Voorwoord
Op 1 april 2022 bestaat de Sportvereniging Eenrum 100 jaar
Een belangrijk feit die we niet ongemerkt voorbij willen laten gaan.
Toen we de plannen wilden maken wisten we niet of alles wel door kon
gaan door de Corona epidemie. Begin januari kregen we goede hoop en
heeft het bestuur besloten om het wat kleinschaliger te vieren dan 25 jaar
geleden met ons 75 jarig bestaan.
We hebben het zo bedacht om de activiteiten in de verbouwde turnhal
en onze nieuwe kantine te houden. We hebben dan ook alles in ons eigen
beheer.
Verderop in ons boekje kunt u lezen wat op het programma staat.
De vereniging is helaas niet zo groot meer dan 25 jaar geleden. Het wedstrijd
volleybal is er niet meer helaas wel een steeds groter wordende groep van
recreatie volleybal.
De volwassen groepen worden kleiner en ook de kinderen vinden het niet
meer zo leuk om naar gymnastiek te gaan. Gelukkig hebben we wel 3
enthousiaste groepen Free-running.
We hebben nog wel een enthousiaste groep dames die Sterk je Lijf doen.
De naam zegt het al.
Voor de ouderen hebben we nog een gemengde groep die op vrijdagmorgen
goed in beweging komen.
Verderop in dit boekje wordt nog verder ingegaan in de verschillende
sporten. Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.
Namens het bestuur dank ik allen die meewerken aan de totstandkoming
van dit feestelijk gebeuren. Ook onze sponsoren wil ik bedanken die hebben
bijgedragen om alles mogelijk te maken.
Ik verzoek u wel om te proberen zoveel mogelijk in de turnzaal en tribune te
blijven. De drankjes en hapjes zullen worden rondgebracht. Natuurlijk mag
u zelf ook wel eens halen. Maar er is maar 1 deur naar de kantine en daar
moet komend en heen gaan verkeer samen doorheen.
Ik wens jullie een gezellige middag en avond op deze feestelijke 1 april.
Voorzitter SV Eenrum
Martha Heslinga
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Geschiedenis SV eenrum 1922-1997
Het eerste gedeelte van deze geschiedenis komt uit het stuk van Paul
Datema wat deze schreef voor het programmablad ten bate van het 75-jarig
jubileum in 1997.
Op 1 april 1922 komt een aantal Eenrumers bijeen bij Bulthuis. Doel van
de bijeenkomst is het oprichten van een sportvereniging ter bevordering
van de lichamelijke opvoeding. De naam van de vereniging wordt “Het
Sportterrein” vanwege een gehuurd terrein, voorheen het oude voetbalveld,
waar nu de Aikeshof staat. In 1925 is er sprake van het oprichten van een
gymnastiekvereniging. In 1927 wordt de eerste uitvoering gegeven in de
bovenzaal van Bulthuis en in datzelfde jaar wordt een leeggekomen lokaal
van de oude school (nu dorpshuis) in gebruik genomen als oefenruimte. Als
die ruimte in 1928 te klein wordt, wordt er aan de gemeente voorgesteld
een muur te vervangen door een boog waardoor twee lokalen één worden.
De ledengroei (o.a. door sportdemonstraties op het sportveld) heeft een
keerzijde. Veel leden zijn overgelopen van de voetbalvereniging E.V.C.
waardoor deze huurverlaging aanvraagt. Ze maken nu immers minder
gebruik van het veld. In 1929 komt voor het eerst aansluiting bij een
provinciale organisatie aan de orde. Een fusie met de E.V.C. gaat niet
door omdat deze zich dan van de voetbalbond zou moeten afscheiden.
Tot de activiteiten van de vereniging horen in deze jaren naast oefenen
ook demonstraties, optochten, deelname aan sportdagen en onderlinge
wedstrijden. In 1932 wordt het sportterrein opnieuw ingericht. In hetzelfde
jaar is er sprake van een oprichting van een zwemvereniging. In 1934 wordt
een buitengewone ledenvergadering bijeen geroepen voor het stichten
van een eigen gymnastieklokaal waarvoor een stichting in het leven
wordt geroepen. Deze stichting wordt belast met de exploitatie van het
gebouw dat op de hoek van het sportterrein wordt geplaatst. In hetzelfde
jaar worden de statuten gewijzigd en wordt de naam van de vereniging
“Gymnastiekvereniging Eenrum”.
In 1950 wordt de gemeente uitgenodigd om mee te praten over het
oprichten van een sportcentrum. Het bestuur vindt echter dat de bestaande
voorzieningen voldoende zijn en dat de financiële situatie een dergelijk
project niet toelaat. In de jaren 1956/’57 is er af en toe contact met het
bestuur van de volleybalvereniging. 							
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Dit leidt nog niet tot een verbintenis. In 1960 wordt de toestand van het oude
sportgebouw volgens de notulen ‘allertreurigst’. In 1963 wordt de nieuwe
turnhal in gebruik genomen. In 1966 wordt er een jeugdraad ingesteld om
de afstand tussen leden en bestuur te verkleinen en in datzelfde jaar werkt
de vereniging mee aan de dorpsfilm in de vorm van een optocht. In 1970
wordt weer gesproken over het al dan niet oprichten van een volleybalgroep
maar pas in 1972 blijkt deze te bestaan, een damesteam neemt deel aan de
Noordelijke volleybal competitie. In deze periode komt ook het oprichten
van een sportvereniging met een bredere basis aan de orde waarbij met
name wordt gedacht aan een fusie met de voetbalvereniging. Ook nu
komt het niet zover. De vereniging is in deze tijd slecht bij kas, dat leidt
in 1973 tot een gouden greep: de eerste rommelmarkt wordt gehouden.
In 1974 wordt de volleybalgroep officieel onderdeel van de vereniging die
inmiddels “Eenrum en omstreken” heet. In de jaren die volgen floreren
zowel de gymnastiek- als de volleybalafdeling en komt er een turngroep.
Het damescompetitievolleybal wordt uitgebreid met jeugd- en herenteams.
Aan de activiteiten wordt toegevoegd: zaalvoetbal, badminton en in 1987
jazzballet. In 1992 stopt het zaalvoetbal. De vereniging gaat met de tijd
mee: damesgymnastiek wordt “bewegen op muziek” en Joy robics doet zijn
intrede. In 1995 gaat een lang gekoesterde wens in vervulling, de turnhal
wordt gedeeltelijk gerenoveerd en er wordt, vooral in zelfwerkzaamheid,
een kantine ingericht. En zo wordt het 1 april 1997, “Het sportterrein” is met
vallen en opstaan in 75 jaar uitgegroeid tot een bloeiende sportvereniging.
						lees verder op pagina 5
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1997-2022

Raadhuisstraat 4
9967 RB Eenrum
tel: 0595-492288
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In 2006 komt de vereniging in bestuursproblemen, de overgebleven
3 bestuursleden sturen een brandbrief aan alle leden met het verzoek
verantwoordelijkheid te nemen en door zich aan te melden als bestuurslid.
Voor de jaarvergaderingen van 2006 en 2007 meldt zich een aantal mensen
waardoor in 2007 het bestuur weer uit 6 leden bestaat. Financieel staat
echter de vereniging er nog niet goed voor. Besloten wordt de contributie
te verhogen en de Rommelmarkt te verschuiven naar het derde weekend
van april. Dit verschuiven blijkt een schot in de roos. De opbrengsten zijn
beduidend hoger. In het jaarverslag van het sportjaar 2007/2008 staat
geschreven:
“ de rommelmarkt vond plaats op 19 april 2008. De netto opbrengst
bedroeg € 2.501,37 (een jaar eerder was dat € 1.507,27). We mogen
spreken van een zeer succesvolle rommelmarkt. Grootste kostenposten
blijven de huur van de dranghekken en het afvoeren van de niet verkochte
spullen (container).
We zijn blij ook spullen te mogen afvoeren naar een kringloopwinkel”.
Ondanks deze jubelstemming blijken in de jaren daarna de opbrengsten
te dalen, de kosten te stijgen en wordt het steeds moeilijker voldoende
vrijwilligers op de been te krijgen. In verhouding tot het dalende aantal
leden wordt de organisatie te groot en te kostbaar. 				
In 2018 wordt besloten de rommelmarkt
te vervangen door een verkoopactie
paaseitjes. Deze kent in de verhouding
tussen inzet van leden en opbrengst een
betere balans. Jaarlijks wordt er zo’n €
1.000,- mee verdiend. Op het logo van
de zakjes staat in het eerste jaar dat de
SV Eenrum 95 jaar bestaat en daarna
wordt het aantal bestaansjaren jaarlijks
vermeld om zo op te tellen naar de 100.
De pandemie gooit echter letterlijk roet
in het eten, zowel in 2020 als in 2021 kan de vereniging niet langs de
deuren. In 2020 worden wel de al ingekochte eitjes op een creatieve manier
per kilozak verkocht, dat levert gelukkig nog zo’n € 750,- op.
						
						lees verder op pagina 7
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AANDACHT
VOOR HET
AFSCHEID

RIA HARKEMA - GROEN
06 - 514 214 77

info@aandachtvoorhetafscheid.nl

www.aandachtvoorhetafscheid.nl

.

Ritsen inzetten in jassen/broeken etc...

In 2008 werd er een project Sportdorp geïntroduceerd door Het Huis van
de Sport. Dit project heeft drie jaar geduurd en levert de Sv een aantal
sportprojecten op: Power Yoga, Pilatus en Streetdance voor kinderen.
Voor de kinderen die aan gymnastiekwedstrijden willen meedoen worden
er nog steeds wedstrijden georganiseerd door de KNGU. De kinderen
doen met veel plezier mee maar omdat de SV ook juryleden moet leveren
wordt deelname steeds lastiger. Het feit dat er steeds minder kinderen op
gymnastiek komen en de contributie deels voor de bond is wordt besloten
het lidmaatschap van de KNGU op te zeggen. Dat bracht de vereniging
weer wat financiële ruimte.
De Corona pandemie heeft ook gevolgen voor het sporten zelf. In de jaren
2020 en 2021 wordt er vele maanden niet gesport, door lockdowns en het
niet toegestaan zijn van binnensporten. De leden krijgen een aanpassing
in de contributie en gelukkig kan er gebruik gemaakt worden van een
financiële tegemoetkoming amateursportverenigingen (TASO). De SV krijgt
uit deze regeling € 5.000,In de Coronajaren vindt ook een grote gemeentelijke verbouwing van de
Turnhal plaats. Dit is hard nodig en levert een prachtige moderne nieuwe
sportzaal op. Ook de kantine wordt voorzien van een nieuwe keuken, vloer
en kozijnen. De bar wordt verbouwd en er wordt door dezelfde aannemer
een prachtige tafel gebouwd van 4,5 meter lang.
De wanden krijgen een moderne kleur. Al met al kan de SV hiermee weer
vele jaren verder.
Op het moment van schrijven wordt er nu, maart 2022, een groot aantal
grote projecten afgesloten: de verbouwing, alle zaken rondom de pandemie
en het voorbereiden van het eeuwfeest. We zijn blij u te kunnen ontmoeten
om dit met ons te vieren. Het bestuur gaat ook de komende jaren graag
de uitdaging aan om het bestaansrecht van onze dorpse sportvereniging
veilig te stellen en daarbij ook de doelgroep 20-40 jaar aan te spreken.
De huidige leeftijdsopbouw is met name die van 50-80 jaar en daarnaast
natuurlijk de jeugd. Met wellicht nieuw sportaanbod kan er nog lang sport
dicht bij huis zijn. Het bestuur staan van harte open voor suggesties en
sportwensen die er in het dorp leven!
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PROGRAMMA
17.00 uur
Inloop en ontvangst met koffie/thee
17.30 uur
Start van het officiële programma/ toespraken
voorzitter en wethouder

Samenstelling bestuur
Voorzitter
:
mevr. Martha Heslinga
Secretaris
:
mevr. Roelie Bottema
Penningmeester: dhr. Eite Oosterveld
Algemeen lid :
mevr. Aafke Mensinga
(ten tijde van het jubileum opgevolgd door mevr. Ella Vergeer)

17.45 uur
Diverse korte uitvoeringen onder het genot van een
hapje en drankje
19.00 uur
Sporttheater en afsluiting officiële programma
20.00 uur
Feest en muziek
** Tijdens het gehele programma is er een tentoonstelling te
zien van foto’s en oude materialen **

Leiding van de groepen
Gymnastiek 55+		
Gymnastiek kinderen en
freerunning jeugd		
Sterk je Lijf / Pilatus		
Recreatief Volleybal		
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:

mevr. M. (Goska) Elzes-Przeweda

:
:
:

dhr. B.E. (Berend) Dijkhuis
mevr. M.A. (Martha) Heslinga
mevr. M.A. (Martha) Heslinga
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De Kleine Plantage

Algemene informatie van de sportvereniging

De Kleine Plantage
Handerweg 1, Eenrum
www.dekleineplantage.nl
open wo-za van 10.00-17.00
tot en met 30 juni

Momenteel bestaat de vereniging uit vijf groepen die allemaal iets
anders doen.

Jaarprogramma 2022
2, 3 april ...
7, 8 mei...
4, 5 juni...
30 juni...

ROZENDAGEN
met De Bierkreek, De Cruydt-Hoeck, e.a.

BOLLENDAGEN

www.postmamotoreneenrum.nl

met Hein Meeuwissen, Arborealis, e.a.

FINAL ATTRACTION

met Lang & Schrödter, Handig Goed, e.a.

LAATSTE DAG OPEN

COOP
COOP

COOP

natuurlijkeigenwijz.nl

COMPuter
REParatie

bedrijf

- 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
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Gymnastiek 55+
Op de vrijdagochtend is er gymnastiek voor senioren m/v. Onder
de professionele en enthousiaste leiding van leidster Goska Elzes
worden er een uur lang gerichte oefeningen gedaan afgewisseld
met balspelen of andere spelvormen. De gevarieerde lessen worden
omlijst door passende muziek. De groep kende de laatste jaren zo’n
15 leden en voor wie het leuk vindt is er jaarlijks deelname mogelijk
aan een Master Noord Sportdag van de KNGU. Goska begeleidt
deze seniorengroep al vele jaren en we zijn als SV blij dat we op deze
manier kunnen bijdragen aan het op een leuke manier aanbieden van
bewegen voor ouderen. We hopen hier nog lang mee door te gaan.
Gymnastiek kinderen
Op de vrijdagmiddag heeft de SV lessen voor de kinderen vanaf 2
jaar. Meester Berend Dijkhuis is al 6 jaar bij ons in dienst en geeft
alle lessen voor onze kinderen.
De jonge kinderen krijgen op een
spelende en ontdekkende manier
gymles. Ze mogen klimmen en
klauteren op allerlei toestellen en
Berend wil hen ook leren meer
te durven. De ouders mogen
blijven en kijken op de tribune
en springen wel eens bij met de
kinderen.
Wij als SV vinden het belangrijk
dat kinderen goed les krijgen want gymnastiek is nog altijd basis van
elke sportbeoefening. Helaas is deze groep niet zo groot, er kunnen
nog kinderen bij.
						lees verder op pagina 13
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Hoofdstraat 21
9967RJ Eenrum

0595-491314

www.kapsalonkram.nl
kapsalonkram@ziggo.nl

Bel of maak uw afspraak online

VAN DER MEULEN
Eenrum · Zuiderstraat 25 · www.eenrumerklompen.nl · 0595-491383

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

12

Freerunning jeugd
Toen meester Berend bij ons begon heeft hij Freerunning
geïntroduceerd. Er waren op dat moment weinig kinderen meer.
Dat was iets nieuws en het werd een succes. Eerst was er maar
1 groep maar al snel 2 groepen. De jongere kinderen die daarvoor
gymnastiek hadden, zagen dat free-running en vonden dat veel
leuker dan gymnastiek. Zo kwamen er 3 groepen voor verschillende
leeftijden en voor jongens en meisjes gemengd.
En wat is freerunning? Freerunning bestaat uit een grote variatie aan
oefeningen. Op deze manier train je je hele ,lichaam met coördinatie,
lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Er worden veel
toestellen voor gebruikt die zich in de zaal bevinden.
Vandaar dat wij voor wat oudere kinderen geen gymnastiek meer
hebben en daardoor ook geen echte turnen meer. Daarvoor moeten
de kinderen helaas naar andere plaatsen om ons heen.
Sterk je Lijf (Pilatus)
Voor de wat oudere jongedames (heren zijn natuurlijk ook welkom) is
er op woensdag Sterk je Lijf.
Dat zijn gezonde oefeningen om je lichaam sterk te maken. Het lijkt
op Pilatus en wat is Pilatus?
Pilatus is een fysieke en mentale conditietraining die je kracht,
flexibiliteit evenwicht en coördinatie
verbetert en daardoor de algemene gezondheid.
Aangezien we niet een echte Pilatus leiding daarvoor hebben, heet
het bij ons Sterk je lijf. De afgelopen jaren hebben we regelmatig een
nieuwe leiding moeten zoeken. Dat lukt niet altijd. We hebben wel
steeds leiding gehad van dames die zelf les hebben gehad in Pilatus
in een sportschool. Zo is dat momenteel ook zo. Martha Heslinga,
onze voorzitter, geeft momenteel les. Zij heeft in het verleden ook
Pilatus les gehad.
Er wordt altijd begonnen met een warming-up in vorm van een dans
op pittige en leuke muziek om goed warm te worden. Daarna worden
allerlei oefeningen gedaan voor evenwicht en op een matje buikspier
en rugspier oefeningen en eigenlijk alle spieren komen aan bot.
Martha heeft veel variatie in de lessen en de groep groeit gestaag. We
eindigen dan altijd weer met een cooling down en stretch oefeningen.
						lees verder oppagina 14
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Recreatief volleybal
De SV heeft de afgelopen jaren afscheid moeten nemen van het
wedstrijdvolleybal. In de glorietijd waren er 2 dames teams en 1
heren team. Maar door gebrek aan leden en soms ook leiding is de
situatie ontstaan dat de teams moesten besluiten om te stoppen.
Het eerste dames team heeft het nog het langste volgehouden.
Maar gelukkig hebben we nog het recreatie volleybal. Daar zitten nu
ook dames bij die wedstrijdvolleybal gespeeld hebben. De heren en
dames groepen waren beide klein in aantal doordat oudere leden
waren gestopt. Daarom hebben we besloten om deze twee groepen
samen te doen. Dat was een gouden greep. We hebben nu soms wel
12 mensen op de training zodat we een lekker partijtje kunnen spelen.
Meestal 3 setjes op een avond. Het recreatie volleybal staat al jaren
onder leiding van Martha Heslinga, ( oud volleybalster). Er wordt
eerst ingespeeld en dan wat volleybal oefeningen maar de nadruk is
toch echt om samen volleybal wedstrijdjes te spelen. Doordat er nu
samen wordt gespeeld is het spel ook fanatieker geworden.

Intervieuws met oud-leden.
Reinder Meijer
Ik kan me als kind zijnde niet zoveel herinneren, maar voordat ik ging
voetballen zat ik op gymnastiek. Vanaf een jaar of dertien tot ongeveer mijn zeventiende jaar.
We gymden eigenlijk zowel binnen als buiten. We deden aan atletiek,
verspringen en hoogspringen en dergelijke. Daarnaast deden we
buiten ook wel een spel bijvoorbeeld kastiebal.
Het hoogtepunt was de jaarlijkse uitvoering. Ik vond dat mooi omdat er dan ook publiek bij aanwezig was. De toestellen moesten dan
allemaal naar zaal Bulthuis gebracht worden. De jongens/mannen
deden de toestellen en de meisjes/dames de dansoefeningen met
knotsen of iets dergelijks.
De meeste gymlessen binnen bestonden eigenlijk het meest uit
apenkooi gegeven door gymleraar Eiking, een heel plezierige man.
Later werd de lessen gegeven door een leraar uit Groningen. Ik
ben toen echter gestopt omdat deze man ons afleerde wat meneer
Eiking ons had geleerd. Hij vond dat we moeten turnen en het was
geen circus.
We waren maar een kleine groep en toen Alidus bakker ging verhuizen en Maarten Nubé er mee stopte ben ik er ook mee opgehouden.

Ter ere van het 100 jarig jubileum is een
sleutelhanger uitgegeven.
Deze wordt ter herinnering uitgedeeld aan alle
aanwezigen!
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Hilbrand Bosma

Klaasje Bakker

In de jaren vijftig was hij penningmeester, maar nog geen lid. De
voorzitter was toen Notaris Smit en secretaris Klaasje Bakker.
De gymzaal stond toen nog waar nu de oude peuterzaal stond (nu
gesloopt) aan de Plantsoenstraat. Zo heeft hij zijn vrouw Ellie leren
kennen die ook lid was van de sportvereniging. Jan Vos is hem
opgevolgd als penningmeester. Het begon met turnen en ook wedstrijden, daarna volleybal en atletiek. Inden in die tijd kregen gymnastiek op school en als ze van de lagere school af gingen, gingen
ze sporten bij een vereniging.
Op Hemelvaartsdag hadden ze altijd in de regio atletiekkamp en
gingen ze daar op de fiets heen. Eén keer per jaar was de jaarlijkse
uitvoering bij Bulthuis. Dat was altijd een heel karwei. Alle toestellen moesten naar zaal Bulthuis gesleept worden. Het mooiste vond
Hilbrand de verloting. Hij won eens een rollade ren die hebben ze
samen opgegeten bij de familie Medendorp. Het clublied werd altijd
uit volle borst meegezongen.
Al met al een mooie tijd om op terug te kijken

Klaasje is sinds haar een en twintigste verjaardag lid van de sportvereniging. Toen nog de gymnastiekvereniging. Toen ze trouwde met
Lammert Bakker en in Eenrum kwam wonen is ze direct lid geworden.
Ze is toen slechts een aantal jaren lid geweest omdat ze aan de studie
moest om een diploma te halen voor hun winkel, de toenmalige Centra
supermarkt. Er werd namelijk op maandag getraind en ook de lessen
voor school waren op maandag.
Na haar studie liet ze zich door Tiet Medendorp overhalen om weer lid
te worden. De trainingsavonden waren nu echter op vrijdagavond en
de winkel was tot 21 uur open. Geen probleem zei Tiet. Ik kom om half
negen en dan help ik met afwassen en vleesmachines schoonmaken.
Zo geschiedde.
Al snel werd Klaasje ook secretaresse maar dat heeft ze niet zo lang
gedaan/ ter druk met de winkel. In het bestuur zaten toen notaris Smit
als voorzitter, en Hilbrand Bosma als penningmeester en Maarten
Nubé en Tiet Medendorp als bestuurslid.
In het begin werd er getraind in een golfplaten gebouw op het (oude)
sportveld, later werd dat de turnhal. De heren en dames trainden apart.
De dames deden meer aan gymnastiek op de toestellen zoals brug,
paard en rekken. De uitvoering was het jaarlijkse grote feest waar de
dames een dans moesten uitvoeren met knuppels of lint. Maar later
altijd een groot feest met muziek. Voorzitter Smit kwam dan altijd naar
Klaasje toe “zullen we het nog een keer proberen mevrouw Bakker”.
De voorzitter was niet zo’n beste danser verteld Klaasje met een brede
lach. Maar gezellige avonden waren het zeker.
Ook de jaarlijkse regionalen wedstrijden op Hemelvaartsdag waren een
hoogtepunt. Soms wel met twee bussen
vol ging men naar Usquert of Uithuizen.
De sportclub organiseerden toen ook de wandelvierdaagse waar veel
aan werd deelgenomen. Ze herinnert zich vooral die trieste keer dat,
voormalig, wethouder Prenger tijdens de wandeltocht kwam te overlijden.
Maar ze heeft vooral plezierige herinneringen aan de jaren dat ze lid
was van de sportclub Eenrum en wenst deze nog vele goede jaren toe.

16

17

Wekelijkse activiteiten SV Eenrum
Woensdag
Donderdag
Vrijdag		
Vrijdag		
Vrijdag		
Vrijdag		
Vrijdag		

Sterk je Lijf dames 16+		
Volleybal m/v recreatief		
Gymnastiek 55+ (m/v)		
Gymnastiek 2-6 jaar			
Freerunning 7, 8 en 9 jaar		
Freerunning 10, 11 en 12 jaar
Freerunning voortgezet onderwijs

19.30 – 20.30 uur
19.15 – 20.45 uur
09.00 – 10.00 uur
15.20 – 16.10 uur
16.15 – 17.05 uur
17.10 – 18.00 uur
18.05 – 18.55 uur

Gediplomeerd lid van Provoet

Alle activiteiten vinden plaats in de turnhal

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

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

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

Aangesloten bij NBSM en Netwerk bij kanker
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De viering van het jubileum en de totstandkoming van dit programmaboekje had
niet kunnen plaatsvinden zonder de geweldige hulp en de gulle bijdragen van de
volgende personen en bedrijven:

De voorbereidingscommissie:
Anneke Hamminga, Marianne Staal, Geesje Spreen en Sandra Komrij
De sponsoren:
Bouw & Klusbedrijf Ennema
Ingrid van der Meulen Logopedie
Sjabbe Datema v.o.f.
Ria Harkema-Groen
Kledingreparatie Mukaram
Gebroeders Heinstra
Maike's salon
Brood & Cadeau
Regiobank Winsum
Schildersbedrijf K.R. Danhof
J.H. van Eck
Appie van der Horn Bouwbedrijf
MD Zorg & Activering
Krista Kuipers
Coop Eenrum
De Kleine Plantage
Vera's Schoonheidssalon
Vos Auto's Eenrum
Haring Kloosterburen
Postma Motoren
Yoga bie Eva
Deurenservice Noord
Massagepraktijk Titia Smit
Klompenmakerij van der Meulen
Kapsalon Kram
Cafetaria/bar Eendrum
Natuurlijk Eigenwijz
Abrahams Mostermakerij
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De vormgeving, redactie en uitgave van uitnodigingen en programmaboekje:
Tom Baars

