Jaaroverzicht 2012

STICHTING HISTORISCHE KRING EENRUM
De stichting is opgericht op 4 oktober 1994 en heeft ten doel de bevordering van het onderzoek van de historie
van de dorpen en naaste omgeving van Eenrum, Pieterburen, Westernieland, Wierhuizen en Broek, gelegen in
de voormalige Gemeente Eenrum.
www.historischekringeenrum.nl

1. Algemeen
In het jaar 2012 organiseerde de Stichting Historische Kring Eenrum diverse
activiteiten. Aan de pomp werden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
De tentoonstelling in april 2012, het bezoek van de Heimatverein Oldersum uit
Ost Friesland in Duitsland en de donateursavond vormden de hoogtepunten.
Een overzicht van alle activiteiten leest u verderop in dit jaaroverzicht.
2. Bestuur
Het afgelopen jaar kwam het bestuur negen keer in vergadering bijeen. Het aantal
leden bleef ongewijzigd. De volgende personen maken deel uit van het bestuur;
Wim Bastiaanse, Anneke Dijkstra, Jan Dijkstra, Rieks Hofman, Jans Huizenga,
Louis de Jonge, Harry van der Laan, Koos van der Maar, Jan van der Muil, Lies Staal
en Jurriën Wegter.
Jan Dijkstra en Jans Huizenga waren volgens het rooster aan de beurt om af te
treden. Beide heren werden herkozen in het bestuur. Het financieel overzicht van de
penningmeester werd akkoord bevonden.
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3. Activiteiten in 2012
Donateursavond. In de maand oktober stond weer de donateursavond op het programma.
Spreker Jan Oldenhuis (oud archivaris Groninger Archieven) boeide de aanwezigen met een
interessante lezing over de geschiedenis van het vervoer. Naast vervoer over water en weg
stond Oldenhuis ook even stil bij het vervoer per spoor, de lijn Winsum-Zoutkamp. In de
pauze toonde het bestuur filmbeelden van het openluchtspel “Ainrom nait van Guster” uit
1999 en een dorpsfilm uit 1967. Beide films zijn ook op Dvd uitgebracht.
Tentoonstelling. Op 21- en 22 april organiseerde de stichting een tentoonstelling in het
dorpshuis van Eenrum. Gebruiksvoorwerpen, plak- en fotoboeken, foto’s, krantenknipsels,
resultaten van enkele onderzoeken en andere interessante zaken werden aan het publiek
getoond. Vooral op de zondag was het een drukte van belang. Enkele personen stonden hun
privécollectie af voor de tentoonstelling, een welkome aanvulling op het geheel. In een
speciaal daarvoor ingericht filmhoekje genoot het publiek van een oude dorpsfilm uit 1967
van Eenrum en beelden van het openluchtspel “Ainrom nait van guster” uit 1999.
Bezoek Heimatvererein Oldersum. Mede op uitnodiging van onze zusterverenigingen uit
Baflo en Eemsmond bezochten onze oosterburen het dorp Eenrum op zaterdag 22
september. Na aankomst en ontvangst in Hotel Het Gemeentehuis bezochten de
aanwezigen het mosterdmuseum, de kaarsenmakerij en de korenmolen. Na de warme
maaltijd vertrok het gezelschap naar Baflo voor een bezoek aan de Laurentiuskerk. De Eems
Dollard Regio subsidieerde een deel van de kosten.
Schilderij Aikes. In 2009 schonken de erfgenamen van mevrouw J.M. Kadijk een schilderij
van oud Eenrumer Jan Hendrik Aikes aan de Historische Kring. Voorwaarde was dat het
schilderij een plaats zou krijgen in de recreatiezaal van het seniorencomplex Aikeshof in
Eenrum. Restauratie was echter dringend gewenst. Via Harry van Ham, een kenner op het
gebied van schilderijen werd contact gezocht met restauratieatelier Mösenbacher in Den
Haag. De kosten van restauratie waren echter dermate hoog, dat de stichting deze niet
geheel voor haar rekening kon nemen. Reden, waarom niet direct opdracht tot restauratie
werd gegeven. In overleg heeft Hilbrand Bosma voorgesteld, als bemiddelaar, hiervoor
fondsen te benaderen. Bijdragen werden uiteindelijk verkregen van de Stichting
Stimuleringsfonds Eenrum, de Rabobank Noordenveld West Groningen, Univé Noord Groningen, Stichting Bulthuis en Harry van Ham. Eind 2012 plaatste het bestuur het
schilderij weer aan de wand in de recreatiezaal van Aikeshof.
Dorpspompen. De gietijzeren pomp aan de Oude Schoolgang vertoonde mankementen. Na
een uitgebreide inspectie bleek dat groot onderhoud en reparatiewerkzaamheden
noodzakelijk waren. De hemelwaterafvoer van het dorpshuis werd gecontroleerd nadat de
grote waterkelder was leeggepompt. Enkele bestuursleden gingen de uitdaging aan en
betraden deze enorm grote kelder en troffen daar langs de wand een inscriptie aan. (zie foto)
Interviews oud inwoners. In 2012 interviewden enkele leden een paar oud-inwoners van
de voormalige gemeente Eenrum . De resultaten komen op Dvd te staan.
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DVD film en boek Willinge. De stichting verkocht enkele films op Dvd van Pieterburen,
Eenrum en “Ainrom nait van guster”. Zelfs uit Engeland toonde men belangstelling. Ook was
er vraag naar het boek “Herinneringen uit Eenrum” van Luit Willinge, hiervan werden 25
exemplaren besteld.
Begraafplaats Pieterburen. In 2011 startte de stichting met het herstel en het zoveel
mogelijk zichtbaar maken van de tekst op de graven. In 2012 werd hier geen vervolg aan
gegeven door het slechte zomerweer. In 2013 worden de werkzaamheden weer opgepakt.
De tekst op de graven worden onderzocht en op schrift vastgelegd
Verhalen K.J. Boonstra. In 2011 interviewde de stichting dhr. Boonstra. Nog steeds
verschijnen er in “De Ainrommer” leuke verhalen van zijn hand over het dorp Eenrum van
vóór de 2e wereldoorlog.
Inventarislijst en archief. Het bestuur besloot een extra archiefkast aan te schaffen. Het
archief kwam daardoor steeds meer op orde. Enkele personen stelden foto’s,
krantenknipsels en voorwerpen ter beschikking aan de stichting.
Het bestuur stelt dit zeer op prijs.
Folmerpad. In 2011 stelde de stichting aan de gemeente voor om het pad langs de
begraafplaats in Eenrum de naam Dr. Arend Folmerpad te geven. Eind 2012 reageerde de
gemeente met de mededeling dat in januari 2013 de raad hierover zal besluiten.
Arend Folmer was huisarts in Eenrum en heeft de woning Villa t Hoogeland (pand Hansems)
gebouwd. Folmer was landelijk bekend met het onderzoek naar schedels.
Deelname aan- en contacten met andere organisaties en instellingen
Fotoarchief gemeente. Ruim 1500 foto’s zijn gedigitaliseerd. Een drietal leden heeft hieraan
meegewerkt. Helaas kampte men op het gemeentehuis met softwareproblemen, waardoor
de toegankelijkheid van de foto’s in het geding kwam.
Historische Kring De Marne. Enkele leden bezochten de Mernedag in Wehe-den Hoorn.
Er werd medewerking verleend aan het inventariseren van alle middenstanders in de dorpen
van De Marne. Verder werd afgesproken om in 2013 met elkaar van gedachten te wisselen
over samenwerking op het gebied van onderzoek, tentoonstelling en andere activiteiten.
Oude Groninger Kerken. De Stichting Oude Groninger Kerken is, door overname kerk en
kerkhof ook eigenaar geworden van de groene pomp zuidzijde kerk. De Stichting stelt het
zeer op prijs wanneer de Historische Kring het onderhoud blijft doen.

Waterkelder BO HW HK 4/8 1888
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De werkzaamheden aan de dorpspomp in volle gang.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 februari 2013.
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