen worden. Kan dat allemaal niet
of is het nog steeds te duur voor jou, dan kan Leergeld
wellicht bijspringen. Leergeld wil jouw kind graag helpen.
Je kunt contact met hun opnemen voor meer informatie
of om een afspraak te maken met een medewerker die
bij je thuis langskomt.
Contactgegevens Stichting Leergeld Hoogeland:
Website: https://leergeldhoogeland.nl/
E-mailadressen: secretaris@leergeldhoogeland.nl of
coordinator@leergeldhoogeland.nl
Mensenwerk Hogeland
Jeugd & jongeren - Opgroeien kan lastig zijn. Als kind
kun je gepest worden of moeite hebben met het maken
van vrienden. Ook thuis kan het even niet zo lekker gaan.
Soms voel je je machteloos en heb je het idee dat je
problemen niet zelf kunt oplossen. Of weet je als ouder
even niet hoe je je kind kunt helpen. Zoek je
informatie over een bepaald onderwerp? Kijk dan eerst
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op de website van Kwaitwel (https://kwaitwel.nl/), dé
jongerensite van Mensenwerk Hogeland. Kwaitwel
betekent ‘ik weet het wel’ in het Gronings. Kom je er met
deze jongerensite niet uit? Dan kun je hieronder verder
lezen en contact opnemen met Mensenwerk
Hogeland.
Hoe helpen zij jou? Mensenwerk Hogeland biedt gratis
hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren t/m
23 jaar en aan hun ouders of verzorgers. Bijvoorbeeld
hulp bij pesten, een echtscheiding en de gevolgen
daarvan of spanningen thuis. De medewerkers hebben
altijd aandacht voor het hele gezin en bieden een
luisterend oor. Samen stellen ze een plan van aanpak op
en gaan ze op zoek naar een oplossing. Ze werken
hierbij samen met allerlei instanties, waaronder Sociaal
Team Jeugd van de gemeente Het Hogeland.
Onderwerpen:
- Gedrag op school;
- Relatie ouder en kind;
- Opvoeding;
- Pesten;
- Jeugdsozen;
- Trainingen;
- Woon-leer-werk traject;
Jij staat bij hun voorop. Dus hoe zij jou helpen mag je
zelf bepalen. Is het ondersteuning of heb je genoeg aan
praktische tips? Samen met jou kijken ze naar wat jij
nodig hebt.
Mantelzorg - Zorgen voor een ander
In de gemeente Het Hogeland zorgen veel mensen
langdurig en onbetaald voor een naaste. Bijvoorbeeld
voor een zieke partner, ouder of kind. Dit zijn onze
mantelzorgers. Als mantelzorger heb je het niet altijd
even makkelijk. Hoewel de zorg voor een ander veel
voldoening geeft, kun je als mantelzorger ook overbelast
raken. Dit kan ertoe leiden dat je zelf niet meer lekker in
je vel zit en dat je jouw zorgtaak niet meer optimaal uit
kan voeren. Hoe helpen zij jou? Herken jij je hierin? Dan
is het fijn om te weten dat Mensenwerk Hogeland jou
kan helpen.
De medewerkers bieden praktische hulp en emotionele
begeleiding bij overbelasting. Ook kunnen ze jou
informatie en advies geven en een luisterend oor bieden.
Ze organiseren bijeenkomsten met lotgenoten,
geven speciale aandacht aan jonge mantelzorgers en
helpen bij het zoeken naar een passende oplossing voor
respijtzorg, het tijdelijk en volledig overnemen van de
mantelzorgtaken.
De begeleiding: alle mantelzorgers in de gemeente Het
Hogeland kunnen bij Mensenwerk Hogeland terecht.
Ben je nog niet als mantelzorger aangemeld? Vul dan
het formulier op https://www.mensenwerkhogeland.nl/
mantelzorg/ in. Heb je al eens een formulier ingevuld om
je aan te melden als mantelzorger, dan hoef je dit niet
opnieuw te doen!

Waardering - De gemeente Het Hogeland heeft voor
2022 besloten mantelzorgers te waarderen. Dit geldt
alleen voor de mantelzorgers die zorg verlenen in deze
gemeente. Zorg je voor iemand buiten gemeente Het
Hogeland, neem dan contact op met de gemeente waar
je de zorg verleent.
Kosten: de ondersteuning die Mensenwerk Hogeland
biedt is gratis.
Leefstijl - Ingrijpende gebeurtenissen
Je niet goed voelen kan verschillende oorzaken hebben.
Het verlies van
een dierbare, ziekte, een ongeluk waardoor je van het
ene op het andere moment veel minder kunt dan
voorheen. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen jou
behoorlijk uit balans brengen.
Herken jij je in bovenstaande situaties? Onze
medewerkers kunnen je helpen. Mensenwerk Hogeland
wil graag
dat alle inwoners van de gemeente Het Hogeland zich
sterk en gezond voelen. Door met jou in gesprek te gaan
proberen ze te achterhalen waar jij behoefte aan hebt,
zodat ze jou de ondersteuning kunnen bieden die je
nodig hebt.
Hun doel is voorkomen dat jij door gezondheidsklachten
niet meer goed kunt functioneren. Waar het kan,
bieden ze zelf lichte ondersteuning om je een steuntje
in de rug te geven. Maar soms is de ondersteuning die
zij bieden niet genoeg. Dan brengen ze je altijd in contact
met een organisatie die je verder kan helpen en waar
jij je prettig bij voelt.
Geldzorgen? Mensenwerk Hogeland is er voor jou! Heb je vragen over geld? Of heb jij moeite het overzicht
te bewaren over jouw inkomsten en uitgaven? En wil je je
administratie graag wat meer op orde krijgen?
Mensenwerk Hogeland biedt gratis ondersteuning.
Hoe helpen ze jou?
Hun medewerkers helpen jou met:
- meer inzicht krijgen in je inkomsten- en uitgavenpatroon;
- hoe en op welke uitgaven je kunt besparen;
- invullen van formulieren op het gebied van belastingen
en toeslagen;
- uitzoeken op welke toeslagen jij recht hebt;
- vragen over en toe leiden naar schuldhulpverlening.
De medewerkers van Mensenwerk Hogeland hebben
veel ervaring met het oplossen van geldproblemen. Ze
weten heel goed hoe ze jou kunnen helpen bij het op
orde krijgen van je financiën. Ze geven ondersteuning en
bruikbare tips. Samen gaan jullie aan de slag met het
overzicht van jouw inkomsten en uitgaven. Hun doel is
dat jij je administratie weer op orde krijgt en leert hoe je
zo zelfstandig mogelijk je inkomsten en uitgaven kunt
beheren.

Sociale contacten - Sociale contacten zijn belangrijk De sociale contacten die je hebt zijn van invloed op jouw
welzijn. Heb je weinig sociale contacten of ben je niet blij
met je huidige netwerk? Dan is de kans groot dat jij
niet lekker in je vel zit. Goed contact met familie, vrienden
en je partner draagt bij aan je geluksgevoel.
Mensenwerk Hogeland helpt jou een goede balans te
vinden in jouw contact met familie, vrienden en je
partner. Zij kunnen op diverse terreinen gratis hulp en
ondersteuning bieden. Bij relatieproblemen,
echtscheiding en het verwerken van een verlies bieden
ze lichte begeleiding en zij kunnen je helpen om in
contact te komen met andere mensen als jij je eenzaam
voelt.
Dit doen zij omdat ze graag willen dat alle inwoners van
de gemeente Het Hogeland lekker in hun vel zitten.
Daarom stellen zij jouw vraag altijd centraal. Waar heb je
hulp bij nodig? En waar heb je behoefte aan? Dit
kunnen bijvoorbeeld praktische tips zijn, maar ook advies
en begeleiding. Samen gaan ze op zoek naar de
meest geschikte aanpak voor jou.
Contact:
Mensenwerk Hogeland is op maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch
bereikbaar op telefoonnummer (0595) 745 090. Van
09.00 tot 11.00 krijg je direct één van hun medewerkers
aan de lijn. Op de overige tijden worden jouw gegevens
genoteerd en bellen ze je de volgende dag terug. Ook
kun je mailen naar info@mensenwerkhogeland.nl.
Wil je dat zij contact met jou opnemen? Vul dan het
formulier op de website van Mensenwerk Hogeland
(https://www.mensenwerkhogeland.nl/contact/) in. Ze
nemen zo snel mogelijk contact met je op. Heb je
buiten onze openingstijden behoefte aan een luisterend
oor? Bel dan met de landelijke luisterlijn Sensoor via
(050) 525 00 00.
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)
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EEM OM TOAVEL MIT…
We zitten dit keer om toavel mit Bene Wieringa. Bene is
een veel gezien figuur in Eenrum. Dat is niet zo vreemd,
want hij loopt al ruim tachtig jaar rond in ons dorp.
Bene is geboren op 27 december 1940, dus dit jaar
wordt hij 82 jaar. Hij is geboren in het huis van Renze
Kamstra, een dubbele woning op de plaats waar nu de
nieuwe woning aan de Hereweg 1 staat. Bene heeft de
oorlog wel meegemaakt, maar weet daar niets meer van.
De familie heeft een jaar in dat huis gewoond; daarna zijn
ze verhuisd naar de woning aan de Hereweg 12, waar
nu nog de zus van Bene woont met haar man, Dirkje en
Rieks Hofman. Daar heeft hij zo’n veertig jaar gewoond.
Hij wilde al wel veel eerder naar een eigen woning,
maar hij kreeg steeds geen woning aangeboden. Het
woningtekort is dus niet alleen van deze tijd.
Daarna verhuisde Bene naar de Uilkenstraat en daar heeft
hij gewoond totdat deze woningen werden afgebroken.
Vervolgens is hij verhuisd naar de woning waar hij nu
nog steeds woont, aan de Tuinbouwstraat. Hij is er trots
op dat hij zijn spullen iedere keer kon verhuizen met een
kar. Een paar keer heen-en-weer rijden met hulp van zijn
neefjes en Bene was weer geïnstalleerd.

Bene komt uit een familie van timmerlui, dus het is niet
vreemd dat hij ook timmerman is geworden. Zijn carrière
begon bij aannemer Blauwiekel in Winsum. Daar heeft hij
zo’n vijftien jaar gewerkt. Daarna is hij naar Janninga en
Scheffers in Obergum gegaan. Ook daar bleef hij vijftien
jaar. Bene heeft het meest in het onderhoud gewerkt.
Dat werk vond hij ook het mooiste – afwisselend, maar
je moest wel vakman zijn, want je moest alles kunnen.
Hij is op zijn vijftiende begonnen met werken en heeft dat
tot zijn zevenenvijftigste volgehouden. Daarna mocht hij
met prepensioen en daar maakte hij graag gebruik van.
Toch heeft hij het ook daarna druk gehad met timmeren.
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Hij heeft samen met zijn zwager, Rieks Hofman, de
woning aan de Molenstraat 28 gebouwd en daar zijn
ze een jaar mee bezig geweest. Daarna zorgden zijn
nichtjes wel, door veelvuldig te verhuizen, dat hij zich niet
verveelde.
Bene heeft ook een paar hobby’s die vrij veel van zijn
vrije tijd kosten. De eerste is voetballen. Bene heeft
vanaf zijn vijftiende jaar gevoetbald. Eerder kon niet,
omdat hij in Orpheus zat als slagwerker en hij van zijn
ouders geen twee dingen tegelijk mocht doen. Maar op
zijn vijftiende verjaardag kreeg Bene van zijn vader te
horen dat hij nu ook in voetballen mocht. En ook kreeg
hij een pakje shag. Zo ging dat toen. Dat roken heeft hij
trouwens maar een paar jaar gedaan; op zijn achttiende
is hij daar alweer mee gestopt. Dat was toen hij werd
opgeroepen voor militaire dienst. Hij heeft vier maanden
gediend in Maastricht, Assen en daarna in La Courtine.
Dat duurde achttien maanden en daarna nog twee keer
op herhaling. De heftige dagen waren vooral nadat hij
zijn soldij had gebeurd. Zo raakte Bene, samen met zijn
vrienden, onderweg naar Maastricht de weg kwijt en
kwamen zij, hoe is het mogelijk, in Amsterdam terecht.
Ze waren ‘vergeten’ over te stappen in Amersfoort. Na
een avond stappen (het werd half vier) hebben ze de
politie gebeld en die heeft ze laten ophalen door de
marechaussee. Ze werden in een oude Daf door de
marechaussee naar Maastricht gebracht. Omdat ze zich
eerlijk hadden gemeld liep dit met een sisser af.
De tweede hobby was Orpheus. Vanaf zijn twaalfde
verjaardag was hij tromslager bij het korps. De drumband
was er toen nog niet. Bene was de enige tromslager, dus
bij een mars trommelde Bene vanaf het begin tot aan
het eind, zonder enige pauze. Hij ging ook direct in de
Harrelzuikers. Die traden vooral op bij feesten en partijen –
daar was Bene natuurlijk wel voor te porren. Hoewel Bene
wel zo’n vijfenzestig jaar in Orpheus en de Harrelzuikers
heeft gezeten, was de fanfaremuziek niet zijn favoriete
muziek. Hij hield meer van de harmoniemuziek. Als hij
platen kocht, was dat van harmonieorkesten. Maar hij
heeft zeker met veel plezier in het orkest gespeeld en
in die hoedanigheid veel concoursen meegemaakt.
Orpheus speelde in die jaren in de hoogste klasse,
op concoursen door heel Nederland en zelfs in het
buitenland. Het hele orkest ging vaak met de bus op
pad. Dus bij een hoge eindklassering was het natuurlijk
groot feest in de bus. En bij thuiskomst nog even door
in de kroeg en uiteraard de maandag erna een optocht
door het dorp met afsluitend nog even evalueren.
Een derde hobby was dammen. Er was toentertijd een
damclub in Eenrum waar Bene lid van was, totdat deze
werd opgeheven door gebrek aan belangstelling.

De damclub speelde zijn partijen eerst in het Dorpshuis,
in café Centraal, toen nog van Albert Voos, en weer later
in café Bulthuis.
En dan was er natuurlijk ook de motorsport. Bene volgde
alle belangrijke wedstrijden in binnen-en buitenland. Van
zowel de grasbaanraces als de motorraces (zoals ze
hier eerder ook op het land van boer Prenger werden
gehouden). Hij ging dan samen op pad met zijn vriend
Han Matthijs. Han had een auto en Bene had een tent.
Samen gingen ze alle belangrijke wedstrijden af. En nog
steeds is hij betrokken bij de grasbaanraces in Eenrum,
altijd van de partij bij het klaarmaken van de baan. Bene
en Han gingen ook naar Limburg op vakantie, vaak in
de periode dat er mooie wedstrijden waren in België
en Duitsland. Vaak was de Tour de France dan net
afgelopen en werden de rondes om de kerk daar in de
buurt gereden.
Hoewel Bene altijd bij de feesten en partijen aanwezig
was, is hij nooit tegen een eventuele partner aangelopen.
Dat was geen bewuste keuze, maar het liep gewoon
zo. Hij vond het altijd wel fijn dat hij gewoon zijn eigen
gang kon gaan en van niemand afhankelijk was. Hij heeft
daar nooit spijt van gehad, maar hij maakte wel leuke
‘familiedingen’ mee. Zo was hij eens aan het werk bij een
familie met een vierjarig kind. De eerste dag dat hij ging
lunchen bleek zijn broodtrommel leeg. Hij twijfelde: was
hij nou vergeten zijn brood in de trommel te doen? Maar
de volgende was weer zijn broodtrommel leeg. Bleek het
zoontje zijn brood veel lekkerder te vinden dan het brood
van zijn moeder. Die heeft toen maar gelijk wat nieuw
brood voor Bene gesmeerd.

Zo heeft Bene wel meer verhalen, alleen zijn deze niet
allemaal geschikt om op papier te zetten. Bene was altijd
heel voorzichtig met de klanten. Geen verkeerd woord
daarover. Hij heeft dat werk altijd met heel veel plezier
gedaan. Maar ook de periode na zijn pensionering heeft
hij zich altijd goed vermaakt. Hij heeft zich nooit een dag
verveeld. Al is het nu wel wat rustiger dan voorheen.
Nadat hij in 2019 zijn roffeltje heeft gehad is hij uit de
Harrelzuikers gestapt en denkt hij wel wat beter om zijn
gezondheid. We zullen Bene dus nog wel een tijdje tegen
het lijf kunnen lopen in Eenrum.
Tekst en foto’s: Tom Baars

OPROEP: SJOELCLUB CENTRAAL
Sjoelclub Centraal is op zoek naar nieuwe leden.
Wij sjoelen één keer in de veertien dagen op
maandagavond bij café-bar Eendrum.
Zin om een keer mee te doen, neem dan contact op
met:
Jitske Dijkstra: 0595-491684
Evertje Raangs: 0595-491634
Lies Staal: 0595-491726

LAATSTE NIEUWS
Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht voor de oorlog in hun
land. In Het Hogeland vangen inwoners en de
gemeente Oekraïense vluchtelingen op.
De vluchtelingen uit Oekraïne, die nu worden opgevangen
in Leens, verhuizen op dinsdag 12 juli naar Ulrum en
Eenrum.
De woningen in Leens waar de vluchtelingen nu zijn
ondergebracht worden gesloopt. De woningen kunnen
daarom niet voor langere tijd als onderkomen dienen.
De vluchtelingen verhuizen naar het oude gebouw van
basisschool De Akkerwindein Ulrum en het voormalige
zorgcomplex Aagstheem in Eenrum. Beide gebouwen
zijn hiervoor in gereedheid gebracht.
De gemeente spreekt samen met de verenigingen voor
dorpsbelangen in Ulrum en Eenrum af hoe inwoners
het best opde hoogte kunnen worden gebracht en
gehouden.
Gemeente Het Hogeland
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EENRUM KLASSIEK PRESENTEERT:
HOORNKWARTET HENDRIK MARINUS &
FRIENDS
Velen kennen hem als de dirigent van Orpheus, maar
Hendrik Marinus is ook een fantastisch hoornist. Op 3 juli
speelt hij om 15.00 uur met zijn kwartet in de Eenrumer
kerk werken van onder andere Bruckner.

Als er animo is voor bijvoorbeeld kickboksen of spring je
fit of onze bestaande sporten, kunt u zich opgeven bij de
onderstaande bestuursleden.
Martha Heslinga: marthaheslinga@hotmail.com
Ella Vergeer: e.vergeer@hotmail.com
Roelie Bottema: koos1@home.nl
We hopen op een goede opkomst
Het bestuur van de S.V. Eenrum

Hendrik Marinus studeerde hoorn aan het Conservatorium
in Groningen en won al diverse prijzen. Hendrik heeft
ook een brede orkestervaring.
Naast Hendrik Marinus bestaat het kwartet verder uit
Mees Vos, hoofdvakdocent hoorn aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en solo-hoornist van
Het Gelders Orkest; Felix Peijnenborgh, hoornistfreelancer in binnen- en buitenland bij o.a. het Koninklijk
Concertgebouworkest en het Metropole Orkest; en
tenslotte Yeonji Yu, als hoorniste afgestudeerd aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en lid geweest
van het Nationaal Jeugdorkest.
Kaarten €10,- bij Brood en Kado Eenrum of via info@
klassiekemuziekeenrum.nl. Basisschoolkinderen gratis.

S.V. EENRUM
Na een drukke periode is het bestuur weer om tafel
geweest. Tevens willen we alle mensen bedanken
voor de hulp en bezoek aan het honderdjarig bestaan
van onze vereniging. We proberen onze activiteiten te
promoten.
Zoals onze leden weten hebben we een leuke, gezellige
ouderengroep – kom ook eens kijken. Ook hebben we
‘sterk je lijf’, free-running, peuter/kleutergym en volleybal.
De peuter/kleutergroep is zeer dun bezaaid en we willen
graag aandacht schenken aan dit groepje, waar de
kleintjes zich op een speelse manier zich heerlijk kunnen
uitleven. Beste ouders denk hier eens over na.
Ook zit het bestuur er aan te denken iets van een andere
sport te proberen, zoals bijvoorbeeld kickboksen en
spring je fit. Het zou mooi zijn als er suggesties zijn van
de mensen zelf. Geef dit gerust bij het bestuur aan. Dan
zijn wij bereid om ons best er voor te doen, want het
is toch een goed streven het sporten gewoon in eigen
dorp te kunnen doen.
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Het bestuur streeft ernaar de vereniging in stand te
houden. Uw hulp en inzet is hierbij van harte welkom.
Kom gerust eens kijken en/of meedoen. U bent hartelijk
welkom.

OPRECHTE DANK
Er is weer een jaargang bijna om voor het redactieteam
en alle bezorgers van De Ainrommer en zij hebben allen
weer lekker drie maanden rust. Aangezien niks – maar
dan ook helemaal niks – zomaar vanzelfsprekend is in
het leven, wil ik hen allen oprecht bedanken voor hun
maandelijkse inzet! Na negen jaar eigen ervaring in het
redactieteam weet ik hoeveel werk er aan vast zit en hoe
spannend het is (nu voor Ruben) om af te wachten of er
wel genoeg kopij binnen komt om een nummer te vullen;
vooral in coronatijd, die helaas best weer kan terugkeren.
Heel Eenrum heeft toch maar mooi elke maand ons
dorpsblad kunnen lezen met tal van leuke interviews die
Tom Baars maakte voor Eem om Toavel, Vriendjes in de
Spotlights van Greetje Baars, de puzzel die Monique
Blaauw verzorgt en Nijs oet Ainrom van Sandra de Vries.
Soms mis ik het team en het redactiewerk nog wel,
maar toch is het heel fijn dat Ruben de taak van mij heeft
overgenomen.
Hoe bijzonder is het ook dat Greetje nu ook ridder in de
Orde van Oranje Nassau is, wat een eer en mooi nadat
ook Tom al eerder tot ridder in die Orde werd benoemd.
Twee ridders onder één kap, in hun leuke mooie huis
aan de Hoofdstraat en dat komt vast niet vaak voor in
Nederland. Ze verdienen het dubbel en dwars met hun al
jarenlange inzet voor tal van activiteiten en verenigingen
in Eenrum.
Hopelijk melden zich na oproepjes in de Ainrommer
nieuwe vrijwilligers om alle activiteiten en verenigingsleven
in ons dierbare dorp in stand te houden!
Ik wens iedereen een fijne zomer toe en hoop bovendien
dat er volgend jaar weer een Hemelvaart jaarmarkt kan
zijn, want wat was ook dat weer een genot om mee te
maken.
Pauline Rooseboom

Gediplomeerd lid van Provoet

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

65

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

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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MUZIEKVERENIGING ORPHEUS
Afgelopen 20 mei hebben we – voor het eerst in twee
jaar tijd – weer voor een volle zaal een concert ten gehore
gebracht. Het werd een groot succes! Onder bezielende
leiding van onze dirigent Hendrik Marinus speelde
Orpheus compilaties waarbij het publiek door jaren film
en muziek werd meegenomen. Het was, zo vonden de
muzikanten, spannend om na zo’n lange stilte weer voor
een grote groep toehoorders op te treden. De zenuwen
werden al bij de eerste tonen omgezet naar een enorm
plezier. Dat was ook bij het enthousiaste publiek te
merken.
Deze avond was er ook aandacht voor een flink
aantal jubilarissen: Anneke Poelma-Flach vierde haar
vijfentwintigjarig jubileum bij Orpheus, Gaaijo Miedema
en René Barsema vierden hun veertigjarig jubileum en
Harrie Baars en Gerard Staal vierden zelfs hun vijftigjarig
jubileum.
Het plezier in het samen maken van muziek brengen we
graag over op anderen middels de concerten. In een
eerdere Ainrommer is aangekondigd dat ons inmiddels
traditionele einde-seizoensconcert in het Arboretum
op 4 juli plaats zal vinden. Echter is dit verplaatst naar
september. In een andere editie van de Ainrommer zullen
we hierover meer bekend maken. Maar lang wachten
hoeft u gelukkig niet, want op maandag 11 juli 19.00 uur
kunt u naar ons komen luisteren op het schoolplein van
IKC de Linde te Eenrum.
Gezelligheid, samen muziek maken en plezier staan bij
ons voorop. Iedere maandag repeteren we om 19.30
uur in het Eenrumer dorpshuis. Kom gerust eens langs!
Kun je nog geen instrument bespelen of is het al een tijd
geleden? Geen probleem, bij ons krijg je een instrument
in bruikleen en kun je lessen volgen. Jong of oud(er),
iedereen is welkom!
Tot slot komen we zaterdag 2 juli weer langs de deuren
om uw oud papier op te halen. Zet u ook uw papier bij
de weg? Plastic, sap pakken of piepschuim nemen wij
niet mee. Alvast bedankt!
Graag tot binnenkort!
Orpheus Eenrum
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konden worden. Een van de punten die naar voren kwam,
ging over het soort activiteiten dat er georganiseerd
wordt. Sluit dit aan bij iedereen in het dorp? Dit is ook
een punt waar het bestuur het in de coronaperiode veel
over heeft gehad; hebben we voor alle doelgroepen uit
het dorp een leuke activiteit? Dit blijft een lastige vraag.
Graag zouden we hierover input ontvangen vanuit het
dorp; zijn er activiteiten die jullie graag zouden zien in het
dorp en waar de VvV een rol in kan spelen? Stuur dan
een mail naar: vvveenruminfo@gmail.com.
Daarbij zijn wij ook altijd opzoek naar vrijwilligers die
mee willen helpen bij een activiteit. Ben je iemand die
het leuk vindt om een activiteit te organiseren zonder in
een bestuur te willen zitten? Meld je dan ook aan via het
e-mailadres.
Verder zijn de donateurskaarten weer rondgebracht
door Ineke en Steffen, hiervoor willen wij jullie bedanken.
Bij de donateurskaarten is er helaas een drukfoutje
opgetreden waardoor er bij sommige donateurs een
verkeerd e-mailadres op is komen te staan. Onze
excuses hiervoor.
Wij hopen weer op een jaar vol met leuke activiteiten
zoals de wandel3daagse, fietsencross en kermis, jeu de
boules, een bingo en de Sinterklaasintocht. We zien jullie
graag bij de activiteiten.
Vriendelijke groet,
Bestuur van de VvV Eenrum

SLUITING EN VERKOOP BIJ
NATUURLIJK-EIGENWIJZ EN YOGA-4-KIDS.
De prachtige yoga- en meditatieruimte gaat helaas
per 1 augustus a.s. sluiten. Er zullen geen lessen meer
gegeven worden, ook niet op een andere locatie. Dat
betekent dat alle spullen in de verkoop komen. Veel
boeken, yogaspullen, dekentjes, tafel, kasten, kopjes,
glazen, yogamatjes, meditatiekussentjes etc.
Daarvoor gaan de deuren voor de laatste keer open op:
Dinsdag 19 juli, vanaf 11 uur tot 16 uur
Woensdag 20 juli, vanaf 11 uur tot 16 uur
Donderdag 21 juli, vanaf 11 uur tot 14 uur

NIEUWS VANUIT DE VVV EENRUM

Wees welkom, en voor iedereen die mijn lessen hebben
bezocht, dank jullie wel voor het vertrouwen en voor de
waardevolle contacten. Namaste.

Op 12 april j.l. heeft de VvV weer een jaarvergadering
voor leden gehouden. De opkomst was groter dan
voorgaande jaren waardoor er mooie punten besproken

Marja

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
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vriendjes in de spotlights
Iedere maand mag iemand die in de spotlights heeft
gestaan, 10 vragen doorgeven aan zijn of haar vriendje
of vriendinnetje.
Zo kunt u op een leuke manier kennis maken met de
kinderen van het dorp.
1. Wat is jouw volledige naam en 		
leeftijd?
Isabella Gutierrez, ik ben 7 jaar en
zit in groep 4.
2. Heb jij broers of zussen en wat is
hun leeftijd:
Ik heb 2 zussen Sofia is 12 jaar en
Christina is 10 jaar.
3. Wat vind je leuk op de t.v.
Bobbie Lee een Youtuber.
“Toca live world”, spel.
4. Wat is jouw favoriete liedje?
“Counting Stars”, One republic

woordzoeker
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5. Wat wil je later worden?
Ballerina
6. Hoe ziet jouw favoriete 			
maaltijd er uit:
Pasta Pesto.
7. Met welke tv persoonlijkheid zou jij
		
best een dag willen chillen
Bobbie Lee.
8. Wat vind je het mooiste aan
jezelf?
Mijn mooie donkerbruine ogen.
9. Aan wie geef jij deze 		
vragen door?
Yvan Bosman
10.Waarom aan deze persoon?
Omdat hij ook in groep 4 zit, en heel
dichtbij woont.

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

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 AUGUSTUS IS
ER WEER MOTORSPEKTAKEL IN EENRUM
Nederlandse helden en de internationale wereldtop
komen aan de start op 27 en 28 augustus 2022 in
Eenrum bij de EK Finale zijspannen en internationale
solo’s. Na een noodgedwongen afwezigheid van twee
jaar door de coronapandemie zijn we dit jaar weer terug
op de baan.
Toen de FIM Europe de kalender voor 2022 presenteerde,
viel gelijk al op dat Eenrum een EK finale wedstrijd op
dezelfde datum als Scheessel, een WK Langbaan finale
wedstrijd, zou gaan organiseren. Inmiddels is gebleken
dat dit helemaal niet kan, doordat beide clubs de
airfences van de DMSB moeten huren. Daarom heeft
Eenrum bekend gemaakt dat ze nu een week later
gaan organiseren, en wel op zondag 28 augustus. Een
dag eerder staat een Jeugd & Nationaal wedstrijd op
het programma. Op zondag 28 Augustus 2022 i.p.v.
het derde weekend in augustus, wordt in Eenrum de
EK finale van het Europees kampioenschap zijspannen
georganiseerd en gereden op de snelle baan in Eenrum.
De combinaties zullen er alles aan doen om aan het eind
van de middag als nummer één op de hoogste trede van
het podium te worden geëerd. Met de snelle combinaties
als Detz/Arling, Venus/Heiss en Godden/Smith, om
maar een paar te noemen, en de andere combinaties uit
Europa zal het weer een spannende strijd worden en de
winnaar op voorhand aanwijzen zal lastig worden. Het is
dan ook nog geen uitgemaakte zaak wie deze middag
Europees kampioen zal worden.
Naast de Zijspannen en de Solo’s hebben we een
prachtig bijprogramma en zullen de Shorttrack, de NK
ST 250 cc en de NK ST 500cc met alle rijders aan de
start verschijnen. Beide klassen zijn een aanvulling op
het dagprogramma dat garant staat voor snelheid en
veel spektakel.
Naast de zijspannen komen natuurlijk ook de Specials
Internationalen in actie en de MC Eenrum heeft 12
top rijders weten te contracteren. Dat voor Nederland
Romano Hummel, Dave Meijerink, Jannick de Jong en
Theo Pijper in de baan komen is niet zo’n verrassing,
maar de buitenlandse rijders waar onder Erik Riss zullen
het de Nederlanders ongetwijfeld lastig gaan maken.
De 12 solo rijders die aan de start komen zijn:
Romano Hummel, Dave Meijerink, Theo Pijper,
Jannick de Jong, Andrew Appleton, Erik Riss, Stephan
Katt, Kenneth Kruse Hanssen, Jacob Buckhave
Josef Frank, Martin Malek,Reserve: Mika Meijer

Zaterdag 27 augustus
Naast het programma van zondag organiseert MC
Eenrum op zaterdag 27 augustus prachtige races. Dan
komen de 85 cc jeugd en de 125 cc specials, Specials
Nationalen, 125 cc Jeugd, Powergirls, Cup ST 125
cc, de Cup ST 250 cc en de CUP 500 cc op de baan,
waarbij tal van regionale toppers aanwezig zullen zijn.
De 625-meter lange baan van Eenrum wordt door velen
geroemd om zijn mooie ruime, oplopende bochten en
de hoge snelheden die gehaald worden en kreeg al
snel na de aanleg in 1957 de bijnaam ‘Droombaan.’
De snelheid van de coureurs kan oplopen tot boven de
160 km/uur. Als u bedenkt dat een grasbaanmotor (een
‘special’) geen remmen heeft en de coureurs schouder
aan schouder driften in de bochten en rakelings langs
de boarding racen, zult u begrijpen dat deze mannen en
heel groot hart moeten hebben. Veel coureurs zijn zeer
aan elkaar gewaagd en de grote Eenrumer grasbaan
laat veel ruimte voor inhalen, het rijden van verschillende
‘lijnen’ en dus prachtige duels. Niet zelden duiken de zes
coureurs met snelheden tot ruim boven de 100 km/u
samen de bocht in.
De lengte, breedte en de vlakke en (bij goede
weersomstandigheden) keiharde ondergrond van het
Eenrumer ovaal en met name de ruime, vloeiende
bochten maken het voor de coureurs mogelijk om het
gas er vrijwel continu helemaal op te houden en om in
strakke en vloeiende ‘speedway’-stijl de bochten in te
snijden.
Bijzonder is dat de Eenrumer grasbaan dan ook geschikt
is voor zowel langbaan-, grasbaan- als speedwayspecialisten. Tevens is het voor de ‘grasbaan-piloten’
mogelijk om in Eenrum meerdere lijnen te rijden c.q. de
bochten verschillend aan te snijden, iets wat op lang niet
op alle grasbanen in Nederland mogelijk is.

lees verder op pagina 20
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DE WARMTEPOMP VAN WILLEM (3)
Dit is al weer mijn derde bijdrage. In mijn eerste bijdrage in
de Ainrommer van oktober 2021 heb ik aangegeven wat
mijn overwegingen waren om een warmtepomp aan te
schaffen. In mijn tweede bijdrage over mijn warmtepomp
in de Ainrommer van februari 2022 heb ik mijn eerste
ervaringen gedeeld en aangegeven te zullen komen met
de eindafrekening van mijn energieverbruik om zo de
balans op te kunnen maken van een volledig jaar.

Entreeprijzen

Zaterdag 27-8
Volwassenen
7,50
Leden MCE/VVV 5,00
12 t/m 17jaar
5,00
Kinderen t/m 11 jaar alleen toegang onder begeleiding
van een volwassene
Kinderen leden MCE/VVV t/m 17 jaar gratis toegang
Zondagt 28-8
Volwassenen
20,00
Leden MCE/VVV 17,50
12 t/m 17jaar
12,50
Kinderen t/m 11 jaar alleen toegang onder begeleiding
van een volwassene
Kinderen leden MCE/VVV t/m 17 jaar gratis toegang
Combikaart:
Volwassenen
Leden MCE/VVV
12 t/m 17jaar

25,00
22,50
15,00

			
Bestuur MC Eenrum
Meer informatie:
Alle actuele informatie is te vinden op www.mceenrum.nl
MC Eenrum is ook te vinden op Facebook
www.facebook.vm/MCEenrum

Ik heb de eindafrekening inmiddels gekregen en kan
nu veel meer zeggen over de periode 1 juni 2021-1 juni
2022 – dat is het eerste volledige jaar dat ik beschikte
over de hybride warmtepomp en dertig zonnepanelen.
Het is leuk om een vergelijking te maken met dezelfde
periode, maar dan zes jaar geleden toen er nog geen
zonnepanelen waren en geen warmtepomp. In dat
jaar verbruikte ik 2500 m3 aan gas en 4500 kWh aan
elektriciteit. Tegen de energietarieven van het afgelopen
jaar zou dat een totaalbedrag van afgerond €6.600,- zijn.
In het afgelopen jaar verbruikte ik 200 m3 gas en netto
1800 kWh aan elektriciteit. Dit komt overeen met een
totaalbedrag van afgerond €900,-. Het verschil is maar
liefst €5700,- op jaarbasis, dat is €475,- per maand. Dat
is natuurlijk geen gratis besparing. Daar staat tegenover
een (netto) totale investering van €12.800,- in de
zonnepanelen en de warmtepomp. Op basis van deze
getallen is de investering binnen drie jaar terugverdiend.
Dat is een heel mooi resultaat.
Achteraf gezien heeft mijn keuze voor het aanschaffen
van een warmtepomp in het voorjaar van 2021 financieel
heel goed uitgepakt. Kort daarna zijn de energieprijzen
immers omhoog geschoten en dat maakt het interessant
om te investeren in energiebesparende maatregelen.
Het was echter mijn bedoeling om vooral uit oogpunt
van een vermindering van de CO2-uitstoot ter wille van
het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering de
aanschaf van een warmtepomp te promoten, maar nu
doen de gestegen energieprijzen het belangrijke werk.
De vraag naar hybride warmtepompen is nu zo groot,
dat er enorme wachttijden zijn ontstaan. Dat is jammer
voor de aanvragers aan de ene kant, maar goed voor
het versnellen van de energietransitie aan de andere
kant en daarvoor zullen onze kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en de planeet zelf ons dankbaar zijn.
Willem Hiemstra
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Rustig wonen in Eenrum

Mattenesserlaan, Mattenesserlaan 1 t/m 29 en 37 t/m 59 in Eenrum

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie. Wij zijn gespecialiseerd in woningen voor
55-plussers en mensen met een beperking. Wij verhuren bij u in de omgeving naast Eenrum ook
appartementen in De Blinkstede in Uithuizen en Viskenij in Baflo. Geïnteresseerd? Neemt u dan
gerust contact op met de bewonersconsulent (werkdagen van 8.30 – 13.00 uur) bereikbaar.
Aan de Mattenesserlaan aan
de rand van de dorpskern
van Eenrum verhuurt
Woonzorg Nederland
woningen voor 55 plussers
in de sociale verhuur.

Feiten op een rij
•
•
•
•
•
•
•

•
•

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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PAARDEN DRAVEN IN EENRUM
Na twee jaar corona zullen de dravers op woensdag 17
augustus a.s. weer van start gaan op het gras van het
sportpark aan de Burgemeester J.J. Willingestraat 7 in
Eenrum. Daarmee keert een stukje historie terug naar
het dorp waar al vanaf 1957 gekoerst wordt.
Na het sluiten van de drafbaan in het Stadspark van
Groningen leek drafsport in de provincie Groningen
een verloren zaak maar een sport met een dermate
rijke historie geeft zich niet zomaar gewonnen. Dankzij
de samenwerking tussen de organisaties van de
grasbaankoersen in Aduard en Eenrum staan er dit jaar
toch weer twee meetings op het programma. In Aduard
was de eerste meeting al op woensdag 15 juni terwijl de
paarden het gras van Eenrum op woensdag 17 augustus
aan zullen doen.
Naast de samenwerking tussen de besturen van Aduard
en Eenrum is ook de introductie van het RBC (Regionaal
Banen Circuit) een belangrijke impuls voor de drafsport
op gras. Binnen het RBC werken de kleinere banen
van Alkmaar, Joure, Eenrum, Emmeloord, Aduard
en Hilversum samen en hieruit vloeien talloze nieuwe
initiatieven voort. Een belangrijk gevolg van die initiatieven
is dat de Nederlandse trainers weer massaal aanwezig
zijn op de grasbanen in Nederland. Veel paarden, veel
publiek, prachtige sport en een gezellige sfeer maken
een bezoek aan de grasbanen tot een heerlijk dagje uit.

Dit jaar is er ook weer een “eigenaar voor één dag”. Bij
deze actie wordt een bezoeker voor één dag (mede)eigenaar van een paard die tijdens de meeting ook echt
aan een koers mee zal doen. De “eigenaar voor één
dag” krijgt, net als de echte eigenaar, het door het paard
gewonnen prijzengeld uitgekeerd. Dichter bij de sport
kun je als bezoeker niet komen!
De koersen in Eenrum vinden plaats op woensdag 17
augustus op het gemeentelijke sportpark aan de J.J.
Willingestraat 7 in Eenrum. De start van de eerste koers
is om 16.00 uur en de entree is gratis.

watersportvereniging De Pool
Even een berichtje van Watersportvereniging De Pool
betreffende de steiger:
We zijn druk bezig met de steiger, zoals velen hebben
kunnen zien staat er nog een bord met “betreden op eigen
risico”. We hebben hier contact over met de gemeente.
Er zijn nu eerst rijplaten op de steiger geplaatst. Als deze
vlak blijven liggen zal het bord weg gehaald worden.
De gemeente gaat de steiger in week 35 vervangen voor
een duurzame en onderhoudsvrije steiger.
Dit had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren, maar
we zijn blij dat er nu eindelijk iets gaat gebeuren.

Robert Mulder
WSV De Pool

Eenrum staat binnen de drafsport hoog aangeschreven.
Trainers en pikeurs reizen graag af naar het hoge noorden
vanwege de uitmuntende verzorging en organisatie door
de vrijwilligers in Eenrum. Ook het publiek komt in Eenrum
volop aan haar trekken. Naast topsport organiseert het
bestuur van Eenrum jaarlijks diverse publieksacties, zoals
een verloting waarbij talloze mooie prijzen te winnen
zijn. De hoofdprijs is dit jaar een rondvlucht boven de
provincie Groningen waarbij uiteraard ook over Eenrum
gevlogen wordt.
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tekening van Jan Woldring uit het Bokkeblad april 1988
de toenmalige voorganger van De Ainrommer.

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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PUZZEL
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Stuur de oplossing voor 15 september 2022 naar Monique Blaauw, Mattenesserlaan 7 Eenrum of mail
naar
puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer
“OUDE KOEIEN UIT DE SLOOT HALEN”. De winnaar van de vorige maand: Chieltje Raangs-de Vries.
Gefeliciteerd, het prijsje aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.

HORIZONTAAL
1.spatiebalk
7.beter worden
13.duinvallei
14.ouderwetse vrouwenmuts
16.intuigen
17.advies
19.lonk
23.voeg
25.term bij een balspel
26.herkauwer
27.optuigen
29.Chinees in Indonesië
30.symbool krypton
31.draagbalk
33.vermogen
35.onder het nodige
voorbehoud
36.middellijn v.e. kogel
38.bestaansmiddel
40.langharige borstel
42.tafelgast
43.schip als hotel
47.inrichting (afk)
45.verlegenheid
46.jasomslag
48.houding v.e. ruiter
49.vogelverblijf
51.stomen
53.zijrivier v.d. Elbe
54.keurig
57.richel
58.duin
59.deel v.h. oog
60.Bijbelse figuur
62.verlaagde toon
63.huiselijk
64.gevaarlijke stof
66.kledigstuk
68.zelfzuchtig iemand
70.oosters weefsel
72.ingedikt vruchtensap
75.schaakterm
76.energieleverancier
77.verlaagde toon
79.rivierarm
80.megahertz (afk)
81.beroep
82.Internationale
Arbeidsorganisatie(afk)
83.Europeaan
85.verhoogde toon
86.olm
87.aandrijving
89.geaardheid
92.boomvrucht
94.opschudding
96.hardop
98.doezelig
99.oorvijg
100.Amerikaanse
inlichtingendienst
102.treuzelaar

104.club van kunstenaars
105.kleurentelevisie (afk)
107.Europese hoofdstad
109.deel v.d. keel
112.riv. in België
113.sporthemd
115.onderzoeksorganisatie
116.nieuw (voorvoegsel)
117.vervaardiger
118.ondiep water
120.drie-eenheid
122.afspraakje
123.kort hekeldicht
126.Internationaal Monetair
Fonds (afk)
127.schamen
129.toegepaste onderwijskunde
(afk)
130.vader of moeder
132.Ind. tuinjongen
133.onmeetbaar getal
134.Interationaal Olympisch
Commité (afk)
136.zaligheid
138.pl. in Duitsland
139.middeleeuws vaartuig
140.punt
142.vaste ordening
144.bereide rijst
145.groot bedrag
147.soort hormoon
148.gewas
149.zich geleidelijk ontwikkelen
150.verlegen

VERTICAAL
1.afgevallen hout zoeken
2.gewoonte
3.jongesnaam
4.in loco(afk)
5.leerbewerker
6.dondegod
7.pl. in Overijssel
8.venter
9.landelijke krant
10.dakbedekking
11.fijngemaakt eten
12.vak op school
15.heldere limonadegazeuse
18.uitstraling
19.roofdier
20.scheepstouw
21.sportterm
22.overheid
24.luchtstroom
26.steekwapen
28.land in Afrika
31.inhoudsmaat
32.in trek
34.hoogste mannenstem
37.eetgerei
38.Griekse letter
39.dom

41.uitgeput
43.onvriendelijk
44.kleur
47.welzijnswerker
48.maaiwerktuig
50.tabel
52.energieleverancier
54.zeer droge champagne
55.soort pantoffel
56.soort fruit
59.opleidingsinrichting
61.cap
63.automerk
64.Bijbelboek
65.hypothetisch
67.Ierse vrijheidsbeweging
68.pl. in Drenthe
69.bedoeling
70.afdruk
71.vogel
73.voor de bakker!
74.onbehouwen
76.Europees
ruimtevaartinstituut
78.teneergeslagen
84.onnozele
88.zeegras
90.sekte in Amerika
91.werktuig
93.droge korte hoest
94.pl. in Gelderland
95.keuzemogelijkheid
97.tweezang
99.verbod
100.schoonheidsspecialiste
101.voorwendsel
103.tijdelijk verblijf
104.vlek op een paardenhoofd
105.peulvrucht
106.unie
108.wilde marjolein
110.vogel
111.niet klaar
112.afstaan
114.achteruit
117.meisjesnaam
119.vorm van biljarten
121.maritieme organisatie
122.handelsterm
124.been
125.aanspreektitel
127.klaar
128.heldendicht
131.kraakbeenvis
132.wetenschappelijke opleiding
135.eindtoets groep 8
137.lichaamsdeel
138.soort struisvogel
139.zoon van Adam
141.aardkluit
143.grammofoonplaat
144.Nederlandse norm
146.in deze tijd
148.symbool helium
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VRIJJAZZIE HEEFT DE SMAAK TE PAKKEN!
Op het moment dat je dit leest, zijn er al weer vele
optredens geweest: met z’n vijven lieten we ons horen in
Verhildersum tijdens het afscheid van twee wethouders
van onze gemeente. De mannen van de band maakten
muziek in de stromende regen in de Notoarestoen na
de uitvaart van Jan Smit. Pjotr en Ingrid waren opnieuw
muzikaal aanwezig op de Kleine Plantage tijdens het
allerlaatste en gelukkig zonnige themaweekend van het
bestaan van de kwekerij. Op 11 juni waren we voltallig
aanwezig in Garnwerd tijdens de vrijmarkt die ten bate
van de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de
regio werd georganiseerd. Het weer en de sfeer waren
uitstekend! De bezoekers konden een donatie doen en
daarna hun verzoeknummer doorgeven. We zijn blij dat
we op deze manier onze bijdrage konden leveren en
meehielpen de opbrengst naar ruim 1000 euro konden
brengen.
Per abuis heb ik in de vorige editie van de Ainrommer het
optreden in Dokkum aangekondigd voor 26 juni. Hopelijk
ben je niet voor niets over de grens gereden, want dit
moest natuurlijk 17 zijn. Op het moment van schrijven
is dit nog toekomst, maar als alle weersvoorspellingen
uitkomen, hebben we een optreden met zomerse
temperaturen gehad.
Nog in de planning staat een optreden van Pjotr en
Ingrid, deze keer aangevuld met vriend Harry van der
Heide op drums. Harry woont in Warffum alwaar in het
Huiskamercafé op zondagmiddag 3 juli van 15-17 uur
een zomers en swingend optreden zal zijn. Als alles
doorgaat, is dit een voorproefje van een optreden met
de hele band later in het jaar, dan weer als vanouds met
onze eigen drumster Anita.
En tenslotte: zaterdag 3 september zal de gehele band
spelen tijdens de tweede editie van het Festival Den
Andel. Op dit moment weten we nog niet hoe laat we
daar zullen spelen, maar waarschijnlijk halverwege de
middag. Het programma zal te zijner tijd bekend gemaakt
worden.
Houd daarvoor en voor eventuele spontane optredens ook
onze website www.vrijjazzie.nl of onze Facebookpagina
in de gaten!
We wensen je een mooie, ontspannen en muzikale
zomer!
VrijJazzie groeten ook namens Robert, Pjotr, Hans en
Anita,
Ingrid van der Meulen
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DE AVOND WANDEL3DAAGSE WAS WEER
EEN GROOT SUCCES
Op 15,16 en 17 juni was er door de W3daagsecommissie
van de Vereniging voor Volksvermaken weer wandelroutes
uitgezet voor 5 en 10 km in en rondom Eenrum. We
hadden er prachtig weer bij en er deden 130 deelnemers
mee, van jong tot oud.
Met dank aan onze sponsoren :
Marten van Esch: fruit
Appie v.d. Horn: eierkoeken
Coop Bijlholt: chips
En natuurlijk onze vrijwilligers die op verschillende
plekken een knipje gaven in de wedstrijdkaart. Dat
vonden de kinderen erg leuk want er waren verschillende
soorten figuurtjes te knippen. Ook hebben we weer vier
verkeersregelaars bereid gevonden om de lopers veilig
hun tocht te laten lopen. Het start- en eindpunt was als
vanouds bij de voetbalkantine, dit omdat de ouders en
organisatie het een veiliger begin- en eindpunt vinden.
Alle lopers kregen een mooie medaille.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde
W3daagse met heel mooi weer en enthousiaste lopers.
Alle mensen die hieraan mee geholpen om dit tot een
groot succes te brengen: heel hartelijk dank! We hopen
volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.
Iedereen een prettige vakantie en tot ziens.
Tresia, Derk en Greetje

n.

2
8
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Die met die touwtjes
Het was in 1969.
De klassen 2a en 2b van de Pedagogische Academie
van Appingedam gingen op werkweek van 30 september
tot 3 oktober. Wanneer en waar die werkweek was,
kon ik vrij snel vinden omdat klasgenoot Herman M.
dat toen met fraaie popartletters in mijn RIJAM-agenda
had geschreven. Die week was in het Oecumenisch
Vormingsoord Hedenesse in Cadzand in ZeeuwsVlaanderen. De werkweek stond in het teken van het
zeer nabije Vlaanderen met zijn eigen cultuur. Er waren
een paar dagexcursies door het Vlaamse land en naar
een paar steden. Hier kan ik mij echter amper iets van
herinneren. Heel vreemd, want het prachtige Vlaams en
de rijke stadsarchitectuur vond ik toen al heel fraai en
imponerend.

Die werkweek is heel mager opgeslagen in mijn brein.
Misschien hoefde er geen verslag van te worden gemaakt.
Wat mij nog wel bijstaat, is dat het elke volgende avond
steeds later werd, met veel paffen en pimpelen. Het
gebeurde ook bijna nooit dat onze 2a-klas omging met
de 2b-klas, want er waren enige cultuurverschillen. Toen
het tussen student G.K. en I.H. uit 2a op de tweede
dag opeens ‘dik aan’ was en het stel zich elke volgende
avond steeds meer afzonderde van het groepsgebeuren
was er sprake van ‘klas 2c’.
Ik zat in klas 2a.
Zoals gezegd weet ik amper nog iets van deze week.
Elke volgende ochtend was er een grotere kater dan de
vorige, met droge keel, schorre stem en ‘lamme longen’.
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Die ene ochtend
Het ochtendprogramma van een van de laatste dagen
staat mij nog het meest bij. Op deze morgen was
aan menig student te zien dat er weer stevig was
doorgezakt. Na het ontbijt, waar veel werd nageblust,
zou een Vlaamse schrijver komen, geïnterviewd door zijn

vrouw. Toen we de zaal in sloften, zat het stel al klaar
achter een lange tafel voorin. Op de tafel stonden drie
gekleurde dozen, wat een wat vreemd gezicht was.
Nadat iedereen een plaats had gevonden en de eerste
shagjes waren gedraaid om de alweer opkomende
dufheid voor te zijn, was het wachten op de ongetwijfeld
vele woorden. Toen het aanschuifgeluid was verstomd
en de schrijver de zaal rondkeek, draaide de vrouw
met een kordaat gebaar haar hoofd naar haar man. De
schrijver opende het deksel van een doos. Daar zal zijn
laatste boek wel uitkomen, dacht ik. Maar nee, het was
een groot rood plastic ei van zo’n tien cm. groot! Met
zijn andere hand maakte hij een paar geheimzinnige
gebaren om het ei heen dat opeens blauw was. Weer
wat gebaren en het ei werd geel. Heel 2a en 2b, inclusief
de twee leraren, waren opeens klaarwakker. Nadat het
ei nogmaals van kleur was veranderd, ging het terug
in de doos. We keken ademloos toe. Vervolgens ging
een andere doos open en pakte de boekenschrijvende
goochelaar een paar touwtjes die hij eerst als een bosje
ronddraaide en vervolgens alle touwtjes aan elkaar
vastknoopte. Na wat simsalabim-gebaren erbij was het
opeens één touw zonder knopen. We zaten paf! De
vrouw volgde gebiologeerd alle handelingen alsof ze
het haar echtgenoot de allereerste keer zag doen. Af en
toe keek ze met trotse blik naar onze groep waaruit een
bewonderend gemompel steeg. We keken elkaar aan
met een blik: hoe flikt die kerel dat! Er kwamen nóg twee
knappe goocheltrucs. Toen was het voorbij, wij waren
opeens topfit en goed bij de les! Dachten we …
De man keek naar zijn vrouw. “Jaaa”, zei ze, “mijn man
is schrijver, maar hij heeft als hobby goochelen.” Nou
dat konden wij als onderwijzers in de dop ook nog wel
zónder deze toelichting constateren, daar waren wij toch
wel uitgeslapen genoeg voor! Al kwam niemand van ons
op het idee even een applausje voor al die onverwachte
kunstjes te geven.
De vrouw begon met de eerste vraag van het interview.
Hoe ik hiervoor ook mijn best heb gedaan tot het schrijven
van dit verhaal, kan ik mij geen enkele, maar dan ook
geen enkele vraag herinneren en ook geen wóórd van
de antwoorden. Wel was het zo dat de vragen steeds
korter werden en de antwoorden steeds langer. Reeds
vijf minuten na het begin begon de dufheid toe te slaan
en vielen mijn ogen regelmatig dicht. Het stemgeluid van
de goochelende boekenschrijver leek dan wat lager te
gaan bij mijn herhaaldelijk diep wegzakken. Af en toe
keek ik om mij heen en zag ik dat een paar anderen,
ongeacht uit welke klas, met dezelfde worsteling bezig
waren.
Toen de vrouw van de goochelschrijver eindelijk door de
vragen heen was en de man zijn laatste antwoord had
gegeven, was het plotseling stil. Daar schrok menigeen
van op, ook ik kwam abrupt uit de diepte, ingehaald
door een groot paars ei. Het suisde door de zaal. Toen
klonk weer de stem van de vrouw; ze leek nu opeens

een stuk luider en hoger te praten.
“Heeft iemand misschien iets te vragen?”
Er viel een stilte.
“Of wilt gij dat mijn echtgenoot nog wat dieper op iets
ingaat?”
Nóg dieper? Was dit niet diep genoeg!? Ik ben bij dat
hele interview toch steeds óók mee de diepte ingegaan!?
Aanhoudende stilte.
“Van iets wat ge niet helemaal duidelijk is?”
Stilte, op een paar droge kuchjes na. Sommigen
begonnen wat onrustig te schuiven. Ik voelde opeens
een plaatsvervangende schaamte opkomen. Die beide
Vlamingen zullen nu wel denken: wat is dit toch hier een
stelletje Nederlandse lethargische kaaskoppen. En die
leeghoofden staan over een jaar voor de klas!? Arme
kaaskopkindjes!
De vrouw keek nog eens vorsend rond en probeerde
het nog één keer. “Niemand dus meer een vraag?” De
teleurstelling droop eraf.
Oorverdovende stilte.
Is er nou snotverdorie niemand die een intelligente vraag
heeft!? We gaan hier af als een gieter!
Opeens was er wat geritsel, ik keek gauw om mij
heen wie de redder zou zijn. Iemand uit de b-klas stak
aarzelend zijn hand een eindje in de lucht.
“Ja, eeeh wil uw man die truc met die touwtjes nog eens
doen?”

Meer tijd om te vluchten
Nog steeds zijn er mensen die denken dat ze wel wakker
worden van rook. Angevaren: “Als jij slaapt, slaapt je neus
ook. Een rookmelder maakt je wél wakker en daarom is
ie zo belangrijk. Je houdt meer kostbare tijd over om
jezelf in veiligheid te brengen.” De brandweer ervaart
dagelijks het belang van goed werkende rookmelders
in woningen. “De meeste slachtoffers vallen door het
inademen van rook. Met het eenvoudig ophangen van
rookmelders kun je veel ellende voorkomen.”
“Belangrijk is dat je rookmelders écht ophangt voor
jezelf en voor iedereen die je lief is”, benadrukt Carolien
Angevaren. “Ik ben blij dat de rookmelderplicht van
kracht is per 1 juli. Een rookmelder detecteert rook en
waarschuwt je heel snel. Zo heb je meer tijd om veilig
buiten te komen bij brand, kun je eerder de brandweer
bellen en is de kans op het beperken van de schade
groter. Rookmelders redden levens.”
Check, koop en plak rookmelders
Weten hoeveel rookmelders jij in huis nodig hebt en waar
ze moeten hangen? Check rookmelders.nl. Binnen een
paar minuten weet je dan precies hoeveel jij er nodig hebt
in jouw thuissituatie. Koop ze online, in een bouwmarkt
of elektronicawinkel en plak ze op. Zo zorg je voor jouw
veiligheid èn die van je dierbaren.

Dirk Molenaar

Persbericht 24 mei 2022
Brandweer Nederland roept iedereen op om
rookmelders in huis op te hangen

Zie ook www.rookmelders.nl en
onderwerpen/rookmelders/

www.brandweer.nl/

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht of een wettelijke
verplichting dat er op elke verdieping in huis een
rookmelder hangt. Vandaag start de landelijke
rookmeldercampagne. Met de slogan ‘Check - Koop
– Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om
minimaal één werkende rookmelder op te hangen op
elke verdieping in huis.
Het is heel makkelijk
Ophangen was nog nooit zo eenvoudig. “De rookmelders
van nu hebben vaak een plakker op de achterkant. Het
maakt wonen absoluut een stuk veiliger”, verzekert
Carolien Angevaren namens Brandweer Nederland.
“Je kunt makkelijk het plaatsingsadvies checken op de
website www.rookmelders.nl. Binnen een paar minuten
weet je dan precies hoeveel jij er nodig hebt in jouw
thuissituatie..”
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kleurplaat
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Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl
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Uit Oude ansichten Jur Bolt

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

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

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

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
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

Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

CENTRAAL MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP

Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis

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