
1

dorpsblad voor eenrum november 2020  |  www.de-ainrommer.nl
de ainrommer

in deze editie...

•  dorpsbelangen

•  eem om toavel.....

•  visclub

• ijsvereniging

•  maak je eigen film



2

redactieteam

Ruben Heijloo, redactie@de-ainrommer.nl
Greetje Baars, advertentie@de-ainrommer.nl
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Tom Baars, opmaak.
Harry v.d Laan, penningmeester@de-ainrommer.nl

redactieadres – Inleveren kopij
Ruben Heijloo
redactie@de-ainrommer.nl
tel: 06-45284533 

databank
Sandra de Vries, agenda@de-ainrommer.nl

adverteren? –  Wat kost dat? 
advertentie WijZigen?
Greetje Baars
advertentie@de-ainrommer.nl
Tel: 0595-491768

oplossing puZZels inleveren
Monique Blaauw, puzzel@de-ainrommer.nl
Matenesserlaan 77

beZorging
Sjanneke Niewold-Staal en team

drukkerij
Sikkema, Hoofdstraat 16, Warffum

inhoudsopgave

de ainrommer
redactie team

rubrieken                    pagina

let op: kopij inleveren voor 15 november!!     
Elke vereniging, organisatie, stichting of individu kan kopij aanleveren voor De Ainrommer. De redactie behoudt zich uitdrukkelijk het recht 
voor kopij niet te plaatsen, in te korten en/of te redigeren. Een van de criteria voor plaatsing is een band met Eenrum en directe omgeving. 
Kopij wordt geredigeerd op taalfouten en helder, begrijpelijk en eenvoudig taalgebruik. Te lange artikelen worden ingekort of op de website 
gepubliceerd. De redactie kan zonder overleg te voeren met de indiener van de kopij de hier genoemde redactiewerkzaamheden uitvoeren. 
Niet geplaatst worden stukken die kwetsend zijn voor personen of groepen personen of die een uitgesproken commercieel belang dienen. 
De redactie geeft naar eigen inzicht vorm aan De Ainrommer. Persberichten en dergelijke gericht aan de redactie worden uiteraard anders 
behandeld dan advertenties, waarbij de adverteerder in grote mate de vormgeving en inhoud bepaalt. Bij voorkeur teksten aanleveren per 
email in een word document en advertenties/afbeeldingen bij voorkeur in jpg/pdf-opmaak.

VOORWOORD     1
nijs Oet ainROm     2
WORD DOnateuR Van De ainROmmeR  2
nieuWs Van DORPsBeLanGen    3
De KinDeRPOstZeGeLaCtie 2020   3
GRiePVaCCinaties     4
WOOnWensen in eenRum?   4
eenRumeR KeRK en tORen   6
ainROmmeR BOuDeLmaaRKt   8
ijsVeReniGinG eenRum    8
BRanDWeeR ZOeKt VRijWiLLiGeRs   10
nieuWs Van Het OntmOetinGsPunt   10
HeRFstiDee: maaK je eiGen FiLm!  12
VRienDjes in De sPOtLiGHts   13
eem Om tOaVeL mit…    14
‘PieP’; De BRanDWeeR RuKt uit naaR De BieB15
KeRK in Het DORP     16
sint maaRten     16
sinteRKLaasintOCHt 2020    16
PUZZEL      18
RUILKRING HOGELAND WIL GROEIEN  21
SWING DU NORD IN ’T MARNEHOES  21
VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE   21
’T AINROMMER SPEULTOENTJE    22
SCHRIJFCURSUS ‘IN DIERBARE HERINNERING’ 22
VISCLUB DE GOEDE VERWACHTING   24
VRIJJAZZIE SCHOOF AAN BIJ  BURENDAG  24
YOGA-4-KIDS      26
DORCAS  WINSUM ZOEKT VRIJWILLIGERS  26
JAN HENK DE GROOT IN ‘T MARNEHOES  26
KLEURPLAAT      28



3

voorwoord

We hadden een interessante discussie bij de laatste 
redactievergadering van de Ainrommer. Het onderwerp: 
schrijf je nou ‘Eenrummer’ of ‘Eenrumer’; dus met één of 
twee m-en? Aanleiding was een aantal artikelen in deze 
novembereditie van uw favoriete dorpsmagazine. Daarin 
werd consequent ‘Eenrumer’ geschreven - dus met één 
‘m’. Maar als je dat zou uitspreken, zou het klinken als 
‘Eenruumer’. En het is wél De Ainrommer - met twee ‘m-
en’. Verwarring alom. 

We gingen te rade bij Google. De sites van onder andere 
RTV Noord, Dagblad van het Noorden en Wikipedia 
geven allemaal tegenstrijdige informatie. Het is net 
alsof internet niét alle antwoorden heeft. We checkten 
ook Dirk Molenaar, wandelende encyclopedie én vaste 
schrijver van ons blad. Hij stelde dat de ‘één m-versie’ 
algemeen geaccepteerd is, hoewel er in Mensingeweer 
wel weer een Eenrummerweg (twee m-en) bestaat. Bij 
verder onderzoek bleek dat de klompenmakerij en de 
kaarsenmakerij óók Eenrumer hanteren.

Wie zijn wij om te breken met deze traditie? Dan maar 
inconsequent. Wij gaan voor de ene m in Eenrumer in 
de Ainrommer. Hopelijk kunt u zich daar in vinden. Boze 
brieven kunnen naar de redactie. 

Boze brieven over corona hoeven overigens niét onze 
kant op, hoewel ook deze editie van de Ainrommer vol 
staat met stukjes over dat verdraaide virus. Het lijkt wel 
een gebroken platenspeler: net als voorgaande maanden 
zijn organisaties en bedrijven druk bezig met uitstellen, 
afzeggen of aanpassen. 

Het is toch bizar dat een virus afkomstig van een verre 
markt in China het leven in Noord-Groningen zo ontregelt. 
Inmiddels bestaan er heuse Eenrum-mondkapjes, 
gemaakt door Greetje Baars, die ons bescherming 
bieden in deze roerige tijden. 

Gelukkig ook nog andere stukken in de Ainrommer. Zo 
is er een kort verslag over de succesvolle Ainrommer 
Vrijmarkt van 26 september, waarbij maar liefst 53 
huishoudens spulletjes verkochten. Voor puzzelaars 
is er uiteraard weer een fijne kruiswoordpuzzel. Ook 
krijgt u de gebruikelijke updates van Dorpsbelangen, 
met deze keer extra aandacht voor het tekort aan 
woonruimte in Eenrum. In ’Eem om toavel met…’ praat 
Tom met logopediste Ingrid. En Sacha leert kids hoe ze 
op druilerige herfstdagen zelf een stop motion-filmpje 
kunnen maken. Tot slot schrijft Dirk Molenaar – wiens 
vorige artikel in de Ainrommer ietwat verminkt was 
afgedrukt – over twee pentekeningen van de Eenrumer 
kerk, met daaraan gekoppeld een ‘Ken uw toren-quiz’. 
Kortom: genoeg om deze kille herfstmaand door te 
komen. 

Een mededeling van huishoudelijke aard: in de vorige 
Ainrommer was het banknummer voor donaties 
verkeerd afgedrukt. Het correcte nummer is:   
NL15RABO 0316 0040 57 o.v.v. ‘nieuwe donateur’ en 
uw adres. Het is nu niet zo dat iemand anders aan de 
haal gaat met uw royale donaties – bij het doneren kreeg 
u waarschijnlijk meteen al een foutmelding. Met excuus 
voor de verwarring.
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nijs oet ainrom
Dag Dat Organisatie Activiteit Locatie Tijd

Wekelijkse activiteiten S v Eenrum
19.30 – 20.30
19.00 – 20.15
20.15 – 21.30
09.00 – 10.00
15.20 – 16.10
16.15 – 17.05
17.10 – 18.00
18.05 – 18.55

Diverse andere Wekelijkse Activiteiten
Zwemmen
Volksdansen
G ymnastiek 10.00 – 11.00
Handwerken (even weken)
Bingo (oneven weken)
Loopgroep
Klaverjassen
Rep. Ook voor < de 55 jr.

Erediensten van de Protestantse G emeente Winsum/Halfambt 
Datum Plaats Voorganger Bijzonderheden Aanvang

Ds. H. J ansen Oogstdienst
I. Epema
Ds. R. Renooij Doopviering (online)
Ds. H. J ansen Viering avondmaal
Ds. R. Renooij/Ds. H. J ansen Eeuwigheidszondag
Ds. H. J ansen 1e Advent

Word donateur van de ainrommer

Wij staan weer voor een nieuw seizoen 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.

Wilt u de Ainrommer in kleur lezen? Kijk dan op:
www.de-ainrommer.nl

Voor de meest recente informatie zie www.eenrumonline.nl
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nieuWs van dorpsbelangen 

Denk je iets meer de goede coronakant op te gaan, 
komen er weer nieuwe, strengere maatregelen. Het 
kenmerk van een vereniging (dus ook van de Vereniging 
Dorpsbelangen) is dat je in vereniging – dus samen – 
allerlei dingen doet. Dat ‘samen’ kun je nu wel vergeten. 
Gelukkig dat er nog beeldbellen bestaat. Maar meer 
dan varen op halve kracht zit er niet in en dat zullen we 
voorlopig blijven doen. Gelukkig is er nog wel wat te 
melden.

Hertenkamp
In de vorige Ainrommer is al gemeld dat de grootste kou 
uit de lucht is en dat er voldoende vertrouwen is in een 
goede toekomst wat betreft het Hertenkamp. De basis 
voor de praktische zaken is gelegd. Gelukkig is nu ook 
voorzien in de administratieve en financiële ondersteuning 
van het Hertenkamp. Het punt van ‘gewoon door 
kunnen gaan’ is nu bereikt. De tijden van de herfst, die 
nu al flink op weg is, en de winter kunnen mooi gebruikt 
worden om al eens voorzichtig te denken over de 
verdere ontwikkeling van het Hertenkamp. Gedachten 
daarover en suggesties kunnen gemeld worden aan de 
vrijwilligers van het Hertenkamp of aan Dorpsbelangen 
worden gemaild (zie onder voor contact). Onder andere 
via de Ainrommer houden we iedereen van het verdere 
verloop op de hoogte.

Contributie
Coronagedwongen is de inning van de contributies/
donaties voor Dorpsbelangen/De Ainrommer/het 
Hertenkamp niet meer persoonlijk geweest, maar zijn 
de leden/donateurs via een briefje in de brievenbus 
uitgenodigd de financiële bijdrage(n) per bank over te 
maken. Gelukkig is daar op flinke schaal gehoor aan 
gegeven en dat maakt de penningmeester erg tevreden. 
Nog niet iedereen heeft betaald en voor de mensen die 
het eerste briefje hebben gemist of de betaling vergeten 
zijn, is een tweede ronde gemaakt in de vorm van een 
herinneringsbriefje. Bij dezen dan ook de oproep om 
via deze weg te betalen. Het scheelt een hoop werk en 
alvast dank voor de moeite.

Dorpsvisie
Nog steeds rijdt het coronavirus de verdere ontwikkeling 
van de Dorpsvisie in de wielen. Naar buiten kan er 
voorlopig niets gebeuren. Zodra de RIVM-richtlijnen het 
toelaten zal de draad met betrekking tot de Dorpsvisie-
activiteiten weer opgepakt worden. Achter de schermen 
is gewerkt aan het onderwerp Woonwensen in Eenrum. 
In deze Ainrommer is daarover een uitgebreider stuk te 
vinden.

Verkeersveiligheid
Het in de vorige Ainrommer aangekondigde overleg 
over de verkeersveiligheid met de gemeente Het 
Hogeland heeft inmiddels plaatsgevonden. Onder 
anderen de verkeersdeskundige van de gemeente 
heeft op verschillende plaatsen de gesignaleerde 
knelpunten gedetailleerd bekeken en toegelicht horen 
worden. De warrige en onveilige verkeerssituatie bij 
IKC de Linde kwam bij voorbeeld uitgebreid aan bod 
evenals de onduidelijkheid over de vraag waar overal 
een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt. Is het 
verder mogelijk om het steeds zwaarder wordende en 
snel rijdende landbouwverkeer buiten de dorpskom 
te krijgen? Snelle oplossingen konden natuurlijk niet 
verwacht worden, maar de stellige indruk bestaat dat de 
gemeente er serieus en voortvarend mee aan de slag zal 
gaan. We houden de vinger aan de pols.

Contact met Dorpsbelangen
We vinden het belangrijk om korte lijnen met de 
dorpsgenoten te hebben. Naast contact via ons 
e-mailadres dorpsbelangeneenrum@gmail.com kan 
ook direct telefonisch contact met de voorzitter (06-
12963712) worden opgenomen. Een WhatsApp-bericht 
sturen kan natuurlijk ook. We staan open voor alle 
denkbare vragen, opmerkingen en suggesties.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Willem Hiemstra (voorzitter)

de kinderpostZegelactie 2020

Onlangs zijn wij, de kinderen van groep 8 van IKC De 
Linde, weer met de kinderpostzegels langs de deuren 
geweest. 

We hebben daarmee € 5292,60 opgehaald! Een 
erg hoog bedrag en we willen dan ook iedereen die 
daartoe heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. De 
bestellingen worden medio november/december 2020 
door de postbode bij u thuis afgeleverd!

Nogmaals bedankt!

Groep 8 van IKC De Linde.
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griepvaccinaties en pneumokokken-
vaccinaties
 
Het is weer bijna tijd voor de jaarlijkse griepprik. Mensen 
die hiervoor een oproep krijgen, kunnen op 5 november 
bij de Huisartsenpraktijk Eenrum de griepprik halen. 
Hiervoor kunt u van 14 tot 18 uur terecht. Neemt u 
alstublieft uw oproep mee.

Vanwege COVID-19 maatregelen gaat het dit jaar wat 
anders dan normaal. Het wordt eenrichtingsverkeer. De 
ingang is via de achterkant, naast de Coop. Dit wordt 
aangegeven. We proberen de toestroom zoveel mogelijk 
te spreiden door u een tijdsblok te geven. Dit staat in uw 
oproep. Verder willen we u verzoeken om een mondkapje 
te dragen en afstand te houden van elkaar.
 
We stellen het op prijs als u op 5 november in de 
middag geen herhaalmedicatie komt ophalen, om nog 
meer drukte te voorkomen. Ook is er die middag geen 
spreekuur.
 
Als u niet in de gelegenheid bent om op 5 november 
te komen, kunt u tot en met 12 november terecht op 
een hiervoor georganiseerd inloopspreekuur, elke 
dag tussen 9:30 uur en 10:30 uur. Mocht ook dat niet 
lukken, dan kunt u bellen voor een andere afspraak. 
Telefoonnummer: 0595-491432, kies 2. We adviseren u 
om vóór december uw griepprik te halen.
 
Mensen die de griepprik thuis krijgen toegediend, 
ontvangen geen oproep. De assistente komt dan bij u 
langs.
 
Verder krijgen mensen die geboren zijn tussen 
1941 en 1947 ook een uitnodiging voor een 
pneumokokkenvaccinatie. Meer uitleg hierover staat in 
uw oproep en op www.rivm.nl/pneumokokken.
 
Heeft u geen oproep gekregen voor de griepprik, terwijl 
u hier wel voor in aanmerking denkt te komen? Neemt u 
dan alstublieft contact met ons op. Wij kunnen dan kijken 
of u inderdaad in aanmerking komt. Als blijkt dat er geen 
medische reden is waardoor u in aanmerking komt, kunt 
u de griepprik alsnog krijgen, zolang de voorraad strekt. 
Dan zijn de kosten hiervan echter voor eigen rekening.

Huisartsenpraktijk Eenrum

woonwensen in eenrum?

Uit de bijeenkomsten in het kader van het ontwikkelen 
van de Dorpsvisie is meerdere keren naar voren 
gekomen dat onder de Eenrumers behoefte bestaat aan 
woonruimte in Eenrum. Het gaat daarbij om jongeren 
die graag een betaalbare starterswoning willen, ouderen 
die graag naar een kleinere, leeftijdsbestendige woning 
willen of inwoners die graag een ‘betere’ woning willen. 
Het probleem is dat de woningmarkt in Eenrum op slot 
zit. Er zijn geen bestaande woningen beschikbaar om dit 
op te lossen en er wordt niets gebouwd. Eenrumers, die 
eigenlijk liever in Eenrum zouden willen blijven wonen (en 
wie wil dat niet :) ), gaan noodgedwongen hun heil ergens 
anders zoeken. Ook zijn er oud-Eenrumers die graag 
weer naar Eenrum terug willen keren. En ten slotte zijn 
er ‘buitenstaanders’ die graag in Eenrum willen wonen. 
Kortom, er lijkt een duidelijke behoefte te zijn aan meer 
en gevarieerde woonruimte in Eenrum. Het vervullen 
van die behoefte kan de leefbaarheid van Eenrum sterk 
bevorderen. 

De voormalige gemeente de Marne stelde zich altijd op 
het standpunt dat uitbreiding van het aantal woningen in 
Eenrum niet gewenst was. Aan initiatieven in die richting 
werd zeker niet meegewerkt. De gemeente het Hogeland 
stelt zich anders op, zo is gebleken uit contacten met 
Eenrumers van de Dorpsvisie en Dorpsbelangen. Als er 
een concrete behoefte bestaat aan woningen in Eenrum 
zal de gemeente dat met een welwillende houding 
behandelen. Meer invloed van het dorp en meer luisteren 
naar de wensen van de inwoners. Op zich een prima 
ontwikkeling. Hoe nu verder?

Tom Baars en Wim Toonder van de Dorpsvisie en Franz 
van der Zee en Willem Hiemstra van Dorpsbelangen 
hebben samen deze draad opgepakt. Het is de 
bedoeling om binnenkort met een korte behoeftepeiling 
de woonwensen in Eenrum concreet te inventariseren. 
Daarnaast kan iedereen die dit leest en die woonwensen, 
andere ideeën, opmerkingen etc. heeft dit melden via 
dorpsbelangeneenrum@gmail.com. Ook is het natuurlijk 
prima om dit bericht te delen met anderen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn. 

We gaan ermee aan de slag en roepen alle 
belangstellenden op om nu al hun geluid te laten horen. 

Bestuur Dorpsbelangen
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Hoogstraat 1, 9967 SB  Eenrum
T. 0595 438724, M. 0651748059

info@mdzorg.nl, www.mdzorg.nl

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!

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

	

					

Massagepraktijk Titia Smit	
	

	

	

	

	

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

	
Aangesloten	bij	NBSM	en	Netwerk	bij	kanker	
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tWee historische tekeningen van de 
eenrumer kerk en toren

In het afgelopen voorjaar vond ik tot mijn verrassing op 
internet twee negentiende-eeuwse pentekeningen van 
onze Eenrumer kerk en toren. 

Dat een van de tekenaars destijds onze kerk heeft 
bezocht, wisten we al uit het boekje De kerk en toren 
te Eenrum, in 1975 geschreven door mevrouw R.A. 
Luitjens-Dijkveld Stol. Op bladzijde 11 van dit boekje – 
nog ruim voorradig – citeert Luitjens  een beschrijving die 
Mr. F. N. M. Eyck van Zuylichem van de Eenrumer kerk 
had gemaakt. Deze beschrijving staat in een verslag 
van een ontdekkingstocht langs Groninger kerken dat 
in 1851 verscheen in de Kronyk van het Historisch 
Genootschap van Utrecht. En Eyck van Zuylichem had 
bij zijn bezoek dus óók onze kerk getekend.

De maker van de andere tekening is de welbekende 
architect C.H. Peters, de ontwerper van meer dan 
honderd post- en telegraafkantoren en onder meer van 
het  gemeentehuis van Winschoten en het Groninger 
Museum voor Oudheden (later Natuurmuseum). De 
tekeningen bevinden zich in de Groninger Archieven. 
Op beeldbankgroningen.nl kan men ze vinden. Beide 
tekenaars stel ik graag nader aan u voor en vertel ook 
iets over hun tekeningen. Tot slot wil ik u iets voorhouden!

Eyck van Zuylichem
Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem (1806-1876) 
was heer van slot Zuylichem en in het dagelijkse leven 
burgemeester van Maartensdijk, waarin hij zijn vader 
was opgevolgd. Hij begon als bouwkundige, maar zijn 
vader wilde niet dat hij architectuurwetenschappen ging 
studeren. Dus werd het rechten – vaders wil is wet – 
en in 1824 promoveerde hij. Als autodidact bleef hij zich 
daarna verdiepen in de geschiedenis van historische 
gebouwen en trok hij het hele land door om opmeting 
te doen bij kerken, kastelen en bouwvallen. Door zijn 
opstellen, jaarboeken, verslagen en dergelijke werd Eyck 
van Zuylichem als onderzoeker zeer gewaardeerd.

Peters  
Cornelis Hendrik Peters (1847-1932) wordt gerekend 
tot een van de meest bekende architecten en 
architectuurhistorici. Meteen bij zijn geboorte had hij al 
twee grote pluspunten: geboren te zijn als Groninger 
en in een wieg gelegd vlak bij de Martinitoren. Als enig 
kind in een protestants gezin lag het in de bedoeling 
dat hij later predikant zou worden, maar na een paar 
jaar Gymnasium was die wens voorbij. Op zestienjarige 
leeftijd ging Peters toen in de leer bij architect Breunissen 
Troost in Sneek, die tevens directeur van de plaatselijke 

gasfabriek was. In zijn vrije tijd was Peters druk bezig met 
inventariseren en beschrijven van middeleeuwse kerken 
en andere gebouwen in Groningen en Friesland. Dankzij 
de bemiddeling van Breunissen Troost kon Peters in 
1867 zijn opleiding vervolgen bij de vooraanstaande 
architect P. J. H. Cuypers in  Amsterdam, waar hij 
tussen katholieken de enige protestant was. Nauwelijks 
een half jaar in Amsterdam werd hij als hoofdopzichter 
naar het Friese Blauwhuis gestuurd bij de bouw van de 
Sint-Vituskerk aldaar. In 1869 werd hij via zijn eerste 
leermeester directeur van de gasfabriek te Bolsward, 
maar bleef ook doorgaan als particulier architect. In 1870 
was hij opnieuw hoofdopzichter bij een kerk van Cuypers 
die – uiteraard – in neogotische stijl werd gebouwd. 
In 1873 verhuisde hij naar Roermond om bureauchef 
te worden bij Cuypers & Stoltzenberg. In 1875 was hij 
korte tijd werkzaam bij een behangfabriek, maar na een 
paar maanden was hij daar alweer weg, leefde een tijd 
van zijn spaargeld en schreef zijn eerste boek: Overzicht 
der boerenplaatsenbouw in Nederland. In 1876 
kreeg Peters landelijke bekendheid: hij werd namelijk 
Rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Financiën en 
daarna Posterijen en Telegrafie. Cuypers en Victor de 
Stuers (oprichter van de Monumentenzorg) hoopten dat 
in de persoon van Peters de gotische en renaissancestijl 
verenigd zouden worden in een nationale bouwstijl. 
Peters, inmiddels verhuisd naar Den Haag, moest nu 
post- en telegraafkantoren ontwerpen. En dat werden 
er vele! Hij mocht zich nu Rijksbouwmeester noemen en 
had van 1884 -1916 leiding over district Noord van de 
Dienst Landsgebouwen.

Peters’ stijl was dus een mix van gotiek en renaissance. 
Maar langzamerhand kwamen er in zijn ontwerpen zaken 
bij die hij in zijn jonge jaren in Groningerland had gezien 
aan onze dertiende-eeuwse kerken, zoals rijk bewerkte 
topgevels. Nu staan er dus in half Nederland postkantoren 
met kenmerken van onze Groninger dorpskerken! 
Die stijl kreeg al gauw de naam ‘postkantorengotiek’. 
Peters’ meest extravagante ontwerp in dezen was het 
Amsterdamse Hoofdpostkantoor achter het Paleis op 
de Dam. Door deze overvloedige rijkdom aan torens 
en nissen was het ontwerp omstreden, maar de open 
lokettenrij in de grote hal was een noviteit in Nederland. 
Dit Hoofdpostkantoor is nu winkelcentrum Magna Plaza.

Ook als restauratiearchitect was Peters actief, zoals 
bij de restauratie (1878-1883) van de Ridderzaal in 
Den Haag. De beide torens aan de gevel zijn van zijn 
hand. Helaas was hij als architect bij kerkrestauraties 
– achteraf bezien – zeer omstreden. Bij de restauratie 
(1907) van de Marktpleinkerk in Winschoten, de toren 
van Haren (in 1914), de kerk van Zuidbroek (1915)  en 
de kerk van Ulrum (1917), waren deze bouwwerken 
weer goed op orde, maar de aanpak is veel te rigoureus 
gebeurd. De authenticiteit is helemaal weg en alles doet 
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steriel aan. Bovendien werden alle binnenmuren en de 
gewelven genadeloos afgebikt, zoals nog steeds in 
Ulrum is te zien. ‘Onhistorischer’ kan het niet met een 
middeleeuwse kerk! 

Om dit voor de lezer misschien wat lange verhaal positief 
af te sluiten: in 1907 schreef Peters het boek Oud 
Groningen en in 1921 Oud Groningen Stad en Lande, 
dat tot een standaardwerk kan worden gerekend. Peters 
heeft meer dan de helft van zijn leven in Den Haag 
gewoond, maar hij heeft zich altijd Groninger gevoeld. 
Later zei hij hierover voordeel te hebben gehad door 
een Groninger te zijn: [Groningers] die een kop hebben 
harder dan het flint van den Hondsrug, die doorzetten 
tegen alle verzet in, die zuinig zijn en spaarzaam zijn, 
nuchter en zekere zelfbewustheid bezitten.        

tekening 1
Deze afbeelding van onze Eenrumer kerk en toren is 
er een die Peters gemaakt heeft van de tekening van 
Eyck van Zuylichem; het staat er namelijk rechtsonder 
bij geschreven. Het heeft er alle schijn van dat de 
tekenaar voornamelijk in het middeleeuwse kerkgebouw 
was geïnteresseerd en daarom onze zeventiende-
eeuwse toren – Eenrums trots – slechts schematisch en 
knullig heeft weergegeven. Met zó’n afbeelding had de 
tekenaar ons dorp eigenlijk niet eens uit gemogen! De 
oorspronkelijke tekening moet dus zijn gemaakt in 1851, 
toen Eyck van Zuylichem in Eenrum kwam voor de kerk 
en de eeuwenoude doopvont die hij toen niet meer in 
de toren vond, maar in de kerktimmermanswerkplaats 
aan het kerkpad, waar deze inmiddels in gebruik was 
als kalkbak. Het kerkgebouw is dus afgebeeld in de 
toestand van vóór de grote ombouw van 1865 (die 
geheel ongedaan werd gemaakt bij de grote restauratie 
van 1951-1957). De ramen zijn iets te groot getekend. 
Maar wat veel meer opvalt, is dat de oostkant, met drie 
ramen, een topgevel heeft. Bij de ombouw van 1865 
is die vervangen door een dakschild (schuine afsluiting 
met dakpannen). Zoals de geveltop is afgebeeld, lijkt 
het erop dat in de tijd van de torenbouw (1646-1652) bij 
herstellingen aan het kerkgebouw de oorspronkelijke top 
is vernieuwd, maar dan wel een heel stuk eenvoudiger. 

We hoeven hiervoor alleen maar te kijken naar de 
fraaie dertiende-eeuwse topgevels bij de kerken van 
Ulrum, Baflo en Den Andel, met hun fraaie nissen met 
siermetselwerk. Dit soort topgevels waar Peters dus 
zo gecharmeerd van was en hij ze daarom ook op zijn 
postkantoren zette…

tekening 2
Hier zien wij Peters’ tekening van de toren met een 
travee van de kerk, met datering 1880-1890. Aan de 
plattegrond is duidelijk te zien dat hier de toestand is 
weergegeven van na 1865 (grotere ramen en aan de 
oostkant één venster).
Maar hoe is onze Eenrumer trots hier vereeuwigd!? 
Daar schrikken wij toch even van! Het lijkt wel of onze 
Rijksbouwmeester met deze tekening al bezig is 
geweest met een niéuw ontwerp! Op veel punten wijkt 
zijn pennenvrucht namelijk wel heel veel af van ons 
dierbare hoogste bouwwerk! 
Veel lezers zullen nu wellicht denken: ach, het zal mij 
allemaal worst wezen met die verschillen, ik doe liever 
die puzzel. Denk dat dan maar niet! 
Want als u al die verschillen ziet en het resultaat 
vervolgens opstuurt naar de redactie van De Ainrommer, 
dan worden er uit de goede inzendingen drie gekozen 
waarvan de inzenders een heuse Eenrumer torenworst 
krijgen thuisbezorgd! Deze worsten worden ter 
beschikking gesteld door Coop Eenrum. 

In het volgende nummer van ons dorpsblad staat de 
oplossing van deze ‘Ken uw toren-quiz.’ Let wel: er zijn 
meer verschillen dan u denkt!

Dirk Molenaar    
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ainrommer boudelmaarkt

Een aantal maanden geleden ontstond bij mij het idee 
om een schuurverkoop te organiseren in Eenrum. 

Het begon met een oproep op Facebook om te kunnen 
inventariseren of hier belangstelling voor zou zijn. Al snel 
volgden positieve reacties op dit bericht. Een datum was 
snel gepland, namelijk 26 september 2020. De bedoeling 
was om je spullen op je oprit of in de schuur te zetten, dit 
leuk aan te kleden en de Ainrommer vlag uit te hangen.
Maar liefst 53 huishoudens hadden zich aangemeld om 
deel te nemen aan deze schuurverkoop.

Een aantal mensen heeft zich mede ingezet om deze 
dag tot een succes te maken. Het resultaat was een 
mooie zaterdag (gelukkig tot 17:00 uur droog) met veel 
beleving in het dorp. Er waren bezoekers op de been, 
die allen de 1,5 meter afstand in acht namen in deze 
coronatijd.

Ik hoop volgend jaar weer een nieuwe editie te kunnen 
organiseren. En natuurlijk maken we het dan samen 
weer tot een leuke dag voor iedereen – bezoekers én 
deelnemers. Iedereen bedankt!

Renskje Heinstra Zijlstra

ijsvereniging eenrum

Het bestuur van de IJsvereniging Eenrum had voor dit jaar 
een aantal zaken op papier staan voor de leden. Helaas 
heeft het coronavirus veel roet in het eten gegooid.

Zo hadden we de schaatsmiddag voor de leden in maart 
gepland. Deze werd doorgeschoven naar oktober, maar 
is geannuleerd. Datzelfde geldt voor de barbecue die 
gepland stond in de maand juli. Ondanks de activiteiten 
die zijn geannuleerd, hebben we wel wat werkzaamheden 
kunnen uitvoeren in onze kantine. De kantine beschikt 
vanaf nu over een vaste sanitaire voorziening. 

In de maand oktober gaat het bestuur langs de deuren 
met de ledenkaarten voor het nieuwe winterseizoen. 
Wij hebben besloten om langs de deuren te gaan met 
een mobiel pinautomaat. Hierbij volgen wij uiteraard de 
richtlijnen van het RIVM en kiezen wij ervoor om een 
mondkapje te dragen. Op deze manier willen wij onze 
ledenkaarten op een veilige manier rondbrengen. 

Doordat we de richtlijnen van het RIVM volgen, hebben 
wij moeten besluiten dat de jaarvergadering op zaterdag 
21 november 2020 niet doorgaat, omdat we de 1,5 
meter afstand niet kunnen waarborgen. 

Eind november laten wij de ijsbaan weer vollopen. 
Natuurlijk hopen wij dat er geschaatst kan worden. 
Tot op heden worden buitensporten getolereerd. Wij 
hebben de gemeente gevraagd wat hun visie is omtrent 
het openstellen van de natuurijsbaan. De ijskantine zal 
gesloten zijn. Wij zijn nog in beraad hoe we dat gaan en 
kunnen invullen. 

Ondanks alle omstandigheden, hopen wij u weer op de 
ijsbaan te kunnen begroeten. Wij hopen dat u allemaal 
gezond blijft.

Namens het voltallige bestuur,
Eilke Rispens
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WWW.ABRAHAMSMOSTERDMAKERIJ.NL  
 

MOLENSTRAAT 5 | EENRUM | 0595-491600 

KOFFIE & BORREL 

LUNCH & DINER  

RONDLEIDINGEN 

GROEPSUITJES 

AFHAALMAALTIJDEN! 

Abrahams Mosterdmakerij 
Restaurant 

 

ETEN | DRINKEN | GEZELLIGHEID 

www.postmamotoreneenrum.nl

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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brandWeer groningen Zoekt in de hele 
regio nieuWe vrijWilligers 

Brandweer Groningen start op 13 oktober 2020 een 
regionale wervingscampagne om tenminste veertig tot 
zestig nieuwe brandweervrijwilligers aan te trekken. Dit 
aantal is nodig omdat door corona het afgelopen half 
jaar geen nieuwe vrijwilligers zijn binnengehaald. De 
campagne wordt door de hele provincie tegelijkertijd 
uitgevoerd om zo nieuwe brandweermensen aan te 
trekken.

Op dit moment werken er 736 brandweervrijwilligers in de 
regio Groningen. Door natuurlijk verloop stopt jaarlijks 7% 
van de vrijwilligers – daarom werft brandweer Groningen 
continue nieuwe mensen. Eerder dit jaar konden de 
normale wervingscampagnes niet plaatsvinden – daarom 
is  besloten om de krachten te bundelen en een grootse 
wervingscampagne te lanceren.

Help jij ons helpen! 
Wees net als Jannet, Hassan en Sven. Naast hun 
gewone baan als verpleegkundige, installateur en 
informatiemanager, zijn ze actief bij de brandweer in 
onze provincie. Ze willen iets betekenen in en voor hun 
omgeving, en zijn daarom bij de brandweer gegaan. Het 
drietal staat centraal in de campagne om vrijwilligers te 
werven, omdat we willen laten zien dat welke baan je 
ook hebt, of je nu man of vrouw bent, je altijd welkom 
bent om aan te haken. 

Wie zoeken we nu precies?
We zijn op zoek naar nuchtere en praktische mensen met 
een hulpverlenershart, die deel uit willen maken van een 
hecht team. Want hulpverlenen doe je samen! Belangrijk 
is dat je woonachtig bent in de buurt van een post.  
Werk je in ploegendienst, parttime of ben je overdag 
beschikbaar? Dan komen we graag met je in gesprek. 
Heb je geen brandweerervaring? Geen probleem, want 
de brandweer verzorgt je opleiding. 

Groot bereik campagne
De regionale campagne bestaat uit advertenties in 
lokale kranten, berichten via social media en een 
radiocommercial. Om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken, zal naast de regionale wervingscampagne ook 
door de  posten zelf in hun eigen gebied via een lokale 
campagne geworven worden. Daarin staat een vrijwilliger 
uit die regio centraal. De post in Veendam heeft een paar 
weken geleden al een campagne gehouden en heeft 
met succes nieuwe vrijwilligers binnengehaald. 

Meer informatie is te vinden op www.
wordbrandweervrijwilliger.nl. Geïnteresseerden kunnen 

zich ook via de website aanmelden. Daarna krijgen ze 
bericht van de betreffende post om kennis te komen 
maken en krijgen ze informatie over het brandweervak 
en het reilen en zeilen bij de post. De campagne loopt tot 
en met 3 november.

Klaas de Vries, Ploegchef korps Wehe-den Hoorn

nieuWs van het ontmoetingspunt     
eenrum

Helaas kunnen wij op dit moment geen nieuwe activiteiten 
bieden. Ook wij hadden ons verheugd op het samen 
erwtensoep eten bij Abrahams Mosterdmuseum, maar 
omdat het aantal besmettingen hand over hand toenam, 
vonden wij het niet verantwoord om deze activiteit door 
te laten gaan. Daarnaast laten de nieuwe beperkende 
coronamaatregelen nu dit ook niet meer toe. 

De activiteiten rondom de BINGO en het knutselen waren 
ook weer opgestart en we vernamen zeer positieve 
reacties. Vanzelfsprekend hebben we ook dit voorlopig 
moeten stopzetten. 

Met zijn allen wachten we het moment af dat we wél 
weer samen dingen mogen ondernemen. En, natuurlijk, 
gezondheid gaat boven alles. 

Wij kunnen ons voorstellen dat sommigen onder u er wel 
prijs op stellen om in deze lastige tijd even met iemand 
anders een praatje te maken. In dat geval kunt u ons 
altijd bellen of mailen. Dan gaan wij kijken wat wij voor u 
kunnen regelen. 
 
Dit kan via de mail: opeenrum@gmail.com of telefonisch 
0595-492068 (na kwart voor acht ’s avonds).

Namens het bestuur,  Geesje Spreen-Drenth
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 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 uitvaar tvereniging Eenrum
zijn vrij in de keuze van uitvaar tverzorger

 Wij staan naast u.

 Uitvaartzorg bij u in de buurt! 
www.uitvaar tzorgvanstadtotwad.nl

0595 433363

E .  K R E M E R  U I T V A A R T V E R Z O R G E R

Uitvaartzorg van Stad tot Wad

WWW.WADLOPEN-PIETERBUREN.NL l 0595 - 528 558 | INFO@WADLOPEN-PIETERBUREN.NL

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

NOVEMBER
Zondag 1 15:15 *
Maandag 2 15:45 *
Vrijdag 6 17:45 *
Zaterdag 7 18:15 *
Zondag 8 7:00 *
Maandag 9 8:00
Dinsdag 10 9:15
Woensdag 11 10:45
Donderdag 12 11:45
Vrijdag 13 12:45
Zaterdag 14 13:45
Zondag 15 14:45
Maandag 16 15:30 *
Zondag 22 7:30
Maandag 23 8:30
Dinsdag 24 9:45
Woensdag 25 11:00
Donderdag 26 12:00
Vrijdag 27 12:45
Zaterdag 28 13:30
Zondag 29 14:00
Maandag 30 14:45 *
Zaterdag 28 13:30
Zondag 29 14:00
Maandag 30 14:45 *

DECEMBER
Vrijdag 4 16:45 *
Zaterdag 5 17:30 *
Woensdag 9 9:00
Donderdag 10 10:15
Vrijdag 11 11:15
Zaterdag 12 12:15
Zondag 13 13:15
Maandag 14 14:00
Dinsdag 15 15:15
Woensdag 16 15:45 *
Donderdag 17 16:30 *
Vrijdag 18 17:15 *
Zaterdag 19 17:45 *
Zondag 20 18:30 *
Maandag 21 7:15
Dinsdag 22 8:00
Woensdag 23 8:45
Donderdag 24 9:45
Vrijdag 25 11:00
Zaterdag 26 12:00
Zondag 27 12:45
Maandag 28 13:30
Dinsdag 29 14:15

JANUARI 2021
vrijdag 1 15:45
zaterdag 2 16:30
maandag 4 7:45
dinsdag 5 8:30
woensdag 6 8:30
donderdag 7 9:30
vrijdag 8 10:30
zaterdag 9 11:30
zondag 10 12:30
maandag 11 13:00
dinsdag 12 14:00
woensdag 13 15:00
donderdag 14 15:30
vrijdag 15 16:00
zaterdag 16 16:45
maandag 18 7:00
dinsdag 19 7:45
woensdag 20 8:15
donderdag 21 9:00
vrijdag 22 9:30
zaterdag 23 10:00
zondag 24 10:30
maandag 25 12:00
dinsdag 26 13:00
woensdag 27 13:30
donderdag 28 14:00
vrijdag 29 15:15
zaterdag 30 16:00
zondag 31 16:30

WINTER WADLOPEN VANUIT 
PIETERBUREN 2020/2021

   A
ll-

in 
pr

ijs
 

€1
7,

50
 p.

p.

Lauwersoog

addengenot
aan Zee

MEDIO 2021 
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herfstidee: maak je eigen film!

De herfst is er en dat betekent dat de appels van de 
bomen vallen, de bladeren verkleuren en jij in huis 
veel meer spinnen ziet dan normaal. Als het nou een 
regenachtige dag is, maak dan eens een stop motion-
film!

Wat is stop motion?
Bij stop motion maak je een filmpje beeld-voor-beeld. 
Eigenlijk plak je heel veel foto’s achter elkaar. Tussen 
elke foto zit een klein verschil. Door ze snel achter elkaar 
te bekijken, ontstaat er beweging. Een stop motion-
filmpje. In elke seconde van jouw film zitten – voor een 
supergoed stop motion-filmpje – minimaal zes foto’s. 
Dus als je een film van dertig seconden wilt maken, dan 
heb je honderdtachtig (ja écht!) foto’s nodig. Hieronder 
vind je tips en instructies om je eigen stop motion filmpje 
te maken. Veel plezier!

Tip 1: Belangrijk: de camera of smartphone/tablet 
beweegt tijdens het maken van het filmpje niet; hij blijft dus 
op dezelfde plek staan. Misschien hebben je ouders een 
statief waar de camera op kan staan. Een smartphone 
of tablet kun je klem zetten tussen bijvoorbeeld een paar 
boeken. 

Tip 2: Als je een smartphone of tablet kunt gebruiken, 
is het nóg makkelijker om een stop motion-filmpje te 
maken met een app. Voordeel hiervan is dat je geen 
foto’s meer over hoeft te zetten. Er zijn veel (gratis) apps 
te downloaden.

Tip 3: Je kunt een gezellige herfstfilm maken met 
gevonden kastanjepoppetjes en vallende bladeren. Het 
is ook erg leuk om met Lego stop motion-films te maken!

Stap 1: Kies je verhaal
Kies welke voorwerpen jouw hoofdrolspelers gaan zijn. 
Het leuke is dat alles kan in de wereld van stop motion: 
peren kunnen een gesprek voeren met appels, een 
Schleich (speelgoed) dier kan een echt koekje opeten, 
kleipoppetjes kunnen verliefd op elkaar worden, potloden 
kunnen ‘uit zichzelf’ een tekening maken… bedenk iets 
grappigs!

Stap 2: Kader je beeld
Kies een ondergrond en/of achtergrond, zoals gekleurd 
papier. Kijk door de lens of alles in beeld goed bedekt is 
en onthoud: de camera beweegt verder niet! Alleen jouw 
hoofdrolspelers bewegen door het beeld.

Stap 3: Begin met niks
De eerste vijf foto’s maak je alleen van de achtergrond. 
De hoofdrolspelers komen later in beeld.

Stap 4: Alleen de neus
Op de zesde foto laat je je ‘hoofdpersoon’ langzaam in 
beeld verschijnen. Alleen zijn neus is nog in beeld als je 
de foto maakt. Op de volgende foto is-ie al een heel klein 
stapje verder. En op de foto erna wéér een stukje. Kijk na 
vijftien foto’s even op je camera of het werkt. 

Stap 5: Huh? 
Er moet iets gebeuren wat je niet verwacht. Er komt 
misschien een nieuw hoofdpersoon in beeld; bijvoorbeeld 
een kleipoppetje. Maak weer foto’s van elk stapje dat 
het kleipoppetje maakt. Pas op dat je je hand niet per 
ongeluk fotografeert! En let erop dat je nu allebei de 
voorwerpen beweegt op elke foto. 

Stap 6: ‘Special effects’
Doe je best op zogenaamde special effects: als een 
speelgoedhond bijvoorbeeld een echt koekje eet, neem 
je bijvoorbeeld zelf kleine hapjes en leg je het koekje 
steeds weer neer voor de volgende foto. 

Stap 7: Aftiteling en muziekje
Je bent er bijna! Alleen de aftiteling nog. Je kunt 
bijvoorbeeld zelf het woord ‘Einde’ in losse letters 
uitknippen en ze één voor één (op volgorde) door het 
beeld laten dansen. Dan nog muziek: in een stop motion-
app kun je soms een muziekje onder je film zetten. Met 
goed gekozen muziek kun grappige momenten grappiger 
maken en spannende momenten nóg spannender.

Stap 8: Op de computer/in de app
Je hebt nu héél veel foto’s, maar nog geen filmpje. Als je 
geen app gebruikt, heb je je computer nodig, met een 
programma als Windows Moviemaker (op een Microsoft-
computer) of Quicktime (op de Mac). Zet eerst je foto’s 
op je computer. Maak in het programma een ‘nieuw 
project’ aan. Dan zoek je je foto’s en open je die. Pas de 
tijdcode aan naar zes beeldjes per seconde. Dit doe je 
door alle foto’s te selecteren en de ‘weergaveduur’ aan 
te passen naar 0.2 seconde. Sla je filmpje op als MPEG4 
en geef hem een mooie titel. Succes! 

Sacha Kraan

Ook leuk: tot en met 9 mei 2021 kun je in het Forum 
in Groningen naar de tentoonstelling ‘The Art of 
Aardman’. Aardman is misschien wel de beste stop 
motion-filmstudio ter wereld, met films als Wallace & 
Gromit, Shaun het Schaap en Chicken Run. 
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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? 
 Ik ben Indie Tadjab, 8 jaar en ik zit in groep 6.

2.        Heb jij broers of zussen en wat is hun   
           leeftijd: 
 Ik heb 2 broers Max is 15 jaar en Isis is 13 jaar.
3. Als jij een bekend iemand zou zijn, 
 wie zou je dan zijn en waarom:  
 Noel Fitzpatrick, dierenarts. Omdat ik van dieren  
 hou.
4. Wat is jouw favoriete liedje?    
 “Jailhouse Rock”, van Elvis Presley.
5. Wat wil je later worden?  
  Dierenarts.
6. Hoe ziet jouw favoriete maaltijd er uit:  
 Pizza en Roti Kukus.
 7. Met welke tv persoonlijkheid zou jij best 
 een dag willen chillen? 
 Karen Gillan van “Jumanji”.
8. Wat vind je het mooiste aan jezelf: 
 Mijn haar !!!
9. Aan wie geef jij deze vragen door? 
 Amarens Sijswerda.
10. Waarom aan deze persoon? 
 Omdat ze mijn vriendin is.
           

vriendjes in de spotlights

De “vriendjes In de spotlights” worden gesponsord 
door “Cafe Eendrum”. Ze krijgen een waardebon.
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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.

We zitten vandaag om tafel met Ingrid van der Meulen. 
Geen nieuw initiatief of bedrijf, want Ingrid is dit jaar dertig 
jaar logopediste en dat vonden we een uitstekende 
reden om met Ingrid ‘eem om toavel’ te gaan. 

We beginnen met een leuke anekdote die Ingrid vertelde 
bij het afscheid nemen. Ze werd gebeld door een oude 
Eenrumer die vroeg wanneer ze langs kwam – ze 
had nu toch wel erg last van haar voeten. Het begrip 
podotherapie wordt wel vaker verward met logopedie. 

Van de website van beroepsvereniging NVLF:

Een logopedist onderzoekt, adviseert en behandelt 
mensen die problemen ervaren op het gebied van 
stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Dat logopedisten 
mensen helpen die stotteren of sommige klanken 
niet goed kunnen uitspreken wist je misschien al, 
maar een logopedist doet veel meer dan dat. Een 
logopedist begeleidt bijvoorbeeld ook volwassenen 
die moeite hebben met taal of spraak vanwege en 
beroerte, maar ook ziekte van Parkinson of MS. 
Kinderen kunnen om allerlei redenen bij de logopedist 
komen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die niet of laat 
beginnen met praten, soms blijkt er dan een specifieke 
taalontwikkelingsstoornis (TOS) te zijn, kinderen 
waarbij de tanden scheef zijn gaan staan door verkeerd 
slikken of bijvoorbeeld duimen en nog heel veel meer. 
En logopedist kan ook worden ingezet bij baby’s bij wie 
de borst- of flesvoeding niet goed verloopt. Je vindt 
een logopedist die jou kan helpen altijd in de buurt, 
of dat nu een logopedist met eigen praktijk is, in het 
onderwijs of juist in de gezondheidszorg, is afhankelijk 
van de specifieke stoornis van de cliënt. 

Kortom: logopedisten houden zich bezig met allerlei 
stoornissen op het gebied van communicatie. Goed 
communiceren is een middel om contact te maken 
met andere mensen en om informatie uit te wisselen. 
Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, 
spraak, en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn 
ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een 
goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. 
Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante 
stoornissen, zoals slik- of ademhalingsstoornissen. 
Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden 
die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist 

werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, 
(kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Ingrid wist al heel jong dat ze de kant van de logopedie op 
wilde. Ze had een jonger broertje dat spraakproblemen 
had en ze zag hoe hij geholpen werd door logopedie. 
Na haar VWO-opleiding viel haar keuze dan ook snel 
op een allround opleiding logopedie. Uit een gesprek 
met een collega uit de buurt bleek dat er behoefte was 
aan extra logopedisten; een aantal cliënten kon Ingrid 
van hem overnemen. Ingrid begon met een praktijk 
in het Groene Kruis-gebouw hier in Eenrum. Al gauw 
bleek dat er behoefte was aan een goede allround 
logopedist. Via school werden kinderen al wel geholpen 
met spraakproblemen, maar het zijn natuurlijk niet alleen 
kinderen die dergelijke problemen hebben. 

Ingrid fietst alle dagen naar Winsum

Na het Groene Kruis-gebouw verhuisde Ingrid naar 
het voormalige VSB-gebouw, het pand wat tussen 
(voorheen) Van der Scheer en Brood-en Kado staat. 
Niet lang daarna, in 2003, verhuisde ze definitief naar 
het Gezondheidscentrum Winsum, waar ze nu nog 
gevestigd is. Het werken in het Gezondheidscentrum 
bevalt heel erg goed, mede omdat de overleglijnen kort 
zijn en de zorg nog beter kan worden afgestemd op elk 
individu. 

Je komt bij Ingrid terecht met een verwijzing van 
de huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. De 
behandelingen worden dan vergoed door de verzekering; 
Ingrid heeft contracten met alle zorgverzekeraars.

Zo’n vijfenzeventig procent van de klanten is kind, 
waarvan de leeftijd van twee tot zeven jaar het meest 
voorkomend is. Ik dacht bij logopedie aan stotterende 
kinderen, maar dat is slechts een zeer beperkte groep. Er 
zijn ook kinderen die moeite hebben met de uitspraak van 
klanken en kinderen met een taalontwikkelingstoornis. 
En ook zijn er mensen met stemklachten door spanning 
in het lichaam. Dan kunnen klachten soms opgelost 
worden door ontspanningsoefeningen, stemoefeningen 
en sinds dit jaar ook met manuele therapie gericht op 
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de spieren in en om het strottenhoofd. Het is dus een 
heel breed vak, waar heel veel bij komt kijken. Ingrid 
volgt dan ook regelmatig cursussen om bij te blijven. De 
wetenschap ontdekt steeds weer nieuwe methodes om 
problemen te verhelpen. Zo werkt Ingrid tegenwoordig 
ook met tele-logopedie. Dat gebeurt via videobellen. Je 
hebt dan wel een smarttelefoon, een tablet of computer  
nodig. Sowieso erg handig in deze tijd van COVID-19.

Het vak van logopedie is zeer boeiend en interessant, 
maar ook geestelijk inspannend. Als compensatie 
is Ingrid vaak sportief bezig. Ze fietst alle dagen naar 
Winsum en doet aan hardlopen. Een andere hobby 
is muziek. Ze heeft ruim vijfentwintig jaar bij Orpheus 
gespeeld en is nu heel actief met haar band VrijJazzie. 
Ingrid zingt bij de band en speelt sax en percussie. In de 
band zitten verder Robert van der Meulen (baritonsax, 
trombone, fretloze bas), Pjotr Rijpstra (jazzgitaar), Hans 
van Reijswoud (fretloze bas, dwarsfluit) en Anita Huininga 
(drums, percussie). Het enthousiaste vijftal wil zoveel 
mogelijk spelen, hoewel daar momenteel natuurlijk niet 
veel van komt.

Tijdens het twee uur durende gesprek valt het me op 
dat Ingrid zit te glunderen terwijl ze over haar vak vertelt. 
Ze vindt haar beroep dan ook fantastisch en doet het 
met veel plezier. Ze kan ook nog eens lekker bakken, 
want met het kopje thee krijg ik een heerlijk stukje 
zelfgebakken bramen/appeltaart. Wat mij betreft was 
het dus een bijzonder leuke ‘Eem om toavel’, waarvan ik 
weer veel geleerd heb.

Wilt u meer weten over logopedie, dan kunt u terecht op 
Ingrids uitgebreide website www.logopedie-winsum.nl.

Tekst: Tom Baars
Foto’s: Klaas van Slooten

‘piep’; de brandWeer rukt uit naar de 
bieb

De brandweer rukt vanaf oktober regelmatig uit naar 
de bibliotheken in de provincie Groningen. Niet met 
sirenes, wél met het boekje Lappa – PIEP en een dosis 
kennis over Brandveilig Leven. Een moment waarop de 
huiskamer van het dorp of de stad, de bibliotheek, nog 
levendiger wordt met als doel: samen met kinderen, 
ouders, verzorgers en grootouders zorgen voor een 
brandveilig(er) thuis.

De komende twee jaar bezoekt de brandweer 
alle bibliotheken in de provincie Groningen. 
Door voorleesmiddagen te combineren met een 
brandveiligheidsspreekuur, leren zowel kinderen als 
volwassenen op interactieve wijze meer over het 
brandveilig(er) maken van hun huis. De toegang is gratis. 
Wanneer de activiteiten gaan plaatsvinden, wordt bekend 
gemaakt op de websites van Biblionet Groningen en 
Forum Groningen.

Lappa – PIEP ook in het Grunnegs
De activiteiten in de bibliotheken draaien om het 
spannende boekje Lappa – PIEP, dat wordt voorgelezen 
door medewerkers van Brandweer Groningen. Lappa – 
PIEP is een prentenboek over brandveiligheid, zonder 
dat het eng wordt. Wat het boek extra speciaal maakt, 
is dat het tweetalig is uitgevoerd; in het Nederlands en in 
het Grunnegs, en in de illustraties zijn typisch Groninger 
items te vinden. Het interactieve prentenboekje met 
vriendenvragen en een doe-opdracht is vanaf oktober te 
leen in alle Groninger bibliotheken.

Krachten bundelen voor Brandveilig Leven
Ieder met een eigen maatschappelijke taak; Biblionet 
Groningen, Forum Groningen en Brandweer Groningen, 
hebben elkaar gevonden op verschillende terreinen. 
Waar de een staat voor een leven lang leren en 
ontdekken staat de ander voor een (brand)veilige 
Groningse maatschappij. Twee missies die heel goed zijn 
te combineren op het gebied van informatie, educatie en 
plezier in lezen.

Brandweer Groningen, Biblionet Groningen & Forum 
Groningen
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kerk in het dorp

Galmen in de Kerk
Elke eerste zaterdag van de maand is er gelegenheid om 
de kerk te gebruiken om te zingen, muziek te maken of 
anderszins te spelen met geluid. Wil je alleen, of met een 
paar anderen hier gebruik van maken, van harte welkom! 
Stuur dan een berichtje naar info@kerkinhetdorp.nl. De 
eerstvolgende galmdagen zijn zaterdag 7 november en 
5 december.

Open Poort – Karel Post Uiterweer – Griekse 
mythen en sagen
Na een coronastilte is sinds september de Open Poort 
weer van start gegaan: koffie, thee, appeltaart en een 
thema op de eerste vrijdag (van 10 tot 12 uur) van de 
maand in De Poort te Eenrum. Vanwege corona met 
een beperkt aantal personen en vooraf opgeven is 
noodzakelijk, maar het kan weer! In september stond 
Dorothee Sölle centraal en in oktober was het thema 
Levenskunst. De Open Poort van november wordt 
verzorgd door de heer Karel Post Uiterweer uit Glimmen. 
Karel Post Uiterweer is historicus en oud-leraar 
geschiedenis aan het Parcival College en het Praedinius 
Gymnasium in Groningen. Op 6 november komt hij 
naar De Poort en zegt hierover: ‘De Griekse mythen en 
sagen zijn nog steeds populair; de verhalen over Hera 
en Zeus, over Herakles en de godinnen Athena (wijsheid) 
en Aphrodite (liefde) worden ook op scholen nog 
verteld. Prachtige verhalen, maar wat betekenen al die 
merkwaardige avonturen van die raadselachtige wezens 
eigenlijk? Kunnen we nu nog geloof hechten aan die 
hemelse wereld die vereerd en gevreesd werden door 
de Grieken? Zevenhonderd jaar voor Christus was elke 
Griek overtuigd van hun bestaan… En wat hebben al die 
goden te maken met die ene god onder de mensen, met 
Christus? Hier wil ik tijdens de Open Poort graag mijn 
licht over laten schijnen.’
Wilt u / wil je de Open Poort bezoeken, stuur dan vóór 6 
november een mailtje naar info@kerkinhetdorp.nl of bel: 
06-52498157 (Jolanda Tuma)

2 november en advent
Op maandag 2 november is het Allerzielen, of Dag 
van Gedenken. De kerken van Den Andel, Eenrum, 
Westernieland, de Torenkerk in Winsum en de 
Laurentiuskerk in Baflo zijn deze dag geopend van 10 tot 
19 uur voor ieder die graag een kaarsje aan wil steken 
voor iemand die is overleden.

In de adventstijd (van 29 november tot kerst) is het 
de bedoeling om de kerken van Den Andel, Eenrum, 
Westernieland en de Torenkerk van Winsum dagelijks 
open te stellen van 13 tot 18 uur. In deze adventstijd, 

tijd van hoop en verwachting, kan men in de kerk een 
wens of gedachte opschrijven en achterlaten. Het idee 
is op moment van schrijven van dit stukje nog niet 
uitgekristalliseerd. Houd daarom berichtgeving hierover 
in de gaten.

Jolanda Tuma

sint maarten

Over 3 weken is het 11 november.

In deze tijd van verscherpte coronamaatregelingen, vindt 
misschien niet iedereen het prettig om de deur open te 
doen.

Is het misschien een idee dat mensen een kaarsje of 
lichtje neerzetten in de vensterbank of bij de voordeur, 
zodat kinderen en ouders weten waar ze kunnen lopen?

Ver. voor Volksvermaken

sinterklaasintocht 2020 

Net zoals vele andere evenementen, kan er in verband 
met de heersende coronapandemie dit jaar helaas geen 
traditionele sinterklaasintocht plaatsvinden. Dit mede in 
opdracht van de gemeente. We zijn als commissie nog 
in beraad of er een passend alternatief is. Zodra hier 
meer over bekend is, zullen we daar via andere media 
bekendheid aan geven.
Vriendelijke groet,

De Sinterklaascommissie (onderdeel van de VvV)
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Gediplomeerd lid van Provoet

VAN DER MEULEN
klompenmakerij

Eenrum ∙ Zuiderstraat 25 ∙ www.eenrumerklompen.nl ∙ 0595-491383

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

EENRUMER

KLOMPEN

COMPuter

REParatie

- Repareren en opwaarderen  van computers en  
   randapparatuur. 
- Inbouwen van nieuwe onderdelen.
- Aanleggen van PC-netwerken
- Installeren van software
J.H. van Eck, De Akkers 13, 9967 PX Eenrum  

Tel.nr. 0595-491722 (ma.  t/m vr.  tussen 18.00 en 20.00)
e-mail J.H.van.Eck@Ziggo.nl

bedrijf
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puzzel

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55

56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79

80 81 82 83 84

85 86 87 88 89 90 91 92

93 94 95 96 97 98

99 100 101 102 103 104

105 106 107 108

109 110 111 112

113 114 115 116 117 118

119 120 121 122 123

124 125 126 127 128 129

130 131 132 133 134

135 136 137 138 139

140 141 142 143

144 145
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HORIZONTAAL 

1.cafetaria 
7.reigerachtige vogel        
13.buiten de lijn   
14.vakbond 
16.voorrang   
17.verklaring       
19.vis             
21.sojasaus      
23.boom              
24.dun takje 
25.bouwland 
27.meisjesnaaam   
28.grote man 
30.walkant        
33.open plaats in het 
bos                    
35.visnet 
36.gebarenspeler               
37.bepaalde tijd                 
39. mollengang      
40.voorvoegsel 
41.helpen         
42.nauwe straat 
44.reeks 
45.nieuwsgierig mens            
46.teelt          
48.spetter 
50.kermisgebak 
52.vlok      
54.automerk                  
56.troep jachthonden     
57.uitkomst   
59.flexibel 
60.verhoogde toon 
61.Ind. dakbedekking 
62.soort hout 
64.oproer 
65.verbinding 
66.onbuigzaam     
68.inspuiting 
70.kraakbeenvis 
72.teleurstellend 
73.model        
75.gereedschap          
77.kleding van een 
militair          
78.rommel 
79.muziekterm 
80.godsdienstig lied               
82.jong dier 
83.betiteling 

85.zeedier          
88.deel v.e. bloem 
90.geeuw    
91.gewricht 
93.sportterm    
95.kleur        
97.eertijds   
98.hoender 
99.bitterkruid 
101.toeval 
103.arkbouwer 
105.gemeen mens 
107.wraakgodin 
108.miniatuurbo-men 
kweken         
109.Duitse 
jongensnaam 
111.voertuig 
112.beschermende 
geleide 
113.ibidem(afk) 
115.kleinste stof-
deeltje              
117.land in Azië 
118.grondtoon 
119.drank 
121.schoonmaak-
middel           
122.snoepgoed 
123.volkeren orga-
nisatie      
124.zonnegod 
126.buideldier 
129.levenskracht 
130.altijdgroene 
naaldboom 
132.bijwoord 
133.einder    
134.bederf 
135.plakbriefje          
137.autonome regio in 
China               
139.groei    
140.Japanse munt 
142.golfterm    
143.niet doorschijnend 
144.leuning      
145.vreemde taal  

VERTICAAL 

1.deel v.e.auto   
2.artiest              
3.zoete lekkernij  

4.fout in compu-
terprogramma 
5.apenstaartje 
6.drager v.d. erfelijke 
eigen-schappen 
8.grammofoon-plaat        
9.vaartuig van Noach        
10.fijngemalen graan      
11.seizoen  
12.onbevooroor-deeld     
14.stadium 
15.gierigaard 
18.moerasplant 
19.happen      
20.borrel     
22.seconde 
24.netelachtige plant     
26.knuppel 
29.energieleveran-cier           
30.vlinder 
31.vleesgerecht 
32.onderzoek   
34.schijn        
36.zwarte kunst 
38.hoofdstad van Zuid-
Korea 
41.voortplantings-
gedrag               
43.kerel         
45.vergissing 
46.mislukking 
47.bergplaats     
49.deel v.e. 
geluidsinstallatie 
51.Europese 
Voetbalbond 
52.aardkluit     
53.zootje       
55.duizend gram 
57.deel v.e. auto 
58.luchtvaartmaat-
schappij        
61.Griekse godin 
63.automerk       
65.niet nu        
66.plaats in Friesland     
67.vrouw des huizes           
69.kerel          
71.kiezels 
72.dommerik  
73.rijwiel            
74.traag    
76.ontvangst-toestel 

81.Europeaan     
84.inhoudsmaat 
86.Europese hoofdstad  
87.notie           
89.mand          
90.dunne plek in een 
stof                     
91.huur op lange 
termijn        
92.vroegere bewoner 
van Peru            
94.kleur         
96.schade aan een 
auto                             
97. goudland      
98.motormerk 
99.hoofdstad van 
Ethiopië                
100.het gangbare 
formaat hebben       
102.portvrij 
103.ketting zonder 
einde                  
104.echt gebeurd 
106.bot 
108.onderschij-
dingsteken 
110.voegwoord 
112.kabouter 
114.slagplankje 
116.Franse schilder 
117.oprijlaan 
118.Frans lidwoord 
120.verhoging in een 
zaal           
123.uitgroeisel 
125.lichaamsdeel 
127.houvast 
128.eikschiller 
129.inhoudsmaat 
131.broedplaats 
134.snelle scheurende 
beweging   
136.golfterm              
138.betoverende 
invloed             
139.prooi               
141.in deze tijd   
143.Mauritius(afk) 

Stuur de oplossing voor 15 november 2020 naar Monique Blaauw, Matenesserlaan 77  Eenrum of mail 
naar puzzel@de-ainrommer.nl. Graag met adres en telefoonnummer. Oplossing van de vorige keer 
“Uilen naar Athene brengen”. De winnaar van de vorige maand: Afien Horn, gefeliciteerd, het prijsje 
aangeboden door COOP Eenrum, zal binnenkort bij u worden thuisbezorgd.
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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

W W W . M A R N E L A N D . N L

info@aandachtvoorhetafscheid.nl www.aandachtvoorhetafscheid.nl

AANDACHT 
VOOR HET 
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77 
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ruilkring hogeland Wil groeien

Juist in tijden van beperkingen, vinden wij elkaar in 
mogelijkheden. Sluit je aan bij Ruilkring Hogeland als je 
de volgende zaken ook belangrijk vindt:
1. Elkaar goederen en diensten aanbieden
2. Assistentie vragen aan een ander
3. Spullen lenen in plaats van alles zelf aanschaffen is    
duurzaam omgaan met de wereld
4. Uitbreiden van contacten

Pangelen
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en 
diensten met elkaar, zonder dat daarbij geld komt kijken. 
Er wordt betaald met een virtuele munt, de pangel. 
Degene die pangels ‘verdient’ kan hiermee bij een ander 
lid ook weer iets ‘kopen’. Dit is dus een gelijkwaardige 
vorm. 

Ruilkring Hogeland biedt een platform om elkaar te 
vinden in Vraag & Aanbod. 
Kijk maar eens op: www.ruilkringhogeland.nl
en www.facebook.com/ruilkringhogeland

Sinds de coronabeperkingen kunnen we helaas geen 
maandelijkse bijeenkomsten houden. Wel sturen we 
elke maand een leuke nieuwsbrief aan alle leden en 
vrienden van Ruilkring Hogeland. Daarnaast blijkt ook de 
WhatsApp-groep een gouden greep voor ruilactiviteiten. 
Er gaat natuurlijk niets boven elkaar echt ontmoeten, 
maar daar zullen we nog een poosje geduld voor moeten 
hebben. 

Wil je meer weten? 
Stel je vragen via het contactformulier op de website. Je 
ontvangt dan nadere informatie. Liever iemand van het 
bestuur spreken? Geef dan aan dat je gebeld wil worden 
en op welk nummer. Houd de ‘Agenda’ op de website 
in de gaten, want als er positieve ontwikkelingen rond 
het virus zijn, kunnen we het ontmoeten wellicht weer 
opstarten. 

sWing du nord in ’t marnehoes

Swing du Nord treedt op in ’t Marnehoes (Wehe den 
Hoorn) op zondagmiddag 8 november, aanvang 15:00, 
met het programma van ‘Parijs naar Budapest’.
Swing du Nord is een kwartet dat Zigeunermuziek en 
Gipsy Swing speelt. Het gezelschap bestaat uit: Willem 
Woldhuis, viool; Wim de Bos, Klarinet en taragato; Don 
Hofstee, gitaar en Hans Lass, contrabas. Als gast treedt 
die middag Wim Sleeboom als gitarist op.

Swing du Nord speelt swingmuziek uit de jaren 40 en 
50 in de stijl van het beroemde Quintette du hotclub de 
France van gitarist Django Reinhart en violist Stéphane 
Grappelli. De bezetting van Swing du Nord leent zich 
ook uitstekend voor Oost-Europese zigeuner muziek. 
Ga mee met Swing du Nord van Parijs naar Budapest!

Zonder reserveren geen toegang. Reserveren: 
muziekreserveringen@marnehoes.nl of 0595 571395 / 
572875. Entree: 12 euro, donateurs 10 euro en kinderen 
tot 12 jaar 5 euro

vrijWilligers in het Zonnetje

We kunnen trots zijn op een actief vrijwilligersleven in 
Het Hogeland. Daarom introduceert het steunpunt 
vrijwilligerswerk in 2021 -het Jaar van de Vrijwillige Inzet- 
een digitale scheurkalender. Met deze kalender willen we 
een activiteit, jubileum, vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie 
in het zonnetje zetten. 

Ken je iemand/een organisatie die zeker op deze 
kalender thuishoort? 

Mail het naar: vrijwilligersgroningen@hethogeland.nl of 
bel: 0595-433245 (Werk op Maat) of 06 8359 7072 
(steunpunt vrijwilligerswerk).

Overgenomen van Facebook het Hogeland
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’t ainrommer speultoentje  

Wat is er het afgelopen jaar weer veel gebruik gemaakt 
van de mooie speeltuinen in ons levendige dorp. Dankzij 
onze donateurs kunnen we straks weer het nodige 
onderhoud plegen en kunnen de kinderen weer veilig 
spelen.

In verband met corona hebben we besloten om dit 
jaar niet bij de huizen langs te gaan om donateurs te 
werven of het lidmaatschapsgeld te innen van onze 
gewaardeerde donateurs.

Mocht u reeds betaald hebben voor het jaar 2020 
dan kan u dit bericht natuurlijk als niet verzonden 
beschouwen. Mocht u nog niet betaald hebben of wilt 
u graag donateur worden dan mag u 5 euro overmaken 
op rekeningnummer NL68 RABO 0318 2140 24 
t.n.v. stichting speelvoorzieningen Eenrum o.v.v. uw 
straatnaam en huisnummer. Wij zorgen er vervolgens 
voor dat uw donateurskaart bij u in de brievenbus komt.

’t Ainrommer Speultoentje  

Raymond Bijlholt
Steffen Klok
Mark Huizinga
Peter de Vries
Emiel van Kampen

De speeltuin ligt er netjes bij

schrijfcursus ‘in dierbare   
herinnering’

Wat is er in deze tijd mooier en passender dan schrijven 
over je leven? Doe mee met de cursus autobiografisch 
schrijven in De Blauwe Schuit: ‘In dierbare herinnering’. 
Start: 12 november.

Tijdens drie middagen haal je door autobiografisch 
schrijven herinneringen op aan jouw dierbare overledenen. 
In korte schrijfrondes schrijf je onder andere een portretje 
van partner, vriend, vriendin of familielid en beschrijf je 
gebeurtenissen die je samen hebt meegemaakt. In een 
veilige sfeer ga je herinneringen ophalen. Je zult merken 
dat autobiografisch schrijven rust brengt en troost biedt.

Schrijftalent is niet nodig en het gaat er niet om ‘mooi’ 
te schrijven. Je krijgt korte opdrachten en aanwijzingen 
waardoor je verhalen zichzelf schrijven. Het samen 
schrijven in een groepje geeft energie. 

Data: 12 en 26 november en 10 december
Tijd:   14:00 tot circa 16:30 uur
Locatie: De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, Winsum
Kosten naar draagkracht: tussen 75 en 120 euro, 
inclusief koffie, thee en koek
Aantal deelnemers: tussen 5 en 8 personen

Informatie: www.robertineromeny.nl
Aanmelding: Robertine Romeny, 06-27 23 23 57, 
roromeny@gmail.com



25

6
1914 - 2020



26

visclub de goede verWachting 

Leden hebben op 22 september een brief ontvangen 
van Sportvisserij Groningen/Drenthe dat Visvereniging 
De Goede Verwachting per 1 januari wordt opgeheven. 
De meeste leden worden automatisch overgeschreven 
naar Visclub Viol in Wehe den Hoorn. Enkele leden 
hebben mij gevraagd hoe de financiële afhandelingen 
voor het komende seizoen worden gedaan. Van het 
bestuur van Viol heb ik te horen gekregen dat deze via 
Sportvisserij Groningen/Drenthe zullen worden geregeld. 
U zult hierover te zijner tijd bericht ontvangen van deze 
organisatie.

De reden van opheffing is dat er voor het bestuur geen 
draagvlak meer was om wedstrijden te organiseren, 
door te weinig deelname aan deze wedstrijden én door 
de coronaperikelen. Ook hadden enige bestuursleden 
aangegeven te moeten stoppen met hun taak vanwege 
gezondheidsklachten.

Iedereen bedankt voor het jaarlijkse vertrouwen dat u 
aan ons heeft gegeven.

Secretaris H.K. Postma. 

vrijjaZZie schoof aan bij de 
garnWerder burendag

Heel blij waren we, dat we mochten spelen in Garnwerd 
tijdens de Burendag op 26 september. Echt ons eerst 
optreden als voltallige band in het roerige jaar 2020. Zeer 
vroeg al vertrokken, stonden we vanaf 10 uur klaar om 
tijdens deze zonnige herfstdag ons jazzie geluid te laten 
klinken over het voetbalveldje in het hart van Garnwerd 
de plaats waar eigenlijk een maand eerder de tent van 
de ZomerJazz Fiets Tour had moeten staan. Nu was er 
door vele Garnwerders een aantal lange tafels neergezet 
en stonden koffie en overheerlijke taarten klaar. Iedereen 
kon op de inmiddels bekende gepaste afstand bijpraten 
met dorpsgenoten, waar door velen gebruik van werd 
gemaakt. 

Het was geweldig om dit muzikaal te kunnen omlijsten 
en we werden blij van de zeer positieve reacties tijdens 
en na afloop van ons optreden. We hopen spoedig weer 
van ons te kunnen laten horen!
 
Op Facebook en www.vrijjazzie.nl zullen we ook eventuele 
aankondigingen doen van aanstaande optredens. 

Met muzikale groet ook namens Anita, Hans, Pjotr en 
Robert, Ingrid van der Meulen
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Eenrum                   
Hunse 26
9967 PS Eenrum

 

Gespecialiseerde voetzorg bij ‘risicovoeten‛ van:

- diabetes patiënten
- patiënten met reumatische aandoeningen
- patiënten met spasmen of verlammingen

Medisch Pedicure

Delfzijl
Zonnehuis BetingeStaete
Ede Staalstraat 1
9933 KJ Delfzijl

M: 06-57575918        E: info@voetzorgjm.nl      W: www.voetzorgjm.nl

Voetzorg Jeannette Meijer

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

COOP
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YOGA-4-KIDS

Na een maand van veel opknappen, schilderen, schilderen 
en nog eens schilderen, is de voormalige Doopsgezinde 
Kerk omgetoverd tot een heuse yogaschool. Supertrots 
ben ik op deze ruimte en deel het graag met jullie en jullie 
kinderen. Nu is het door corona niet mogelijk een open 
dag te organiseren, maar  mocht u even een kijkje willen 
nemen, mail me dan, dan is dit altijd mogelijk.

In de herfstvakantie ben ik gestart met een aantal 
kinderen, een week daarna met meditatie voor 
volwassenen en ik geniet. Zo enorm fijn dat ik weer aan 
de slag mag en kan. Gelukkig laten de maatregelen dit 
ook toe, zeker met kinderen tot 12 jaar mag dit gewoon 
nog doorgaan. Uiteraard neem ik alle regels in acht 
en vraag ik ouders hierin ook hun verantwoording te 
nemen. Maar voorzichtig zijn en genieten gaat gelukkig 
nog samen.

Wees welkom
Marja, yoga-4-kids

DORCAS WINKEL IN WINSUM ZOEKT 
VRIJWILLIGERS

In het mooiste dorp van Nederland staat een Dorcas-
winkel, een kringloopwinkel die volledig wordt gerund 
door vrijwilligers. De opbrengst van de winkel gaat naar 
de hulp- en ontwikkelingsprojecten van Dorcas in Oost-
Europa. 

Een vrijwilliger: ‘Het is heerlijk om een dag in de week 
in een winkel te werken. Je mag dan spullen uitzoeken, 
schoonmaken en prijzen en in de winkel zetten. En dan 

zie je even later een klant helemaal gelukkig met een 
artikel naar de kassa lopen!’

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich 
enkele dagdelen per week of maand zouden willen 
inzetten. Je kunt werken op woensdag, donderdag, 
vrijdag of zaterdag van 9 tot 12 uur (winkel inrichten) en/
of van 12 tot 16 uur (winkel open). We zijn op zoek naar 
kassamedewerkers, reparateurs, transportmedewerkers 
en dagcoördinatoren. 

Voor meer informatie kun je bellen (0595-820995) of 
mailen dorcaswinkelwinsum@dorcas.nl

Kom gerust eens kijken in de Dorcas Winkel aan Het 
Aanleg 3a in Winsum. Openingstijden woensdag t/m 
zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur.

JAN HENK DE GROOT IN ‘T MARNEHOES

Jan Henk de Groot is met zijn tweede soloprogramma 
‘De Wolf is Trug’ op 22 november te gast in ’t Marnehoes, 
Kerkstraat 21 in Wehe den Hoorn. Aanvang 15:00 uur.

In zijn tweede soloprogramma heeft Jan Henk de Groot 
de Troebadoers-roedel tijdelijk verlaten. Als een eenzame 
wolf sluipt hij langs de theaters van Stad en Ommelaand 
met vragen als: waar zijn de sprookjes gebleven? Wat 
heb je echt nodig in het leven om gelukkig te zijn? Liefde, 
succes, geld, gitaren…..likes of juist ongeluk? En waar 
hoor je eigenlijk thuis? Jan Henk de Groot op zijn best, 
met sterke verhalen en rake Grunneger laidjes. En dat 
alles in zijn natuurlijke habitat, het theater.

Reserveren is noodzakelijk in verband met minder 
plaatsen door de corona: muziekreserveringen@
marnehoes.nl of 0595 571395 / 572875. Entree: 12 
euro, donateurs 10 euro en kinderen tot 12 jaar 5 euro
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Rustig wonen in Eenrum

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 02 86 
mattenesserlaan@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl

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.

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.
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kleurplaat
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nuttige adressen

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

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  0800 - 9009
Energiewacht  0800 - 0388
Kabel   0800 - 0340
Water   0800 - 0202013
KPN telefoon  0800 - 0402

in niet-levensbedreigende situaties
Ambulance  088 - 0230804
Brandweer  088 - 0230804

beZorgen van maaltijden
Van Smaak
Telefoon: 088-5115400

centraal meldpunt vrijWillige thuishulp
Alleen tijdens kantooruren van het gemeentehuis  
Telefoon 0595 - 575500

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
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