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Aanleveren berichten/kopij
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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 februari worden ingezameld zijn: vacuüm verpakt broodbeleg (kaas 
of vleeswaren) en vacuüm verpakte rookworsten.

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd. En tot 10 februari bij 
Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te 
voorzien.

 

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
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: vacuüm verpakt broodbeleg (kaas of vleeswaren) en 
vacuüm verpakte rookworsten in te leveren bij de Attent en tot 10 fe-
bruari ook bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 (zie pagina 2)

12 t/m 18 feb. Collecte Amnesty International (zie pagina 14)

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”
3 LAOMAS
4 LAOMAS
6 Steunpunt A-S-W, thema-ochtend (zie pagina 15)
9 Soos
13 Steunpunt A-S-W, inloopochtend (zie pagina 15)
15 Vrouwen van Nu
21 Vergadering 55+
23 Soos
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

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 11)
7 19.30 u. Bestemmingsplan Sauwerd in raadsvergadering Winsum (zie p. 7)
11 LAOMAS, optreden te Sauwerd in "Ubbegaheem"
14 Cie. V&T, Leven van Willem de Merode (zie pagina 11)
15 20.00 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Wat is/doet een mediator?, "Atharpe"
20 10.00 u. Steunpunt A-S-W, ochtend met Jan Uitham, "Ubbegaheem" (zie p. 15)
26 16.00 u. Cult.Cie. Adorp, Jamsessie in "Witte Hoes" Adorp (zie pagina 14)
27 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend (zie pagina 15)

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)
7 Vijfde RaitdaipRun
18 NBvP/Vrouwen van Nu: Buurtagent mevr. S. v/d Meulen, "Artharpe"
20 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd

Zie ook  http://www.contactblad.info  /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad



5www.contactblad.info     Contactblad 1 februari 2012

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

 

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.

BESTEMMINGSPLAN SAUWERD IN RAADSAVOND 7 FEBRUARI
Op dinsdag 7 februari 2012 komt de gemeenteraad van Winsum in een openbare raadsavond 
bijeen in de raadzaal (ingang Schilligehamsterweg). Aanvang: 19.30 u.
Informerende raadsbijeenkomst staat als punt 5 op de agende 'Bestemmingsplan Sauwerd'.
Voor de volledige agenda zie:
 http://bestuur.winsum.nl/vergaderingen/Gemeenteraad/2012/7-februari/19:30
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een dakkapel, De Hooilanden 1, 9771 BW in Sauwerd (OMG-2012-0003, 17 

januari 2012)
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.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
Omgevingsvergunning
• bouwen van een garage, Stationsstraat 45, 9771 AD in Sauwerd (OMG-2012-0005, 11 janu-

ari 2012)
• verwijderen en afvoeren asbesthoudende golfplaten van een deel van het dak van de schuur 

en asbesthoudende dakgoten achter schuur, Wierumerschouwsterweg 23, 9774 TE in Adorp 
(OMG-2012-0009, 10 januari 2012)

	  

Gevonden voorwerpen in het gemeentehuis
Onderstaande zaken zijn vergeten bij de centrale balie of tijdens een vergadering in het ge-
meentehuis. Af te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

• Metalen brillenkoker
• Diverse sjaals
• Plastic kindertelescoop
• Rode kinderzonnebril met muppet-applicatie
• Gele haarband met witte stippen
• Capuchon van regenjas, kleur zwart, merk Active
• Klein kinderknuffeltje rood/blauw
• 1 roze wollen kinderhandschoen
• 1 bril (bruin montuur)
• 1 foto van jongetje met geel jasje (zat nog in een paspoort)
• Rode stoffen brillenetui met rode leesbril
• 1 axa fietssleutel nr 8629
• groen plastic kindercompas
• mapje met 3 pasfoto’s van meisje met donkere haren en rood fleecejack
• schrift: paars met witte vlinders

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 
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.

SUBSIDIE VOOR AMATEURKUNST
De gemeente Winsum werkt met de gemeenten Eemsmond en De Marne en de provincie 
Groningen samen in het Regionaal Cultuurplan Hunsingo. Binnen het regionaal cultuurplan 
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Janke ten Hoove uit Adorp exposeert keramiek in gemeentehuis

Tot 10 april a.s. exposeert Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp een aantal van haar kera-
mieken 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.

WOZ-WAARDE EN AANSLAG GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2012
Eind januari heeft u van de gemeente een WOZ-beschikking ontvangen en de aanslag ge-
meentelijke belastingen 2012. 
Wat is de Wet WOZ? 
Sinds 1995 geldt een landelijk systeem voor de waardering van onroerende zaken. Dit sys-
teem is vastgelegd in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De gemeente bepaalt 
op grond van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ)  periodiek de waarde van alle 
onroerende zaken die binnen de gemeente liggen. 
De Wet WOZ geeft regels voor de waardebepaling van onroerende zaken. Een van de belang-
rijkste uitgangspunten is dat door de gemeente continu vastgoedgegevens moeten worden 
verzameld en geregistreerd. U kunt hierbij onder andere denken aan informatie over verbou-
wingen en vraag- en verkoopprijzen. 
Hoe is de waarde bepaald en vastgesteld? 
Het uitgangspunt van de Wet WOZ is, dat een onroerende zaak wordt gewaardeerd alsof het 
pand leeg, zonder hypotheek en zonder andere zakelijke rechten zou kunnen worden verkocht 
en alsof het pand onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn. Dit is de waarde in het economi-
sche verkeer. 
Wat is een “waardepeildatum”? 
De gemeente moet elk jaar van de binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken de 
waarde vaststellen. In de Wet WOZ staat, dat de waarde voor 2012 vastgesteld moet worden 
op een datum die een jaar voor het WOZ-tijdvak ligt. Dit wordt de waardepeildatum genoemd. 
Als waardepeildatum voor het WOZ-tijdvak 2012 geldt dus 1 januari 2011. Dat betekent, dat 
uitgegaan wordt van de waarde die uw woning, bedrijfspand of onbebouwde grond op 1 janu-
ari 2011 had.
Mijn pand stond er nog niet op de peildatum, hoe kan het getaxeerd zijn?
Hoewel uw pand na de waardepeildatum is opgeleverd, wordt toch gekeken wat een dergelijk 

kunt u subsidie aanvragen voor creatieve ideeën/projecten voor het vergroten van cultuurpar-
ticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en cultuurdisciplines). U kunt in 2012 voor 
het laatst gebruik maken van deze subsidie. Dit houdt in, dat een subsidieaanvraag alleen 
nog bij de indieningsronden van 1 maart, 1 mei en 1 augustus 2012 kan worden ingediend. Wij 
raden u aan uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen. Eén van de subsidievoorwaarden 
is namelijk dat uw aanvraag 13 weken voor projectuitvoering bij de provincie Groningen binnen 
moet zijn. Daarnaast dienen projecten op uiterlijk 31 december 2012 te zijn afgerond.
Meer informatie
In de Subsidiewijzer van de provincie Groningen (op  www.provinciegroningen.nl, onder 
Beleid, Cultuur, Cultuursubsidies) vindt u meer informatie over deze subsidieregeling. U kunt 
ook contact opnemen met Renée Orleans, beleidsmedewerker Cultuur van onze gemeente.
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pand op de peildatum waard zou zijn geweest. De waarde is bepaald door uw pand te vergelij-
ken met panden, die toen al wel bestonden en die lijken op dat van u. De WOZ-waarde van 
uw pand in 2012 is dus altijd gebaseerd op de waarde, die het pand zou hebben gehad op 1 
januari 2011. 
Wat is een WOZ-beschikking? 
De WOZ-beschikking wordt op een document met de gecombineerde aanslag gemeentelijke 
belastingen vastgesteld. Een WOZ-beschikking is een officieel document van de gemeente, 
waarmee de waarde van een onroerende zaak wordt vastgesteld en waartegen in beginsel 
binnen een wettelijke termijn bezwaar mogelijk is. 
Wat staat er in de WOZ-beschikking?
In de beschikking staat vermeld:
a. op welk pand/onroerende zaak de beschikking betrekking heeft; 
b. welke waarde is vastgesteld;
c. van welke waardepeildatum wordt uitgegaan;
Waarvoor gebruikt de gemeente de WOZ-waarde? 
In de gemeente wordt de WOZ-waarde gebruikt voor de heffing van de onroerende-zaakbe-
lastingen (OZB). Er zijn twee soorten OZB: een eigenarenbelasting en een gebruikersbelast-
ing (alleen voor niet-woningen).
De WOZ-waarde van mijn object is gedaald maar ik betaal meer onroerende-zaakbelastingen? 
De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. Hierin staat de opbrengst van de OZB. In de 
begroting 2012 is de opbrengst met 3,5% gestegen ten opzichte van 2011. Deze opbrengststi-
jging vormt de basis voor de nieuwe percentages voor het belastingjaar 2012. Door een lagere 
totaalwaarde van de woningen en een hogere totaalwaarde van de niet-woningen in 2012 ten 
opzichte van 2011 zijn de tarieven voor woningen meer gestegen, dan de tarieven voor de 
niet-woningen. 
Zijn alle gemeentelijke belastingen gestegen?
De tarieven voor de OZB en de Afvalstoffenheffing zijn gestegen ten opzichte van 2011. Het 
tarief voor de Rioolheffing is gedaald ten opzichte van 2011. Gemiddeld stijgt een aanslag met 
0,7%.
Wat is een taxatieverslag? 
Het taxatieverslag van een onroerende zaak bevat, naast het adres van het object en de ka-
dastrale gegevens, enkele kenmerken die van groot belang zijn voor de waardebepaling. Het 
taxatieverslag vermeldt het soort object (bijvoorbeeld rijwoning), het bouwjaar en de inhoud 
van het object. Met ingang van  2010 wordt het taxatieverslag niet meer meegestuurd met het 
aanslagbiljet. U kunt nu uw aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen op  www.winsum.nl. 
Zie voor verdere uitleg de bijsluiter die bij uw aanslag is gevoegd. 
Kan ik de aanslag in meer dan drie termijnen betalen?
Ja, dat kan, maar alleen via automatische incasso. In dit geval machtigt u de gemeente om het 
totaal verschuldigde bedrag in negen bijna gelijke termijnen van uw bank- of girorekening af 
te laten schrijven. Een machtigingskaart kunt u bij de gemeente ophalen, telefonisch aanvra-
gen of in de “gemeentewinkel” via  www.winsum.nl aanvragen. Het enige waar u voor moet 
zorgen is, dat er op de vervaldagen voldoende saldo op uw rekening staat. Als u al eerder een 
kaart hebt ingestuurd, hoeft u dat niet opnieuw te doen.
Ik heb een minimuminkomen, kan ik kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen 
aanvragen?
Wanneer u vanwege een minimuminkomen niet in staat bent uw aanslag te betalen, kunt u een 
verzoek om kwijtschelding indienen. Dit formulier is in het gemeentehuis af te halen bij de cen-
trale balie. Ook kunt u het formulier downloaden in de “gemeentewinkel” via  www.winsum.
nl. In het belang van een snelle afwerking adviseren wij uw verzoek om kwijtschelding binnen 
zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet volledig ingevuld, met de gevraagde bijla-
gen en ondertekend, bij het Hefpunt in te dienen. Met één formulier vraagt u kwijtschelding aan 
voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. 
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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

Commissie Vorming & Toerusting: Het leven van Willem de Merode

De CommissieVorming en Toerusting in Sauwerd organiseert een avond waarin het zal gaan 
over het leven van Willem Eduard Keuning,die zich als dichter, Willem de Merode noemde

De in Spijk geboren dichter woonde van 1907-1924 in Uithuizermeeden, waar hij onderwijzer 
was aan de gereformeerde school.

Hij kende eenzaamheid en strijd,hij worstelde met zijn homofiele geaardheid en vanwege een 
seksueel contact met een minderjarige jongen moest hij enige maanden in de gevangenis 
verblijven. Hij was een begenadigt dichter, in zijn gedichten kon hij zich uiten. Zijn gedichten 
worden nog altijd veel gelezen en door die gedichten heeft hij veel mensen kunnen bemoedi-
gen en troosten. 

Zo kon deze gewonde en gekwetste man voor anderen een helper zijn.

We hebben als spreker voor deze avond uitgenodigd ds. Doekle de Boer. Hij is predikant in 
Uithuizermeeden en kan prachtig vertellen over deze man die, in de tijd waarin hij leefde, op 
geen enkel begrip en acceptatie hoefde te rekenen.

We hebben nog een gast op deze avond en dat is de heer Fré Schreiber uit Middelstum. Hij 
zal verschillende gedichten van de Merode  voordragen.

Er is ook een kleine tentoonstelling over leven en werk van de dichter.

Datum : 14 februari
Aanvang : 20.00 u.
Plaats : het Oldenhuis, Kerkstraat 13 te Sauwerd
Kosten : € 3,50 (inclusief koffie/thee)
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Goede wegverbinding tussen Lauwersmeergebied en Groningen

In januari 2011 is er een impasse ontstaan in de besluitvorming over een veilige, leefbare 
verbinding tussen het Lauwersmeergebied en de stad Groningen. Recentelijk hebben de 
raadsfracties uit de raden van Bedum, De Marne en Winsum gemeenschappelijk informeel van 
gedachten gewisseld over een manier om dit proces weer vlot te trekken. Bij de hernieuwde 
beoordeling van N361 tracémogelijkheden hebben de BMW-gemeenten het gemeenschap-
pelijk belang om die verbinding weer op de provinciale agenda te krijgen zwaar laten wegen.

Daarbij bleek een grote mate van consensus te bestaan om deze problematiek in BMW ver-
band op te pakken, waarbij de verkeersproblematiek van alle betrokken gemeenten wordt 
meegenomen. De gedachtewisseling leidde tot een breed gedragen voorkeur voor een op-
lossingsrichting waarbij het tracé van de N361 ten noorden en oosten van Winsum via Bedum 
naar de stad komt te lopen.

De voorgestelde oplossingsrichting heeft de volgende voordelen:
• Ontlasting van de kernen Winsum, Sauwerd en Adorp door de aanleg van de korte noordelijke 

boog van Ranum naar de Onderdendamsterweg en een gelijktijdige significante afwaarder-
ing van de oude N361.

• Ontlasting van de kernen van Onderdendam en Bedum door het tracé vanaf een nieuwe ro-
tonde in de Onderdendamsterweg nabij Onderdendam langs de westkant van Bedum richt-
ing Groningen aan te leggen.

• Oplossing van de vrachtwagen problematiek van en naar de Friesland/ Campina/DOMO 
vestiging in Bedum.

• Directere verbinding van Bedum met de stad.
• De Koningslaagte wordt ontzien (belang van de gemeente Groningen).
Bij deze tracékeuze worden zo weinig mogelijk agrarische bedrijven doorsneden.

Een aantal tracé mogelijkheden (ten oosten van Winsum) zijn indicatief op bijgaand kaartje 
ingetekend. Het definitieve verloop zal onderwerp zijn van verdere studie.

De drie raden hebben afgesproken de colleges opdracht te geven deze variant binnen de hier 
aangegeven kaders met het provinciebestuur te bespreken. Doel is een gezamenlijke verken-
ning naar de haalbaarheid en daarna een meer uitgewerkt tracévoorstel in de besturen en met 
de bevolking van de betrokken gemeenten te bespreken.

---

Bovengenoemde alternatieven komen wellicht bekend voor. Ze kwamen ook al voorbij op de 
diverse bijeenkomsten die de afgelopen jaren over de nieuwe N361 zijn gehouden. Wat toen 
geen optie leek, is in de nieuwe situatie blijkbaar wel bespreekbaar. Over een paar jaar weten 
we meer...

Op het hiernaast afgebeelde kaartje zijn de diverse mogelijke varianten (A, B etc.) ingetekend. 
Ook ingetekend staat de 4b+-variant van de N361, die het vorig jaar niet gehaald heeft.
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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. 

Laatste jamsessie seizoen 2011-2012

De jamsessie van de Culturele Commissie Adorp worden gehouden in ’t Witte Hoes aan de 
Provinciale Weg. De muzikale happening begint om 16.00 uur en is gratis toegankelijk. De 
laatste jamsessie in het seizoen 2011-2012 is op zondag 26 februari.

De jamsessies van de CCA worden bezocht door verschillende soorten muzikanten, van be-
ginnende, hobby- tot beroepsmuzikanten, van solisten tot complete bands met bekende ar-
tiesten. 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.

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 blaasin-
strumenten, dienen te worden meegenomen door de muzikanten. 

Wie alleen wil komen luisteren, is natuurlijk ook van harte welkom.
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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 bel-
angrijke plaats zijn gaan innemen.

De ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor de 55plussers onder ons! Ze worden georgani-
seerd 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. Vrij-
willigers zijn aanwezig!

Maandag 6 februari: Themaochtend “Alaska”. 10.00 – 12.00 uur in “Artharpe” in Adorp
Deze morgen zal mevrouw Linda Nijlunsing vertellen over ”mijn leven in Alaska”. Linda Nij-
lunsing woont in Nederland, houdt van reizen en verblijft vaak langere tijd in Alaska. Tijdens 
haar verblijf in Alaska verzameld zij huiden, schedels en dergelijke. Met deze attributen zal ze 
haar verhaal compleet maken.

Maandag 13 februari: Inloopochtend van 10.00 – 12.00 uur in “Artharpe” in Adorp
De inloopochtenden zijn voor het praatje van alle dag, het kopje koffie en het uitwisselen van 
nieuwtjes.

Maar ook als u vragen hebt, op welk gebied dan ook, zullen we proberen er een antwoord op 
te vinden: een luisterend oor is altijd aanwezig!

Zoals gebruikelijk zijn er vrijwilligers van de Digitale Hoek aanwezig voor vragen en/of hulp bij  
eventuele problemen.

Maandag 20 februari: Thema-ochtend met Jan Uitham, 10.00-12.00 u. in “Ubbegaheem” 
in Sauwerd
Onze gast deze morgen: Jan Uitham, geboren in 1925 in Noorderhoogebrug. Bekend ge-
worden door het schaatsen van lange-afstandswedstrijden en marathons. Winnaar van de 
Noorder Rondritten van 1963.

De Elfstedentocht reed hij in totaal zeven keer. Het beste resultaat behaalde hij in de barre 
Tocht der Tochten van 1963: hij werd tweede achter Reinier Paping, nog vóór de grote favorie-
ten Jeen van den Berg en Anton Verhoeven. Ongetwijfeld heeft hij veel te vertellen over zijn 
toch wel boeiende leven!

Maandag 27 februari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in “Ubbegaheem” in Sauwerd.
Gelegenheid voor het praatje van alle dag, een kopje koffie en het uitwisselen van nieuwtjes.

De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig voor vragen en/of hulp bij eventuele proble-
men.

De computers staan klaar. Ook als u nog geen kennis hebt gemaakt met dit fenomeen en er 
best eens wilt proberen…u bent van harte welkom!

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

De cursussen zijn inmiddels weer van start. De mensen die zich hebben opgegeven voor de 
diverse cursussen hebben persoonlijk bericht gekregen! 

Op het programma staan nog de cursussen: Basiscursus 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.

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 an-
dere culturen en gewoonten? Dan hebben wij een ideale oplossing voor uw vakantie. Europa 
Kinderhulp zoekt vakantiegastouders die bereid zijn ruim twee weken aandacht te besteden 
aan "kwetsbare" kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Kinderen uit achter-
stands 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.
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Bekend gezicht

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

t Was mor n klaine iengreep en ik kon der op wachten zee juvver achter boali. Doarom ging 
ik zolaank noar t wachthoukje ien showroom, veur n kop kovvie. Bie kovvieautomoat ston n 
riezege man, mit n dikke bos wit hoar, ien n grieze overaal mit t automaark ien dikke, grode 
ledders op rug. Hai kwam mie aargens bekend veur. Ik mos even wachten dat e zien kovvie 
ientapt haar en ientied vroug ik mie òf, wel dat toch was. n Ex-buurman van joaren leden, n ol 
schoulkammeroad meschain, of toch n collegoa?

Riezege man pakte zien volle kovviebekertje en draaide hom noar mie tou. 
”Hé, n bekend gezicht,” zee e.
”Ook n bekend gezicht,” zee ik. 
Ik nuimde n beetje op goud geluk noam van t bedrief doar ik joaren waarkt haar.
”Ik zat bie t onderhold”, zee t bekende gezicht en nikkopte. Ik wis nog aal nait wel of t was.
"Ik zat op kantoor," zee ik. Wie mouken kennis mit nkander, mor zien noam kwam mie nait 
bekend veur. t Was mit t bekende gezicht netzo. 

"Wie van waarkploats kwamen nooit bie joe op kantoor”, zee e. ”Mor ik ken joen timmerlu en 
vaarvers wel hail goud. Zai zaten ja bie ons ien t waarkploatsgebaauw." Hai nuimde n poar 
noamen dij ik aal kende. Kantoor en waarkploatsen lagen vrij ver oet nkander. Plougendainst 
van onderholdsofdailen en dat ze n aigen kantine haren verstaarkten schaaiden nog meer. Ik 
kende der vrouger ook al hoast gainain. Zai zagen ons ook altied as aander volk. Wie haren 
pak aan en strik veur. Zai laipen ien overaal.

"Joe binnen nou hier n beetje aan t waark?" vroug ik. 
"Och, ik help ze hier zo nou en din n beetje”, zee e. ”n Nije auto oppoetsen, of auto noa n beurt 
weerombrengen noar klant. n Hail aander affeer, mor men mout toch wát, nait din?" 

Ik tapte mie ook n kopke kovvie ien. Op zien retorieze vroag, dat men toch wát mout, gaaf 
ik gain antwoord. Hai verlangde dat bliekboar ook nait. Ien t begun van ook míen waarkloze 
bestoan, alweer n joar of wat leden, dee ik dat nog aal. Ik docht dat minsen echt waiten wollen 
hou ik mien vrije tied deurkwam, of ik wel wat te doun haar. En din zee ik mainstied: ”Ik dou 
gewoon nait zoveul, beetje bie hoes en dak omknudern. Ik heb mien haile leven ja al aarbaid.” 

Mainste minsen begrepen dat nait. n Mins mout ja juust wél wat te doun hebben, is algemaine 
opvatten. Achter geroaniums zitten is zo’n beetje t slimste wat joe overkommen kin. Mor ik 
mainde aal wat ik zee. Ik maag haile geern achter mien geroaniums zitten, doar ik mie bezeg-
hol mit t begaiten van dij weelderige planten en doar ik mien kraant lees, nog zunder bril.  

En om te zain hou mien ongelukkege dörpsgenoten weer op pad mouten noar t waark of 
kantoor. Om doar te ploeteren veur heur lutje loonje tot heur penzioun aantou, dat dommit 
alderdeegs op 66, en nog loader op 67 joar komt. Ze steken haand op noar mie, want ze re-
specteren mie as n weliswoar belaggelk, mor toch ook n belangriek verschiensel. 

Ik wol der nou wel even bie zitten, mien kovvie opdrinken en kraantje lezen. Ik was wel oet-
proat. Mor mien nije old-collegoa bliekboar nait. 

”Der is niks meer over van ons bedrief. t Verschroalt aal meer." Hai keek mie vroagend aan, of 
ik zien stellen bevestegen wol. 

Hai haar n laange kop, t oetbundege hoar begunde ver boven ogen, mit aan weerskanten 
daibe ienhammen. Zien ogen keken broudend onder zien dikke, nog zwaarde bozzels van 
wenkbraauwen. Of e aingoal wat ien wereld zaag, doar e t nait mit ains was en doar e wat van 
zeggen wol. Zien wangen waren vlezeg en waik mit veul vollen, dat hom n zwakke oetkiek 
gaaf. 
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Ienains herinnerde ik mie hom weer as dij elektro-monteur van waarkploats iendertied. Hai 
haar dou ook al n dikke bos hoar. Mor din haildaal pikswaart. En t was dou n oartsmopperkont, 
dij aingoal schol op ales en elkenain. Ik trok wat mit scholders. Ik wis nait woar of e hen wol. Ik 
haar der boetendes ook nait veul zin aan. Aal dat noakaauwen van wat west het... Ik ging aan 
leestoavel zitten en pakte mie noadrukkelk n kraant. Mor hai kwam n stap dichter bie en boog 
wat noar veuren. Ik kreeg ter benaauwd van. 

"Dou ik n poar joar leden ofschaaid nam, konden de vraauwen der ins nait bie wezen. Was 
gain geld veur! Dat is toch bespottelk?” Hai speerde mit aarms dat ter n beetje kovvie over zien 
bekertje golpte. Ik ging wat achterover zitten, baang veur n vlek op mien goud.

”Nee, din vrouger, dou was t apmoal veul beder. Ien begun negenteger joaren gingen der 
dareg man touglieks vot, apmoal mit vervrougd penzioun. Der was n groot feest op kosten van 
t bedrief, mit n dikke eterij - chinees, indies. En n mooi stuk muziek ter bie. Kom doar nou ais 
om." 
Ik nikkopte. Joa, dat was zo. Op mien ofschaaidsreceptie mos ook beknibbeld worden. Mor 
gain gezoes doarover nou, dat was alweer n poar joar leden. 

"En wat te zeggen van personeelsverainen. Ales kon en hoast elkenain was lid. t Was aaltied 
slim gezelleg. Koarten, sjoelen, bingo, oriëntoatsieritten, bejoardenbustochten. En ainmoal ien 
t joar n grode feestoavend. Ach, der is niks meer van over.” Hai keek n zetje veur hom oet, of 
was e nog weer op dij feestoavend. Ik zee niks. Wat mos ik ook zeggen? Hai wol n bevestegen 
van mie en doar haar ik nou even gain zin aan.

Dou rechte hai rug en hernam hom: ”t Is de moderne tied, meneer. En doarien bestoan gain 
zekerheden meer, wordt ter nou van hogerhand zegd. Mor hoge heren hebben t zulf zo wild! 
Aine reorganisoatsie noa aander kwam over ons hen. En ales van vrouger mos aans, aal 
weer vannijs. Tegen t leste haren wie n jonge manager, nog ins nait dreug achter oren. En dij 
wol ons wel even vertellen hou wie t waark aanpakken mozzen. Snötjong!” Hai wer nóg weer 
kwoad en poeste even, om stoom òf te bloazen. Dou zee e: ”t Personeel van tegenwoordeg is 
nait meer betrokken, zeggen dij managers. Mor dat krieg je din toch ook? Is t din zo roar dat t 
nou zo'n rötzoodje bie t bedrief is?" 

Ik gaaf nog aaltied gain antwoord. Hai groutte mie nait, mor laip mit zien kovvie te showroom 
oet. Hai schudkopte en mommelde nog wat, mor dat kon ik nait meer verstoan. t Bekende 
gezicht was zo te zain nait blied. En hai was nog haildaal niks veraanderd.

Standhouders gevraagd voor (kinder)kledingbeurs

Voor de vijfde keer organiseert Twinkeltje ( www.twinkeltjeveendam.nl) een tweedehands 
(kinder)kleding- en speelgoedbeurs in dorpshuis "Artharpe" in Adorp. 

De beurs wordt gehouden op 23 maart 2012 van 19.00-21.00 u.

Deze keer mag er ook dameskleding verkocht worden, waardoor het aanbod nog diverser 
wordt.

Wij zoeken nog verkopers van (kinder)kleding. Wil je zelf verkopen? Reserveer dan een tafel 
(1,20 x 0,60 m) voor € 6 of een lege plek (1,20 m) voor € 4.

Je kunt ook kleding inbrengen. Deze kleding prijs je zelf en wij zullen het voor je verkopen. Van 
de verkoopprijs ontvang jij 70%.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via  info@twinkeltjeveendam.nl of kijken op 
onze Hyvespagina:  www.kledingbeursadorp.hyves.nl

Groeten,
Esther van der Veen en Margreet Doornbosch-van der Veen
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Westers Plakboek: januari tot mei 2000

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:

2000 begint voor de Peuterspeelzaal in Sau-
werd goed, te weten met een meevallertje 
van ƒ 5.000,-. De gemeente Winsum had dit 
bedrag nog van de peuterspeelzaal tegoed, 
maar heeft besloten dit kwijt te schelden. De 
som stond nog open vanwege het nieuwe 
onderkomen van de peuterspeelzaal, dat een 
aantal jaren eerder opgebouwd was uit voor-
malige kantoorunits van de gemeente.

Minder goed start het jaar voor de familie Van 
de Reijd aan de Meedenweg in Wetsinge. 
Het schuurgedeelte van hun woonboerderij 
brandt in januari uit. Het woonhuis blijft ge-
lukkig gespaard.

De gemeenteraad van Winsum ziet het liefst 
de bromfietsers weer gewoon op de fiets-
paden langs de Provincialeweg in Adorp 
en Sauwerd. Men is van mening dat sinds de 
nieuwe regelgeving die 15 december 1999 is 
ingegaan, de verkeersveiligheid in het geding 
is. Brommers mogen in de bebouwde kom 
niet langer gebruik maken van het fietspad, 
maar moeten op de rijbaan rijden. Vooral het 
weer invoegen op het fietspad wordt gevaar-
lijk geacht.

In februari zit de Adorper kerk vol. De Cul-
turele Commissie Adorp organiseert dan een 
concert met zangeres Greetje Bijma.

Eerder is in Westers plakboek de tijdelijke 
boorlocatie van de Nederlandse Aardolie-
maatschappij (NAM) al een aantal keren voor-
bij gekomen. Aan de Munnikeweg had de 
NAM een proefboring gedaan naar gas onder 
Hekkum. Dit bleek echter niet exploitalbel. De 
boorinstallatie is daarna verwijderd, maar de 
locatie was nog aanwezig. Daar komt nu een 
tijdelijke vestiging van een dependance van 
de Groene School in Winsum. Deze school 
maakt een grote groei door, waardoor de 
leerlingen niet langer allemaal ondergebracht 
kunnen worden in het bestaande gebouw. Er 
zijn plannen voor nieuwbouw, maar het zal 
nog een aantal jaren duren voor het nieuwe 
schoolgebouw er staat.

Vanaf vrijdag 10 maart rijdt er een nieuwe 
schoolbus voor het leerlingenvervoer tus-
sen Adorp en Sauwerd.

Wolter en Mien Meijer runnen met hun 
groentezaak de laatste winkel van Adorp, 
zo meldt de Ommelander Courant. Mien staat 
in de winkel en Wolter is met de ventwagen 
op pad in Adorp, Sauwerd, Wetsinge en om-
geving. Maar het einde is in zicht: in 2001 zal 
ook deze zaak de deuren sluiten.

Je zult het maar hebben: allergie voor zonli-
cht. In een interview in de Groninger Gezins-
bode vertelt Jan Brandsma uit Sauwerd 
zijn verhaal. Hoe hij als krantenbezorger ooit 
dagelijks op pad was en nu door deze ziekte 
geen stap meer buiten de deur kan zetten 
zonder rood te worden en jeuk te krijgen. 
Zelfs de ramen moeten met een speciale folie 
worden afgeplakt om het zonlicht buiten te 
houden. Er zijn maar weinig mensen in Ne-
derland die deze aandoening hebben. Sinds 
kort is er een lootgenotenvereniging waarvan 
Jan de voorzitter is.

In mei wordt er groen licht gegeven voor de 
bouw van een ligboxenstal aan de Singel-
weg in Sauwerd. Hierover is enige discussie 
geweest, omdat deze stal niet direct bij de 
boerderij kon worden gebouwd, maar aan de 
overzijde van de weg. Het gebied van de bo-
erderij is namelijk. aangemerkt als archeolo-
gisch monument.

In diezelfde maand heeft basisschool De 
Meander in Sauwerd een project over water. 
Zo is er met schepnetjes in een sloot gevist, 
zijn er proefjes gedaan en bezoeken gebracht 
aan het waterleidingbedrijf in De Punt en de 
watermolen bij Adorp.

In 2000 is er weer een 5 mei-optocht om het 
bevrijdingsfeest luister bij te zetten. Versier-
de wagens trekken door de voormalige ge-
meente Adorp. 

Reina de Lange
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