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J a a r o v e r z i c h t   2 0 1 3 

 

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 

De Historische Kring kan terugkijken op een rustig jaar. Door de bestuursleden en enkele 

donateurs werd overigens het nodige werk verricht. Het actualiseren van het fotoarchief, 

werkzaamheden aan de dorpspompen en een donateursavond met een interessante 

lezing zijn zo een paar activiteiten uit het jaar 2013. Tijdens de donateursavond zette Lies 

Staal de voorzitter in het zonnetje. Per 1 januari 2014 neemt Jurriën afscheid als 

voorzitter van het bestuur van de historische kring. Vanaf de oprichting in 1994 is Jurriën 

actief geweest. De Stichting Historische Kring is hem dan ook veel dank verschuldigd 
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2. Bestuur 

Het afgelopen jaar kwam het bestuur negen keer in vergadering bijeen. Het aantal leden 

bleef ongewijzigd.  

 

Leden en bestuur van de Stichting Historische Kring in de Ainrommer Koamer.                                   

Staande v.l.n.r.  Lies Staal, Jan van der Muil, Harry van der Laan, Jan Dijkstra, Anneke Dijkstra, Wim 

Bastiaanse, Rieks Hofman en Louis de Jonge. Zittend in het midden voorzitter Jurriën Wegter, links 

secretaris Koos van der Maar en rechts penningmeester Jans Huizenga 

Rieks Hofman, Jan van der Muil en Koos van der Maar waren volgens het rooster aan de 

beurt om af te treden. Het drietal werd herkozen in het bestuur. Aan de penningmeester werd 

decharge verleend, het financieel overzicht zag er wederom keurig uit.  

3. Activiteiten in 2013 

Donateursavond.  Een volle zaal op 1 november. Onze lezingen spreekt het publiek aan. 

Spreker Albert Buursma nam het publiek mee naar het oostelijke waddengebied. Dit gebied 

mag wel het meest dynamische, veranderlijke, gebied van Nederland worden genoemd. 

Eilanden verdwenen; nieuwe eilanden ontstonden en verdwenen, enzovoort. Bijzondere 

aandacht was er voor het gebied ten noorden van De Marne. Onder meer zoutwinning uit turf 

in het Waddengebied, verdwenen eilanden als Moenkenlangenoe (Munnikenlangenoog), 

Korenzand, Heffezand en Bosch, stormvloeden, buitendijkse bewoning en inpolderingen 

kwamen aan de orde. Dat in een korte oorlog tussen Eenrum en Uithuizen in de 15e eeuw de 

Eenrummers als winnaar uit de bus kwamen zorgde voor enig hilariteit in de zaal.  
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Folmerpad. In 2011 stelde de Historische Kring aan de gemeente voor om het pad langs de 

begraafplaats in Eenrum de naam Dr. Arend Folmerpad te geven. Arend Folmer was 

huisarts in Eenrum van 1858 tot 1892 en heeft de woning Villa t Hoogeland (pand Hansems) 

laten bouwen. In het voorjaar onthulden de huidige eigenaren van het pand, de heer en 

mevrouw Hansems, het straatnaambord. 

 

Inventarislijst en (foto)archief. Het archief kwam steeds meer op orde. Enkele personen 

stelden foto’s, krantenknipsels en voorwerpen ter beschikking aan de stichting. Het bestuur 

stelt dit zeer op prijs. Enkele leden besteedden ettelijke uren aan het actualiseren van het 

fotoarchief, met foto’s van Broek, Pieterburen, Westernieland en Eenrum en omstreken 
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Onderhoud objecten. Een klep en kraantje aan de dorpspomp bij het Dorpshuis werd 

vervangen. De aan- en afvoerleidingen in de waterput zijn aangepast. De straatlantaarn 

kreeg een schoonmaak- en verfbeurt. Bij de zonnewijzer was sprake van vernieling. Er trad 

scheurvorming  op en er ontbrak een steen. In overleg met de gemeente is het één en ander 

hersteld.  

Begraafplaats Pieterburen. In 2011 startte de stichting met het herstel en het zoveel 

mogelijk zichtbaar maken van de tekst op de graven.  In 2012 en 2013 zijn door 

omstandigheden weinig werkzaamheden verricht. In 2014 wordt aan het eerste veld het 

nodige onderhoud weer aangepakt 

Interviews oud  inwoners.  In 2013 interviewden enkele leden een paar oud-inwoners van 

de voormalige gemeente Eenrum . De resultaten komen op Dvd te staan.  

Oude films Dvd. Ook in 2013 verkocht de Historische Kring enkele Dvd’s met oude 

dorpsbeelden van Pieterburen en Eenrum. Ook de Dvd van de manifestatie “Ainrom nait van 

guster” stond in de belangstelling. 

Website. Het is moeilijk de website van informatie te voorzien. De Historische Kring is van 

plan hier in 2014 meer aandacht voor te hebben, door het plaatsen van o.a. foto´s . 

Deelname aan- en contacten met andere organisaties en instellingen               

Historische Kring De Marne. Met het bestuur van de Historisch kring De Marne gaan we in 

2014 in overleg om te zien of er een samenwerking op het gebied van onderzoek, 

tentoonstelling en andere activiteiten kan komen 

Oude Groninger Kerken. Enkele leden onderhielden contacten, met name over de 

werkzaamheden aan en rondom de kerk in Eenrum 

De Ainrommer. De verhaaltjes van K.J. Boonstra, enkele artikelen en foto’s werden in het 

dorpsblad gepubliceerd. 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van  28 januari 2014 


