Stichting Historische Kring Eenrum

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

Jaaroverzicht 2017
1. Algemeen
In 2017 hebben wij de dingen gedaan die wij ook deden in voorgaande jaren zoals het
verzamelen en ordenen van historisch materiaal, onderhoud van graven, dorpspompen en
de zonnewijzer en het vastleggen van zaken die verloren dreigen te gaan.
Ons huisvestingsprobleem (we hebben inmiddels zoveel “spullen” dat we dat niet op één
plaats kunnen opslaan en daardoor ook niet goed in staat zijn om goed te ordenen en de
spullen toegankelijk te houden) hebben we helaas nog niet opgelost. Via de Vereniging voor
Dorpsbelangen worden de mogelijkheden binnen het dorp Eenrum bekeken. Een andere
oplossing is een samenwerking met de Historische Kring De Marne die met hetzelfde
probleem worstelt.
Van een aantal inwoners binnen ons werkgebied (maar ook daar buiten) hebben wij weer
zaken gekregen waardoor deze bewaard blijven voor het nageslacht. Daar zijn wij erg blij
mee. Nieuw was in 2017 de foto- en filmmiddag in Pieterburen. Dit was een succes. Dit soort
middagen voorzien volgens ons in een behoefte en wij willen kijken hoe we dit vaker kunnen
organiseren.

2. Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2017 zeven keer in de Ainrommer Koamer van Café Bulthuis.
In de vergadering van februari kwamen de jaarstukken van 2016 aan de orde.
Het financieel jaaroverzicht en jaarverslag werden akkoord bevonden en vastgesteld.
Aan het eind van het jaar telde de penningmeester 117 donateurs.
In december bereikte ons het trieste bericht dat oud bestuurslid en lid van verdienste,
Jans Huizenga, was overleden. Jans was vanaf 1995 t/m 2014 penningmeester.

3. Activiteiten in 2017
Donateursavond. Vrijdagavond 3 november stond traditioneel weer in het teken van de
donateursavond. We kozen voor een lezing over de Kerstvloed van 1717.
Spreker Tonko Ufkes vertelde over die verschrikkelijke periode. Duizenden mensen
verdronken of stierven van onderkoeling en ellende. Na 1717 bouwde men betere dijken en
tot op de dag van vandaag heeft zich in onze regio gelukkig geen ramp weer voorgedaan.
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Foto- en filmmiddag Dorpshuis Eenrum. In maart organiseerden we een middag, met als
doel ons fotoarchief completer te maken. Op een groot scherm lieten we foto’s zien waarop
voor ons onbekende personen stonden of van bepaalde gebeurtenissen. Daarnaast vroegen
we het publiek ook zelf foto’s in te brengen. Men kon de foto’s afstaan aan de historische
kring of ter plekke laten digitaliseren. Het werd vooral een gezellige middag en af en toe
ontstond er discussie over wie of wat er op de foto’s was te zien. Uiteindelijk leverde deze
middag aanvullende informatie en nieuwe foto’s op.

Foto- en filmmiddag Dorpshuis Pieterburen. In het najaar organiseerden we in het
dorpshuis van Pieterburen ook een foto- en filmmiddag. In samenwerking met Rienk Dijkstra
(Facebook pagina Pieterburen Vrouger) stelden we een mooi programma samen wat bij het
publiek zeer werd gewaardeerd. Ruim 50 belangstellenden kwamen er op af en het leverde
ons tevens 4 nieuwe donateurs op.
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Objecten. Ook in 2017 pleegden we weer onderhoud aan de dorpspompen, zonnewijzer en
hekwerken.
Inventaris en aanvullingen (foto)archief. Onze collectie foto’s werd door de beide foto- en
filmmiddagen verder uitgebreid. Enkele personen leverden ons archiefmateriaal, boeken,
krantenknipsels, rapporten en foto’s. Na een grondige selectie bewaren we alleen die
documenten die relevant zijn voor ons werkgebied.

Voetbalvereniging Eenrum. Staande v.l.n.r:. Klaas Dekker, Hendrik Dekker, Paul Kaptein, Rinje Zeef, vriend van
Kaptein, Jo Bulthuis. Hurken: Jacob Koop, Willem Hoving. Zittend: Dirk Vennema, Jans Frieling, Willem Snaak,
Gerrit van Kampen Wieling. De foto is van 1923

Interviews oud inwoners. In ons archief hebben we een groot aantal interviews op cd/dvd
in geluid en beeld vastgelegd. Door omstandigheden namen we in 2017 geen interviews af.
We zijn van plan in 2018 hier weer een vervolg aan te geven.
Website en email . Een groot aantal donateurs gaf hun email adres aan ons door. Daardoor
kunnen we besparen op het drukwerk en belangstellenden sneller informeren.
Ook plaatsten we enkele artikelen en foto’s op de website.
Digitaliseren oude dorpsbladen. We zijn druk in de weer geweest met het completeren en
daarna digitaliseren van oude dorpsbladen. We hebben nu De Contactsleutel, Bokkeblad,
De Mare en Ainrommer zo goed als compleet. Ook hier kregen we hulp van derden.
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Fotoboek Eenrum. Van dit fotoboek met de titel “Eenrum vroeger en later in woord en
beeld”, uitgegeven in 1982, hadden we nog enkele kopieën op voorraad. De tekst en
vormgeving was van Dirk Molenaar. Voor een klein bedrag hebben we de boeken verkocht
aan belangstellenden. De originele foto’s van dit boek zijn helaas spoorloos verdwenen.
We gaan onderzoeken of er een herdruk gemaakt kan worden op basis van de kopieën
Samenwerking met zusterverenigingen We werken daar waar nodig samen met onze
zusterverengingen. We houden elkaar op de hoogte van de georganiseerde activiteiten.
Begraafplaats Pieterburen. In 2016 kregen we hulp van een paar inwoners uit het dorp,
zodat we toch de herstelwerkzaamheden konden hervatten. In 2017 stonden de
werkzaamheden, mede door het vaak slechte weer, op een laag pitje.

rechts een door algen aangetaste grafzerk, links het resultaat na het schoonmaken en verven

Ainrommer. Regelmatig plaatsten we historische artikelen en de “verhoaltjes” van Boonstra.
Onlangs heeft dhr. Boonstra zijn 50e verhaal bij ons aangeleverd. Ook uitnodigingen en
mededelingen plaatsen we in dit dorpsblad.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 13 maart 2018
Stichting Historische Kring Eenrum
Hunse 20, 9967 PS Eenrum
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