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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 

J a a r o v e r z i c h t   2 0 1 5 

1. Algemeen 
Het jaar 2015 is een rustig jaar geweest waarin wij ons vooral bezig hebben gehouden met 
het “conserveren” van zaken die verloren dreigen te gaan voor het nageslacht. Dat is ons 
weer aardig gelukt. In dit jaaroverzicht gaan we hier verder op in. 
In 2015 hebben we de samenwerking met de Historische Kring De Marne geïntensiveerd. 
Met deze samenwerking willen wij de komende jaren doorgaan en daar waar mogelijk 
versterken.  
Verder hebben wij stappen gezet om onze donateurs wat nauwer te betrekken bij onze 
werkzaamheden en meer te bieden. Dit doen we door via e-mail informatie toe te sturen en 
meer gebruik te maken van onze website. Deze lijn willen wij in 2016 doorzetten. 
Tenslotte zijn wij erg blij dat de inwoners van ons werkgebied (maar ook daar buiten) met 
ons meedenken en handelen door er voor te zorgen dat waardevol materiaal bewaard blijft. 
 

2. Bestuur 
Het bestuur vergaderde negen keer per jaar. In de maanden juli, augustus en december 
komt het bestuur niet bij elkaar. Jans Huizenga nam op 24 februari afscheid van het bestuur. 
Vanaf 27 maart 1997 vervulde Jans naar alle tevredenheid de functie van penningmeester.  

 

http://www.historischekringeenrum.nl/
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De voorzitter sprak lovende woorden over Jans en overhandigde hem enkele cadeaus en 
een oorkonde “Lid van Verdienste”. Een opvolger voor Jans was snel gevonden. Louis de 
Jonge uit Westernieland, al geruime bestuurslid, stelde zich kandidaat en werd vervolgens 
benoemd tot penningmeester. 
In de vergadering van januari werden de jaarstukken goedgekeurd. Hoewel we er financieel 
gezien nog goed voorstaan is er toch sprake van een afnemend saldo. De komende tijd 
wordt dit een punt van aandacht.  
De stichting bestond tot en met 2014 uit 5 bestuursleden en 5 overige leden. De 
bestuursleden stonden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat er wat 
onduidelijkheid bestond over de bestuurssamenstelling besloot het bestuur ook de overige 
leden in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. 
 

3. Activiteiten in 2015 
 
Donateursavond Ieder jaar zit de zaal vol publiek. Op 23 oktober was dit niet anders.        
Fré Schreiber nam ons in het Dorpshuis mee naar Midwintertijd, de periode van 11 
november tot 2 februari. Hij vertelt hoe men vroeger die donkere periode in onze streken 
beleefde, welke gewoontes en gebruiken men had en wat men daarmee wilde bereiken.  

 
 
Expositie bevrijding 1945 in de Ainrommer Koamer van Café Bulthuis exposeerde we op 
dinsdag 5 mei enkele foto’s en andere zaken van de bevrijding in 1945 van het dorp Eenrum. 
Veel foto’s waren afkomstig van de heer Westra en de heer Lotgering 
 
Begraafplaats Pieterburen Sinds een paar jaar verrichtten enkele leden 
herstelwerkzaamheden op de begraafplaats. Het zoveel mogelijk zichtbaar maken van de 
tekst op de graven is daarbij een secuur werk en geeft het terrein een beter aanblik. 

 
 
Helaas constateerden wij dat er weinig draagvlak is voor ons werk op de begraafplaats.    
Aan het eind van 2015 overwogen we dan ook te stoppen met de werkzaamheden.  
 
Objecten dorp Eenrum. Gelukkig zetten enkele vrijwilligers zich in voor het onderhoud van 
de objecten. Wij stellen dat zeer op prijs. Aan de pompen en de horizontale zonnewijzer 
werd het noodzakelijk onderhoud gepleegd. Ook de historische lantaarnpaal kreeg een 
schoonmaakbeurt.  
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Inventaris en (foto)archief. Ook in 2015 stelden enkele personen weer foto’s en andere 
historisch waardevolle documenten ter beschikking aan de Historische Kring. Een selectie: 

- Het archief van de NVVH, vrouwennetwerk afdeling Pieterburen 
- Het archief van de sportvereniging Eenrum 
- Boekwerken en ander bescheiden. Deze werden door ons op relevantie geselecteerd 

en in het archief opgeslagen 
- Schilderij van schilder L.C Willinge 
- Mappen met foto’s of kopieën van foto’s over de bevrijding in 1945 

 
Interviews oud  inwoners.  In 2015 interviewden we geen personen. Aan het eind van het 
jaar stelden we een lijst samen met daarop namen van te interviewen personen. We zijn van 
plan in 2016 hier weer een vervolg aan te geven. 
 
Website en email . Enkele berichten plaatsten we op de website. We zijn ons er van bewust 
dat we meer gebruik moeten maken van dit medium. We vroegen onze donateurs hun email 
adres aan ons door te geven. Ongeveer 25 donateurs reageerden. Het doel van deze actie 
was meer berichten sneller te kunnen verspreiden en (drukwerk) kosten te besparen.  
 
Digitaliseren oude dorpsbladen. In het najaar werd begonnen met het scannen en digitaal 
opslaan van oude jaargangen dorpsbladen. We publiceren dit in de “Ainrommer” en op de 
website. 
 
Historische Kring De Marne. Een paar keer overlegden we met het bestuur van onze 
zustervereniging. Dit resulteerde in het organiseren van een gezamenlijke lezing in 
november. Verder werd de intentie uitgesproken vaker samen op te trekken bij activiteiten 
die het hele Marne gebied aangaan.  
 
Ainrommer. Het contact met de redactie verloopt prima. Regelmatig plaatsen we historische 
artikelen en de “verhoaltjes” van Boonstra. 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 februari 2016 
 
Contactadres Stichting Historische Kring Eenrum: 
Hunse 20 
9967 PS Eenrum  
Email: koos@marnelandschap.nl 
Tel. 0595-491546 of 06-20688281 
 

mailto:koos@marnelandschap.nl
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Een paar foto’s uit ons fotoarchief 

 
Inmiddels verdwenen dijkhuisje in de Negenboerenpolder, op de grens van de voormalig gemeente Kloosterburen en Eenrum, 

ten noordwesten van Pieterburen 
 

 
Werkkamp De Slikken, Linthorst Homanpolder Westernieland, rond 1938 

 

 
Kantine werkkamp De Slikken   Aanleg Linthorst Homanpolder 1939 


