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Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de 
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op 
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wet-
singe e.o.
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Ophalen oud papier

SIOS
De laatste vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 u.

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.

Kerkdiensten  

Voedselbank
 De producten die in januari worden ingezameld zijn: blikgroentes en suiker.

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voor-
zien.

 

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
22 jan. 9.30 u. - ds. H.J.C.C.J. Wilschut

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
29 9.30 u. - ds. J. Klapwijk

14.15 u. - ds. G. Timmermans
5 feb. 9.30 u. - ds. S. Cnossen

14.15 u. - ds. T. Huttenga
12 9.30 u. - ds. A.H. Driest 's morgens H.A.

16.30 u. - ds. J.H. Soepenberg
19 9.30 u. - ds. C.T. Basoski

16.30 u. - ds. T. Nap
26 9.30 u. - ds. J. Oosterhuis

14.15 u. - ds. G. Timmermans
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerd Hersteld (in de Adorper kerk tenzij anders aangegeven)
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
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Inzamelingsacties
de hele maand
januari

Voedselbank: blikgroentes en suiker in te leveren bij de Attent (zie pa-
gina 2)

12 t/m 18 feb. Collecte Amnesty International (zie pagina 11)

Agenda Dorpshuis “Artharpe” 

Vaste tijden
Maandag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur

Karate jeugd 17.30 - 18.30 uur
Karate 18.30 - 19.45 uur
Muziekles 19.30 - 20.00 uur
Tamboers 20.00 - 22.00 uur
Fanfarekorps 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag OBS De Wierde 10.00 - 11.45 uur
Volksdansen 13.45 - 15.00 uur
Gym 55+ 18.30 - 19.30 uur
Damesgym 19.45 - 20.45 uur
Volleybal Dames 1 20.45 - 22.00 uur

Woensdag Koersbal 14.00 - 16.00 uur
Volleybal Dames 2 19.00 - 20.00 uur
Volleybal Dames 3 20.00 - 21.00 uur
Recreanten volleybal 21.00 - 22.00 uur

Donderdag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur
Volleybal Heren 1, 2, 3 en 4 19.00 - 22.15 uur

Vrijdag Muziekles 18.00 - 19.00 uur
Badminton/Volleybal 20.00 - 22.00 uur

Overige activiteiten in “Artharpe”
18 Vrouwen van Nu
19 Volleybalcursus
26 Soos
28 Vergadering Wierumerschouwsterweg
30 Steuntpunt,thema-ochtend (zie pagina 24)
Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda
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Vaste activiteiten elders

Iedere week:
maandag bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg), 14.20-15.20 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge

januari
17 20.00 u. Cie.V&T, 'Spiritualiteit: het zingt in ons' (zie pagina 11)
18 20.00 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Jaarvergadering met oud-Hollandse spelletjes, 

"Artharpe"
19 Start expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in ge-

meentehuis te Winsum (zie pagina 9)
23 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Ubbegaheem (zie pagina  12)
29 16.00 u. Cult.Cie. Adorp, Jamsessie in "Witte Hoes" Adorp (zie pagina 10)

februari
hele maand expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeente-

huis te Winsum (zie pagina 9)
3 LAOMAS, optreden te Adorp in "Artharpe"
4 LAOMAS, optreden te Adorp in "Artharpe"
6 20.00 u. "Eigen Grond", ledenvergadering (zie pagina 10)
11 LAOMAS, optreden te Sauwerd in "Ubbegaheem"
15 20.00 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Wat is/doet een mediator?, "Atharpe"
26 16.00 u. Cult.Cie. Adorp, Jamsessie in "Witte Hoes" Adorp (zie pagina 10)

maart
hele maand expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeente-

huis te Winsum (zie pagina 9)
9 LOAMAS in de Molenberg te Delfzijl!
14 20.00 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Spirituele avond heden en verleden, "Artharpe"

april
1-10 expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeente-

huis te Winsum (zie pagina 9)

Zie ook  http://www.contactblad.info  /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd 
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van 
spoed? Overleg het dan met de assistente.

EHBO direct terecht: dit in geval van won-
den, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van 
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden 
met uw komst.

Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de 
assistente aanvragen, de dokter belt u dan 
aan het eind van de ochtend of begin van de 
middag.

De praktijkassistentes:  Tineke Dijkgraaf, 
Gemma van Donkelaar en Rinarda van Dijk 
(invalster) maken voor u afspraken en u kunt 
bij hen terecht met vragen, voor adviezen 
en informatiefolders. Tevens voor het ver-
wijderen van hechtingen, het meten van de 

bloeddruk en het gewicht, verbinden van won-
den, het bepalen van Hb (bloedarmoede) en 
bloedsuiker (diabetes) het geven van injecties 
en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. 
Deze zaken het liefs op maandag, dinsdag 
en vrijdag tussen 14:00 en 16:00.
Uitstrijkjes op afspraak ma-di-vrij om 11:00 
uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam.

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
levering de volgende dag door de uitdeelpost 
van Apotheek Winsum.

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 en op 
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en 
12:30. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak in de 
praktijk vanaf de eerste donderdag van de 
maand.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag   8:00 - 17.00 u.
woensdag en donderdag   8:00 - 12:30 u.
woensdag en donderdag  huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D          0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191         0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer                                112

Uitdeelpost Apotheek Winsum: alle werkdagen 16.30 - 17.30 u.; aanvragen gedaan   
           voor 10.00 u. worden de volgende dag geleverd
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e te Winsum, maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 u.   
           en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium:        iedere dinsdag   9.30 -   9.45 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              
Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen

Thuiszorg, diversen
 www.thuiszorggroningen.nl  info@thuiszorg-groningen.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum  0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
Bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 u.  0595 442925
 helpendehandwinsum@hotmail.com

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7

Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretaris:          T.  Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd  050 3061537
Voorganger:        Monuta – Dalmolen 050 5425962
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis) 0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

  

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting storingsnummer 038 8516110
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie De Werf 5 Winsum 0900 8844

spreekuur ma. di. wo. vr. 13.00 - 16.00 uur

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.00 – 17.00 u.

ALGEMENE OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Let op: voor de centrale balie 
gelden onderstaande openingstijden.
Openingstijden gemeentehuis centrale balie
maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 u.
dinsdagavond 19.00 - 20.00 u. alleen rij- en reisdocumenten en uittreksels

woensdagmiddag: 13.00 - 17.00 u.
Zorgloket:
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u 
en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl

 

VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een 
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en Monu-
mentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een af-
spraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zo-
genaamde kleine of grote commissie van de Libau, die eveneens openbaar te bezoeken zijn. 
De kleine commissie vergadert op de donderdagmiddag vanaf 14.00 u. in de even weken; de 

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD GEWIJZIGD
Vanaf 1 januari 2012 vergadert de gemeenteraad van Winsum volgens een gewijzigde verga-
derstructuur. Elke raadsavond bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend 
deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

De belangrijkste wijziging voor u, als burger, heeft betrekking op het “spreekrecht” en 
zogenaamde themabijeenkomsten.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 
447719 of  gemeente@winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord 
te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 

Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over 
het onderwerp. Themabijeenkomsten worden aangekondigd via De Wiekslag en op de ge-
meentelijke website  www.winsum.nl.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• restaureren van de sluis Wetsingerzijl in Wetsinge, nabij Karspelweg 6 in Wetsinge 

(OMG20110180, 29 december 2011).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

MELDINGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, of ervaart u overlast van mensen die een 
avondje uit waren? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via het digitaal meldingenloket op  
www.winsum.nl. Dringende overlastmeldingen kunt u het best direct doorgeven aan de politie, 
 0900-8844. Zo kan er spoedig actie worden ondernomen.
Meldingen voor Beheer en Onderhoud kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven via  0595-
447777, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstij-
den van het gemeentehuis kunt u bellen met  06-2991749.

grote commissie op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. in de oneven weken.
 /  Welke bouwplannen worden behandeld kunt u lezen op  www.libau.nl of opvragen bij 
bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een dakkapel, De Hooilanden 1, 9971 BW in Sauwerd (OMG-2012-0003, 7 

januari 2012)

GEMEENTE ZIET TOE OP KWALITEIT KINDEROPVANG
Steeds meer ouders die werken of studeren, brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf 
of gastouder. De opvang moet kinderen een warme en veilige plek bieden waar ze spelender-
wijs kunnen werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. De gemeente ziet toe op de 
kwaliteit van kinderopvang. GGD Groningen voert regelmatig inspecties uit en maakt hiervan 
inspectierapporten op. 
Rapportage 
Kinderopvang moet voldoen aan regels. Deze regels hebben betrekking op kwaliteit en veilig-
heid. Zo moet personeel op een kinderdagverblijf of gastouderbureau gekwalificeerd zijn en 
moet de accommodatie geschikt zijn voor de opvang van kinderen. De GGD houdt toezicht op 
de naleving van deze regels door inspecties te houden en hierover te rapporteren. De houder 
van de kinderopvangorganisatie mag daarop reageren. Daarna stuurt de GGD het rapport met 
een advies naar de gemeente.
Handhaving 
De gemeente kijkt naar de bevindingen, het advies en de reactie daarop. Als het advies ‘hand-
haven conform handhavingsbeleid’ is, past de gemeente het vastgestelde beleid toe. In dat 
beleid ligt namelijk vast hoe de gemeente zal reageren bij een overtreding. 
Gegevens openbaar
De inspectierapporten van kinderopvangorganisaties zijn openbaar, op www.landelijkregister-
kinderopvang.nl. Daarnaast zijn de rapporten in te zien bij de kinderopvangorganisatie zelf.
Meer achtergrondinformatie over de regels, waaraan een kinderopvangorganisatie moet vol-
doen, kunt u vinden op  www. overheid.nl, onder:
• Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
• Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen
• Nota handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Winsum
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Pas op voor identiteitsfraude!!

Kwaadwillenden zijn steeds beter in staat identiteitsdocumenten na te maken of te manipu-
leren. Daarom alleen al, kunt u beter zorgvuldig omgaan met uw identiteitsdocumenten. Wij 
geven u graag een paar tips!
Op reis
Bewaar uw identiteitsdocument bij voorkeur in een geldriem onder uw kleding. U mag uw 
paspoort nooit uit handen geven, tenzij aan een daarvoor bevoegd orgaan. Als u uw paspoort 
in het buitenland kwijtraakt, betekent dit het einde van uw reis en moet u een tijdrovend en 
vaak vervelend traject afleggen om een vervangend paspoort te krijgen. Als u op reis gaat, 
maak dan een kopie van uw paspoort of identiteitsdocument en berg deze op
een andere plek in uw bagage op. Realiseer u dat identiteitsdocumenten zoals het paspoort, 
de Nederlandse Identiteitskaart of het rijbewijs eigendom zijn en blijven van de Nederlandse 
Staat.
Geef niet zomaar een kopie van uw IDbewijs
Vaak wordt om een kopie van uw identiteitsdocument gevraagd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 
hotels, bij het huren van een auto of bij het afsluiten van een telefoonabonnement. Met zo’n 
kopie kunnen onbekenden makkelijk fraude plegen. De schade is dan voor uw rekening. De 
illegale handel in kopietjes is dus groot. Maak uw kopie daarom minder bruikbaar voor crimine-
len. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de datum. Streep 
uw burgerservicenummer door. Alleen uw werkgever, de overheid en de zorg hebben dit num-
mer nodig. Verder niemand!
Geef nooit persoonsgegevens aan onbekenden
Ook niet als u bijvoorbeeld “een prijs hebt gewonnen”. Reageer er ook niet op, want dan heb-
ben ze bijvoorbeeld uw naam en mailadres al te pakken. Pas op met bekende personen of 
organisaties die iets ongebruikelijks vragen. Kijk of het mailadres klopt en/of het adres van de 
website. Zet niet zomaar alles op het internet. Zoals uw woonplaats, uw geboortedatum, wat 
uw achternaam is of uw mailadres.

Janke ten Hoove uit Adorp exposeert keramiek in gemeentehuis

Vanaf 19 Januari exposeert Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp een aantal van haar ker-
amieken objecten in het gemeentehuis te Winsum. Janke volgde een opleiding aan de acade-
mie Minerva te Groningen. Zij schildert, maakt beelden en heeft zich de laatste jaren be-
kwaamd in het maken van keramiek. Zij doet dit op basis van een model of fantasiebeelden. 
Het keramiek is beschilderd of gedeeltelijk geglazuurd.

In dezelfde periode exposeert Tineke Oosting-Pestman uit Winsum in het gemeenthuis met 
landschappen opgebouwd uit roestig ijzer.

Beide exposities zijn tot 10 april 2012 te bezichtigen op maandag t/m donderdag van 8.00-
17.00, op vrijdag van 8.00-12.00 uur en op dinsdagavond van 19.00-20.00 uur.

689 Stemmen voor Cult. Cie. Adorp bij Provinciale Vrijwilligersprijs

De provincie Groningen maakte bekend dat er voor de Culturele Commissie Adorp, die was 
genomineerd de Provinciale Vrijwilligersprijs op het gebied van leefbaarheid, via het internet 
689 stemmen (56,34%)  zijn uitgebracht. De andere genomineerde, Tourist Info Westerwolde, 
haalde 534 stemmen (43,66% ) binnen. De CCA won de Provinciale Vrijwilligersprijs en ging 
met een fraaie oorkonde en € 3.000,- naar huis.
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Landarbeidersvereniging “Eigen Grond”

Secretariaat S. de Vries
Langs de Tocht 8
9771 BS  Sauwerd
 050-3062021
    Uitnodiging

Landarbeidersvereniging “Eigen Grond” houdt op maandag 6 februari 2012 haar jaarlijkse le-
denvergadering om 20.00 in dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd.

De agenda voor deze vergadering luidt:
1.  Opening
2.  Mededelingen/ingekomen stukken
3.  Notulen van de ledenvergadering van 7 februari 2011
4.  Financieel overzicht 2011
5.  Verslag kascommissie
6.  Vaststellen begroting 2012
7. Bestuursverkiezing: aftredend de heer J.Leegte (volgens rooster). Herkiesbaar. Tegenkan-

didaten kunnen zich voor 6 februari aanmelden bij de secretaris.
8.  Schoonmaken van de sloten
9.  Verdeling van de akkers
10. Rondvraag
11. Sluiting

Jamsessies Culturele Commissie Adorp in 't Witte Hoes

De eerste jamsessie in 2012 van de Culturele Commissie Adorp wordt op zondag 29 januari 
gehouden in ’t Witte Hoes aan de Provinciale Weg. De muzikale happening begint om 16.00 
uur en is gratis toegankelijk.

De jamsessies van de CCA worden bezocht door verschillende soorten muzikanten, van be-
ginnende, hobby- tot beroepsmuzikanten, van solisten tot complete bands met bekende arti-
esten. Allemaal hebben ze hun weg al wel een keer gevonden naar ’t Witte Hoes. Dus voor 
iedereen, die zin heeft om muziek te maken is de jamsessie van de CCA een must.

Bij elke jamsessie is de samenstelling van de aanwezige band verschillend, alleen Lou Leeuw 
(bas en zang) verleent altijd zijn vaste medewerking. Hij was ook aanwezig tijdens het einde-
jaarsfeest in de Adorper jeugdsoos. Dat werd mogelijk door een bijdrage van de CCA, die in 
december de Provinciale Vrijwilligersprijs op het gebied van leefbaarheid won. Deze prijs hield 
naast een fraaie oorkonde een bedrag van € 3.000,- in.

Tijdens de jamsessie is er voor bezoekers alle ruimte om te jammen of een cover te spelen met 
een paar muzikanten. Ook complete bands kunnen zich presenteren.

Het is namelijk de bedoeling dat muzikanten van verschillend kaliber samen muziek maken. Er 
is ruimte voor iedereen, apparatuur is aanwezig. Alleen instrumenten, die niet standaard zijn,  
zoals blaasinstrumenten, dienen te worden meegenomen door de muzikanten. 

Wie alleen wil komen luisteren, is natuurlijk ook van harte welkom.

De volgende en tevens laatste jamsessie in het seizoen 2011-2012 is op zondag 26 februari.
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Commissie Vorming & Toerusting, Spiritualiteit: het zingt in ons

Deze avond is een ontdekkingsreis door de muziek. Er worden zowel oude bronnen, zoals het 
Gregoriaans gebruikt maar we luisteren ook zeker naar eigentijdse muziek.   

Vaak hoor je mensen zeggen als ze naar muziek luisteren "daar word ik stil van". En inderdaad: 
muziek  kan je sprakeloos maken. En een intrigerende vraag daarbij is: hoe komt het toch dat 
we er zo ontroerd door kunnen raken. Met name religieuze muziek kan ons als een vorm van 
spiritualiteit, op eigen wijze in beweging zetten.

De Duitse componiste Hildegard von Bingen was de eerste vertegenwoordigster van de mid-
deleeuwse mystiek. Ze was een zeer spirituele  Duitse benedictijnse abdis, de eerste compon-
iste uit de geschiedenis van de klassieke muziek. De heer Fictoor zal ook zeker op deze avond 
aandacht aan haar besteden.

De spreker heeft al vaker een avond bij ons verzorgd. Twee jaar geleden hebben we onder zijn 
leiding kunnen genieten van het Gregoriaans. Ook deze avond zal hij ons zeker weer kunnen 
boeien.

Datum : 17 januari
Aanvang : 20.00 u.
Plaats : het Oldenhuis, Kerkstraat 13 te Sauwerd
Kosten : € 3,50 (inclusief koffie/thee)
Inleider : dhr. Chris Fictoor

Geef om vrijheid: Collecte Amnesty International 12 t/m 18 februari

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2012 voor de tiende maal een lan-
delijke collecte. Deze vindt plaats van 12 februari tot en met 18 februari 2012. Na de eerste 
succesvolle negen jaren, waarbij in 2011 circa 23.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en 
€ 1.810.000,- werd opgehaald, zullen zo’n 24.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor 
het werk van Amnesty.  

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen 
vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereld-
wijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor 
iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om 
wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. 
Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een 
dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en 
roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten. 

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken 
en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen. 
Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend 
mogelijk. 

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds 
wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen 
worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevan-
genen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. 
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sau-
werd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, 
hulp en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor een 
praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn 
gaan innemen.

De ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor de 55plussers onder ons! Ze worden geor-
ganiseerd voor een ieder, die behoefte heeft aan contact. En zit u met een probleem, we zullen 
proberen u te helpen. En wanneer bij een Thema-ochtend het onderwerp u/jou aanspreekt: u/
jij bent van harte welkom! 

Tijdens de inloopochtenden kunt u gebruik maken van de computer: deels voor informatie, 
maar ook voor het stellen van vragen over de computer en eventuele hulp bij problemen. Vri-
jwilligers zijn aanwezig!

Maandag 23 januari: Inloopochtend 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem.
U hebt ook nu de gelegenheid voor het praatje van alledag. Nieuwtjes uit te wisselen en om 
gezellig een kop koffie te drinken. De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aan-
wezig om u met raad en daad bij te staan. Er is gelegenheid om te oefenen en om eens te 
komen kennismaken met de computer!!!

Maandag 30 januari: Thema-ochtend met notaris mr. Suk 10.00-12.00 u. in Artharpe!
In deze lezing zal notaris mr. Suk in vogelvlucht de hoofdpunten schetsen van het erfrecht en 
de gevolgen ervan. Ook de nieuwe Erfbelasting, die sinds 1 januari 2010 geldt, wordt bespro-
ken. 
Wanneer u geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen zelf 
behartigen. Maar wanneer dit alles minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken worden 
behartigd door iemand, in wie u het volste vertrouwen heeft. Hoe kunt u dit in een volmacht 
regelen? 
Al met al een interessante lezing over erfrecht en volmachten, waarin uw vragen worden 
beantwoord.

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446

Digitale hoek

De mensen die zich hebben opgegeven voor de diverse cursussen krijgen hiervan persoonlijk 
bericht.

Op het programma staan nog de cursussen: Windows 7, Picasa en fotoboek maken. U kunt 
zich hiervoor nog aanmelden. De cursus Excel kan nog deelnemers gebruiken en ook voor de 
cursussen Social Media zoals: Twitter, Hyves, Faceboek en Skype kunt u zich opgeven.

We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die belangstelling hebben voor een computer-
cursus maar overdag aan het werk zijn. De mogelijkheid om op dinsdagavond een - cursus 
Picasa of Fotoboek maken - te volgen is bij voldoende belangstelling aanwezig. We horen dit 
graag van u! 

Hebt u belangstelling en wilt u meedoen: u kunt zich aanmelden of inlichtingen vragen 
bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  050-3061036.
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Slingertoen
n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

t Veurnoame herenhoes, mit grode toenen en mit grachten der omtou doar swoanen ien 
dreven, ston stoef bie  dörp. Toenen waren aanlegd ien Engelse landschapsstijl, slingertoen 
ien t Grunnegers. t Landgoud was aigendom van femilie Van Pattenburg. Olle Van Pattenburg 
haar ien t lest van 19e aiw goud boerd as baauwboer en het dit hoes dou zetten loaten. t Was 
n groot gebaauw van twij verdaipens mit neoclassicistische gevels, architroaven, strakke hoge 
roamen en n bordes. 

Femilie Van Pattenburg haar n hoesholdster en n hoesknecht. Over de leste is n anekdote. 
Dou meneer ais n nije hoesknecht hebben mos, zee e tegen n kandidoad: ”Ik ben n man van 
waaineg woorden. As ik zó dou (n geboar mit wiesvinger), din mostoe doalek kommen.” ”Dat 
treft” zee sollicitant, ”ik ben ook n man van waaineg woorden. As ik zó dou (schudde mit kop), 
din kom ik nait.” Hai is t nait worden. 

Henk Blink was der toenman. Mit zeuventien joar kwam hai as loopjong aal bie dizze femilie 
aan t waark en het zien fieftegjoareg jubeleum der ook vierd. Dat ging mit n groot feest ien 
t dörpshoes, n lintje van Vraauw Keuneg, n recepsie, n serenoade van t meziekkorps en as 
kedo n Solex. Ja, de Van Pattenburgs waren den wel elite, mor nait krenterg. Blink mog zien 
haile leven mit zien vraauw veur niks ien t lutje hoeske wonen en haar ale snuiholt veur kaggel 
ook vergees. 

Blink woonde stoef noast t landgoud. n Groot verschil, zo'n luk hoeske noast t kolossoale her-
enhoes. Der lagen twij brugjes over grachten, doar Blink ale doagen over mos. n Ainvoudege 
laag over boetengraacht, vlak bie zien Blink zien hoes. Twij iesdern baalken mit holten plankjes 
dwaars derover en aan ain kaant n leunen. En ain over binnengraacht, van stain en gaitiesder, 
veul sjieker, mit sierkettens en trallalechies. Verschil mos der wezen.

t Grode hoes was haildaal onderkelderd, vlouer laag n dikke meter boven t maaiveld. Keuken-
roam boven t aanrecht, aan achterkaant van t hoes, zat zodounde meer as twij meter boven 
grond. As Blink smörgensvro om odders kwam, mos mevraauw heur wat te keukenroam oet-
boegen en keek zo noar beneden. Blink keek aingoal omhoog mit kop ien nek. Zo haren ze 
doagelks verslag mit nkander, ook letterlek mit standsverschil. 

Blink haar mit nog meneer op loagere schoul zeten en kon minstens zo goud leren, ondanks 
dat meneer bieles kreeg. Mor meneer ging deurleren ien Stad en oetaindelk noar akkedemie. 
Blink mos doalek aan t waark. Dat standsverschil was veur hom gain perbleem, hai was slim 
gezagsgetraauw. Hai zol nooit tegen meneer of mevraauw ien opstand kommen. Der waren 
nou ainmoal laaiders en volgers. Blink zien vraauw von t gekmanswaark, dat hai hom zo be-
handeln lait. Mor zai mos ook wel ais wat van meneer aanheuren. Over t opvouden van heur 
lutje zeun bieveurbeeld. En alderdeegs wel ais over t hoesholden. Zai hil heur din ook stil. 
Wiens brood men eet... Mor zai mos heur wel ais verbieten. 

Mevraauw Van Pattenburg dailde de loakens oet ien en om t hoes. En zai was doarbie slim 
aigenwies. As zai n geroanium op kop ien grond hebben wol, zat ter veur Blink niks aans op 
om dij plant ienderdoad ondersteboven ien grond te zetten, hou e der ook tegen prout. Be-
laggelk vanzulf, mor zo was ze. 

t Waark gebeurde apmoal met haand. Schildloezen ien laurierbomen werden op odders van 
mevraauw ofsponsd mit tandenbozzel en sop. t Enorme grasveld wer maaid mit n zaais en mit 
n holten grashaark aanhaarkt, 'rief ' ien t Grunnegers. Kanten-ranten mozzen knipt worden mit 
schoabescheer en laailinden werden snuid mit luk knipscheerke, want mevraauw kon t nait 
verdroagen dat bloadjes beschoadigd werden. 

Slingerpoaden mozzen ale zodderdoagen schovveld en aanhaarkt worden, veur zundag. Mor 
ook ien week mog der van mevraauw nait over poaden lopen worden, t was veur sier. Doarom 
laip Blink altied op kaant van gras bie t pad laangs en zodounde ontston der ien aal dij joaren 
n oetsleten padje ien t gras noast slingerpad. 
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Mozaïekpaarken ien toenen waren haalfweg veurege aiw aal laank oet de mode, mor meneer 
en mevraauw gingen gewoon deur mit t aanleggen van zukke blompaarken mit iengewikkelde 
patronen en kleurenschemoa's. Dat wil zeggen, zai bedochten t, mor Blink mos t apmoal doun. 
Ale joaren was dat weer n dikke put, want dij honderden ainjoarege blomkes werden opkweekt 
oet zoad, of stekt. Din mozzen ze verspeend worden en verpot, begoten, biesnuid en ontloesd. 
En din ain veur ain ien grond.

Blink haar n grode plichtsbetrachten. Zo kon e swinters, as t snaachts snijd haar, kwaitn't hou 
vro te ber oetgoan om weg en oprieloan schoon te vegen mit bezzem. Veur t geval meneer 
smörgensvro nog ais mit auto vot wol. Hai haar der gain opdracht veur, mor hai von t schane 
dat auto deur vrizze snij ree. Dat gaaf vaastreden snijsporen. Mit n dikke praan snij was dat 
nog tot doaraantou, mor as weg mor even wit was, dee e t ook. En veur hai op ber ging, laip e 
ale oavends eerst nog even om t grode hoes tou. Kieken of der ook onroad was. 

Hai beheerste zien vak as toenman perfekt. Hai kon t gras van t grode, flaauw hellende gazon 
mit zaais zo strak en glad maaien as n biljartloaken en zunder ain n spierke onkruud. Hai kreeg 
der veul complimenten veur oet dörp. Mor opvattens over mooi of nait mooi waren nait aan de 
orde, ook nait bie meneer en mevraauw. Blink leefde ien n tied dat laank en haard aarbaiden 
hail gewoon was veur zien stand. Gaauw en goud, was t motto van mevraauw.

Toch ontston der deur de joaren bie Blink langsoam t idee dat t n beetje zíen toen was. Meneer 
en mevraauw werden older en nait beder en bemuiden heur ien t lest wat minder mit toen, lai-
ten aal meer aan Blink over. Hai kon wat meer zien aigen gang goan. En op n duur verkochten 
ze t herenhoes, t wer heur apmoal te maans. Zai gingen noar Stad te wonen op n sjieke ser-
viceflat. Kiender haren ze nait en aarfgenoamen dij der wel wonen wollen, waren der ook nait. 

t Hoes mit toenen kwam ien bezit van n perfester mit emeritoat en zien vraauw. Perfester haar 
bedongen dat  hai Blink as toenman holden kon, want zulf was hai haildaal gain toentjeder en 
zien vraauw nog minder. Zai zaten nog ale doagen ien bouken te studaaiern. Blink was blied 
vanzulf, hai kon gewoon deurgoan. En verholdens waren ienains haildaal omsloagen. Blink 
ging nou perfester vertellen hou t mos mit toen en dij von ales best. Dat verstaarkte t gevuil 
nog meer, dat t zien toen was. t Waren zien alermooiste joaren.

Mor perfester kwam noa n poar joar zo ienains oet tied en t hoes wer weer verkocht. Nou aan 
n reder oet Delfziel dij hier op stand rentnaaiern wol. Hai was nog betrekkelk jong, mor finan-
cieel al boven jan. Dizze man ging der zulf maank en haar Blink nait meer neudeg. Het ging 
nou mit mesienen en apperoaten, n zitmaaier, n bladbloazer, kettenzoag, strimmer, elektrieze 
heegscheer. Het was n gebrom en gebroes en ook lang nait zo netjes en persies. Per groatsie 
mog Blink der nog aal kommen. 

t Was Blink n doorn ien t oog zoas ter nou ien toen omweg ging. Onpraktieze en onhandege 
gedailten werden gras. Gain mozaïekblompaarken meer - werden ook gras. En ook gain aan-
haarkte poaden, doar kwam grint op. Summege stafolde bomen gingen om, zai gaven teveul 
schaar en reder wol veul ien zun zitten. Hai haar ook twij kaalver van honden. Dij vlogen ain-
goal deur toenen en vernailden veul aan stroeken en planten dij der nog stonden. 

Blink haar voak woorden mit reder as e hom aanwies geven wol, want dij trok hom der niks van 
aan. Dat gezoes van dij ol kerel was reder laiver haildaal kwiet. Blink op zien beurt vernam op 
nduur wel dat t zien tied west was. Hai trok hom vrokkerg terug ien zien hoeske en zien aigen 
lutje toentje. Mor hai keek nog aingoal mit peerogen noar slingertoen en motjede aingoal op 
reder en ales wat dij verkeerd dee. 

t Hoes is ientied alweer n moalofwat verkocht. Zit nou n filioal ien van n landelk bedrief en toen 
wordt onderholden deur n hovenier. Van oorspronkelke grandeur is nait veul meer over. Op 
stee van t grode boetenterras is n parkeerploats aanlegd. Weg is asfalteerd en n stuk braider 
moakt en soavends is t overaal n zee van licht. Slingerpoaden bennen hoast onherkenboar, 
ales is vergrasd. En grachten zitten dicht van rep en roet. Henk Blink is dood en t ainvoudege 
brugje over boetengraacht bie t lutje hoeske is ook vot.



Goede voornemens…. ? Nodig een vakantiekind uit!

Hoe brengt u in 2012 uw vakantie door?

Hebt u er wel eens aan gedacht om vakantie gastouder te worden? Bent u iemand die zich met 
een paar woorden Duits of Frans prima weet te redden in Duitsland of Frankrijk? Of spreekt u 
vloeiend Duits of Frans?

Europa Kinderhulp zoekt mensen uit beide categorieën en elk niveau daar tussen.

Hebt u groot hart voor kinderen, bent u flexibel, sociaal, gastvrij en staat u open voor andere 
culturen en gewoonten? Dan hebben wij een ideale oplossing voor uw vakantie.

Europa Kinderhulp zoekt vakantie gastouders die bereid zijn ruim twee weken aandacht te 
besteden aan "kwetsbare" kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Kinderen

uit achterstands wijken van steden in Europa, zelfs in Nederland.

Deze kinderen zijn gebaat met aandacht en een gevoel van veiligheid, een periode waarin zij 
kind kunnen zijn. Genieten van dingen die onze kinderen normaal of zelfs vervelend vinden, 
zoals samen boodschappen doen, wandelen, fietsen of gezellig thuis bezig zijn. Een dagje 
naar het zwembad is ook fantastisch, al kunnen de meeste vakantiekinderen niet zwemmen.

Aandacht, innerlijke rust, regelmaat, 3 x daags eten en een veilig gevoel doen wonderen voor 
deze kinderen

Geen dure uitstapjes, in uw eigen omgeving is meer te beleven dan u denkt. Een bezoekje aan 
het VVV kantoor levert heel veel op.

In onze provincie komen de kinderen uit: 

Rotterdam van 23 juli tot 10 augustus 
Mechelen, België van 9 juli tot 27 juli
Hannover en Oldenburg, Duitsland van 23 juli 10 augustus 
Parijs van 7 juli tot 27 juli 
diverse andere Franse steden van 21 juli tot 11 augustus

Het kan zijn dat een reis niet samen valt met de schoolvakantie in onze regio. Dit kan lastig 
zijn maar misschien is het mogelijk dat het vakantiekind een paar dagen meedoet op de school 
van uw kind(eren).

Voor meer informatie kunt u terecht op  www.europakinderhulp.nl of neem contact op met de 
familie Van Den Berghe,  0598-416369.

Europa Kinderhulp regio Groningen
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Westers Plakboek: januari 2000 tot ...

Het echtpaar Wester uit Sauwerd verzamelt sinds februari 1967 diverse berichten uit en over  
Adorp, Sauwerd, Wetsinge en omstreken. In hun plakboek is o.a. het volgende te lezen:

Wordt vervolgd vanaf februari. Gestart wordt met januari 2000.
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