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Aanleveren berichten/kopij
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt 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, Wetsinge e.o.
www.contactblad.info
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Kerkdiensten		
Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
18 mrt.
11.15 u. - ds. A.J. Balk
16.30 u. - ds. J.T. Oldenhuis
25
9.30 u. - ds. T. Huttenga
14.15 u. - ds. G. Timmermans
1 april
9.30 u. - ds. H.J.C.C.J. Wilschut
14.15 u. - ds. S.S. Braaksma
6
19.30 u. - ds. S.M. Alserda
8
9.30 u. - ds. J.H. Kuiper
14.15 u. - ds. S.W. de Boer

Goede Vrijdag
Pasen, 's morgens H.A.

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

Voedselbank

	
  

De producten die in maart worden ingezameld zijn: lang houdbare zuivelproducten (melk,
chocolademelk en vla) en verzorgingsproducten (shampoo, tandpasta).
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en tot de 10e van de
maand kunt u de producten ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te
Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.

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.
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Agenda Dorpshuis “Artharpe”
Vaste tijden
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

OBS de Wierde
Karate jeugd
Karate
Muziekles
Tamboers
Fanfarekorps
OBS De Wierde
Volksdansen
Gym 55+
Damesgym
Volleybal Dames 1
Koersbal
Volleybal Dames 2
Volleybal Dames 3
Recreanten volleybal
OBS de Wierde
Volleybal Heren 1, 2, 3 en 4
Muziekles
Badminton/Volleybal

13.00 - 15.15 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.45 uur
19.30 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
10.00 - 11.45 uur
13.45 - 15.00 uur
18.30 - 19.30 uur
19.45 - 20.45 uur
20.45 - 22.00 uur
14.00 - 16.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
13.00 - 15.15 uur
19.00 - 22.15 uur
18.00 - 19.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Overige activiteiten in “Artharpe”
17
NL-Doet dag (zie pagina 11)
22
Soos
23
Tweedehands (kinder)kledingbeurs (zie pagina 15)
28
Pedicure
31
Concert Fanfarecorps Adorp
Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda

Inzamelingsacties
Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten (melk, chocolademelk
en vla) en verzorgingsproducten (shampoo, tandpasta). Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)
de hele maand Voedselbank: rijst, macaroni, spaghetti en verdere pastaproducten /
april
kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)
de hele maand Voedselbank: wasmiddelen. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pamei
gina 2)
de hele maand
maart

www.contactblad.info
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Vaste activiteiten elders
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
sporten

bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg), 14.20-15.20 u.

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
maart
hele maand
15
16
16/17
17/18
19
21
22
24/25
26

20.00 u.

14.00 u.
10.00 u.
20.00 u.
19.30 u.
14.00 u.
10.00 u.

april
1-10
2
5
7
13
18
20
30
mei
±8
25

20.00 u.

19.30 u.

een vrijdag

expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeentehuis te Winsum (zie pagina 10)
Cie. V&T, Mattheus Passion van Bach (zie pagina 13)
Actie 'Winsum schoon en groen'
NL DOET! Vrijwiligersactiviteiten (zie pagina 11)
CCA, Expositie schilderijen en bronzen beelden, kerk Adorp (zie p. 16)
Steunpunt A-S-W, thema 'bijenhouden', "Ubbegaheem" (zie pagina 14)
Uitvaartver. Wetsinge-Sauwerd, ledenvergadering (zie pagina 13)
Dorpsbel. Wetsinge-Sauwerd, ledenvergadering (zie pagina 12)
CCA, Expositie schilderijen en bronzen beelden, kerk Adorp (zie p. 16)
Steunpunt A-S-W, inloopochtend in "Ubbegaheem" (zie pagina 14)

expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeentehuis te Winsum (zie pagina 10)
Wijkbureau politie nu in gemeentehuis Winsum (zie pagina 11)
'Matthäus Passion' van Heinrich Schütz in kerk Adorp (zie pagina 17)
Vijfde RaitdaipRun
St. 55+, winkelen in Leer (zie pagina 15)
NBvP/Vrouwen van Nu: Buurtagent mevr. S. v/d Meulen, "Artharpe"
Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
Koninginnedag

NBvP/Vrouwen van Nu: afsluitend reisje; programma volgt t.z.t.
"Sauwerd's Got Talent", talentenavond met expositie in "De Hoeksteen"
(zie pagina 20)
St. 55+, rondleiding boerderij Zuidpool in Usquert (zie pagina 15)

Zie ook  http://www.contactblad.info /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
4
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

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.
iedere dinsdag
9.30 - 9.45 u.
Huisartsenlaboratorium:
Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de urgentie 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.

bloeddruk en het gewicht, verbinden van wonden, 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 inleveren in een schoon potje met naam.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen.

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

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 wonden, 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 verwijderen van hechtingen, het meten van de

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 uitnodigen 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)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
www.contactblad.info
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Thuiszorg, diversen
0900 8615

 www.thuiszorggroningen.nl

 info@thuiszorg-groningen.nl

 www.oosterlengte.nl
Maaltijdservice Oosterlengte

 info@oosterlengte.nl

0597 452800

 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

 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

 helpendehandwinsum@hotmail.com
Advies- en steunpunt huiselijk geweld

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretaris:
T. Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd
Voorganger:
Monuta – Dalmolen
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis)



050 3061537
050 5425962
0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241



050 4023750
0800 0236622

		

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)
Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.)

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting
Waterbedrijf

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061676
nationaal storingsnummer
storingsnummer
storingsnummer

Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
De Werf 5 Winsum
spreekuur ma. di. wo. vr. 13.00 - 16.00 uur
Alarmnummer

6
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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
LEVERING REISDOCUMENTEN
Veel mensen vroegen in de laatste week van december 2011 een Nederlandse identiteitskaart
(NIK) aan. Door het grote aantal aanvragen was de levertijd langer dan gebruikelijk. Inmiddels
zijn alle aangevraagde documenten in het gemeentehuis bezorgd.
U kunt uw Nederlandse identiteitskaart afhalen tijdens de openingstijden van onze publieksbalie.
VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD GEWIJZIGD
Vanaf 1 januari 2012 vergadert de gemeenteraad van Winsum volgens een gewijzigde vergaderstructuur. 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 raadsbijeenkomst. 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 informerende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken 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 themabijeenkomsten 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 gemeentelijke website  www.winsum.nl.
www.contactblad.info
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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 Monumentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zogenaamde 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.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
Omgevingsvergunning
• het slopen van de bestaande woning en het bouwen van een nieuwe woning, Burchtweg 12,
9771 BB in Sauwerd (OMG-2012-0020, 10-02-2012)
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN WIERUMERSCHOUWSTERWEG 17 TE ADORP
De gemeenteraad heeft op 24 januari 2012 het bestemmingsplan Wierumerschouwsterweg
17 te Adorp gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat een functiewijziging van het
perceel Wierumerschouwsterweg 17 te Adorp van een agrarisch naar een ambachtelijk bedrijf.
Het plan wordt gewijzigd vastgesteld, omdat het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding
van een zienswijze van de provincie is aangepast.
Beroep indienen
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet
overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de periode van 8
februari 2012 t/m 20 maart 2012 beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. U
moet het beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ’sGravenhage
Een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijziging die bij de vaststelling van het
bestemmingsplan in het ontwerp is aangebracht, kan gedurende bovengenoemde periode
eveneens beroep indienen.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan,
wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.Een eventueel
in te stellen voorlopige voorziening dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van genoemde
afdeling.
NIEUWE BESTEMMINGSPLANNEN VOOR ADORP, DEN ANDEL, BAFLO/RASQUERT,
GARNWERD EN FEERWERD
Sinds een aantal jaren werkt de gemeente Winsum aan het actualiseren van alle bestemmingsplannen in de gemeente Winsum. Vóór juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen actueel zijn.
Op dit moment zijn van vijf dorpen in onze gemeente de bestemmingsplannen nog niet geactualiseerd. Voor Adorp, Den Andel, Baflo/Rasquert, Garnwerd en Feerwerd stellen we daarom in
het komend jaar een nieuw bestemmingsplan op. Voor de overige dorpen en het buitengebied
zijn al nieuwe plannen vastgesteld, of zijn ze in procedure. U vindt ze op  www.winsum.nl,
bij ruimtelijke plannen.
8
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Bestaande situatie vastleggen
Stedenbouwkundig bureau BügelHajema zal samen met de gemeente de bestemmingsplannen opstellen. In deze plannen wordt de bestaande situatie vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen
worden in deze actualisatieslag niet of beperkt mogelijk gemaakt: de nieuwe bestemmingsplannen zijn in principe conserverend van aard.
Om na te gaan hoe de bestaande situatie eruit ziet, zal gebruik worden gemaakt van digitale
gegevens van de gemeente, die ook in het veld worden gecontroleerd en aangevuld. Wij
betrekken de verenigingen Dorpsbelangen van de vijf dorpen bij de totstandkoming van de
bestemmingsplannen.
In maart beginnen we met het bestemmingsplan voor Adorp. In de maanden daarop pakken we de plannen voor de volgende dorpen op.
Inzage en inspraak
Als het ontwerpbestemmingsplan voor elk afzonderlijk dorp klaar is, wordt dit aan het betreffende dorp gepresenteerd. U kunt dan, op een inloopavond op locatie, het plan bekijken en
uw vragen stellen. De bestemmingsplannen kunt u inzien op de website van de gemeente
Winsum,  www.winsum.nl.
De ontwerpbestemmingsplannen zullen zes weken ter inzage liggen, zodat iedereen daarop
kan reageren. De inloopavonden en de publicaties voor de inzagetermijnen van het bestemmingsplan leest u in het gemeentenieuws in de Wiekslag, en op onze website.
Meer informatie
Voor vragen over de actualisatie van de bestemmingsplannen kunt u bellen met Albert Spier of
Nynke Scheeper via  (0595)447777, of per email  gemeente@winsum.nl
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester van Winsum heeft vergunning verleend aan:
• Vereniging voor volksvermaken te Adorp voor het organiseren van een kermisweekend van
10 t/m 12 augustus 2012 (01 maart 2012)
• Loopgroep Raitdaiprunners te Sauwerd voor het organiseren van de Raitdaiprun op 7 april
van 14.00 uur tot 18.00 uur (08 maart 2012)
• Oranjevereniging Prins Willem Alexander te Sauwerd voor het organiseren van diverse activiteiten op Koninginnedag (12 maart 2012)
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de verzenddatum
hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1meidoorn in plantsoen, Meidoornlaan, 9771 AN Sauwerd met herplant 4 meidoorns
• 1 esdoorn en 1 es in plantsoen, Laanweg, 9771 TC Sauwerd
• 1 els en 1 es, Karspelweg 3-5, 9773 TL Groot Wetsinge
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte ( 0595-447777).
HERINRICHTING / OMVORMING GROEN 2012
Elk jaar richt de gemeente op meerdere plaatsen openbaar groen opnieuw in. De redenen
daarvoor zijn divers. De beplanting voldoet niet aan de gestelde eisen, het geeft overlast of is
niet efficiënt te beheren. Afhankelijk van de situatie wordt er gekozen voor nieuwe beplanting,
een ander type groen of zelfs een compleet andere inrichting.
Wanneer het een plan betreft waarvan wij vinden dat u daar als bewoner bij betrokken moet
worden, heeft u daartoe eerder al persoonlijk het voorgestelde plan ontvangen. Daarnaast zijn
er plannen voor herinrichting die minder opvallend zijn. Beide kunt u op de website van de gemeente Winsum terugvinden, met daarbij een beknopte omschrijving van de werkzaamheden.
Overleg kan mogelijk nog leiden tot wijzigingen.
De uitvoering start ongeveer begin maart en is naar verwachting eind mei grotendeels klaar.
www.contactblad.info
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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 keramieken objecten in het gemeentehuis te Winsum. Janke volgde een opleiding aan de academie Minerva te Groningen. Zij schildert, maakt beelden en heeft zich de laatste jaren bekwaamd 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 8.0017.00 u., op vrijdag van 8.00-12.00 u. en op dinsdagavond van 19.00-20.00 u.
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
kunt u subsidie aanvragen voor creatieve ideeën/projecten voor het vergroten van cultuurparticipatie, 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.
SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Wilt u met een groepje buurtbewoners of met uw vereniging een zwerfvuilactie organiseren?
Of een sportactiviteit, kinderspel of een activiteit op het gebied van duurzaamheid? Dan komt
u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Speciaal voor dit soort activiteiten heeft de gemeente
namelijk het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Meer informatie
Kijk in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl, bij subsidies welzijn. Hier vindt u de
criteria en kunt u een aanvraagformulier downloaden.
U kunt ook bellen met mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595447767 (afwezig op woensdag).
LET OP: WIJZIGING REGELING KWIJTSCHELDING BELASTINGEN
Per 1 april 2012 verandert er het een en ander in de wetgeving en uitvoering van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Dit in verband met
wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand. De belangrijkste en meest verstrekkende maatregel
betreft de wijziging van de huidige echtgenotennorm in gezinsnorm. Dit houdt in, dat bij de
bepaling van het recht op kwijtschelding vanaf 1 april 2012 het vermogen en het netto besteedbare inkomen berekend wordt van:
-- gehuwden/partners tezamen;
-- de gehuwden/partners én hun thuiswonende meerderjarige kind(eren);
-- de alleenstaande of alleenstaande ouder met één of meer thuiswonende meerderjarige kinderen tezamen.
Indien deze situatie voor u van toepassing is, loont het de moeite om uw verzoek vóór
1 april 2012 in te dienen.

10

www.contactblad.info

Contactblad 15 maart 2012

	
  

POLITIEPOST WINSUM VERHUIST NAAR HET GEMEENTEHUIS
De politie in Winsum krijgt de beschikking over een eigen ruimte in het
gemeentehuis aan de Hoofdstraat. Na de verhuizing van de politiepost kunt u hier vanaf 2 april terecht. Dat betekent, dat vanaf 2 april
het wijkbureau aan de Werf is gesloten.
Niet dezelfde openingstijden als het gemeentehuis
Het kantoor van de politie in het gemeentehuis heeft een eigen ingang en is daardoor niet afhankelijk van de openingstijden van het gemeentehuis.
De nieuwe politiepost is geopend:
• op maandagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur en
• op woensdagmiddag 13.00 uur tot 16.00 uur.
In de schoolvakanties is de politiepost gesloten. Buiten de reguliere openingstijden is de politiepost op afspraak open. Inwoners die in contact willen komen met de buurtagent of een afspraak willen maken, kunnen contact opnemen via  0900-8844 (lokaal tarief).
Nieuwe ov-folder in de bus
ALLES OVER DE BUSLIJNEN IN WINSUM
Onlangs is de nieuwe OV-folder huis-aan-huis verspreid. De folder biedt uitgebreide informatie
over alle buslijnen en haltes in uw buurt. Ook leest u hoe u kunt profiteren van de speciale
LenteVoordeelkaart.
Heeft u de folder niet ontvangen, dan kunt u gratis een folder ophalen bij de Publieksbalie in
het gemeentehuis. Of stuur een mail naar  communicatie@ovbureau.nl.

Gemeente Winsum doet massaal mee met NL DOET 2012
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart vindt de landelijke vrijwilligersactie NL DOET plaats. Net
als in voorgaande jaren lijkt de actie ook dit jaar weer succesvol te worden! Landelijk hebben
bijna 7.000 vrijwilligersorganisaties zich bij het Oranjefonds gemeld met een klus, waarvan 17
organisaties afkomstig zijn uit de gemeente Winsum. Zo gaan de basisscholen De Borgstee
en Ichthus aan de slag met het oppimpen van hun schoolplein, neemt scouting Vinchem het
clubgebouw onder handen en is er een opleukactie gepland voor het Berehoes in Den Andel.
De speelweides in Obergum, Den Andel en Adorp worden weer klaar gemaakt voor het nieuwe
speelseizoen, Tennisvereniging Streep gaat aan de slag met de beplanting op het park en
Twaalf Hoven biedt haar bewoners een high tea aan. De dorpshuizen in Den Andel, Ezinge en
Adorp gaan respectievelijk verven, een fietsenrek plaatsen en het parkeerterrein opknappen
en bij NOVO en Winkheem worden lentebloeiers geplant.
De gemeente Winsum gaat met vrijwilligers en scholieren op pad in het project ‘Winsum
Schoon & Groen’. Er zal zwerfvuil geruimd worden op diverse plaatsen in de gemeente en
tuinen van ouderen worden voorjaarsklaar gemaakt. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouderen in Winsum die niet in staat zijn om hun eigen tuin te onderhouden of over de financiële
middelen beschikken om professionals in te huren.
Wilt u zich ook tijdens een gezellige dag inzetten als vrijwilliger? Kijk voor mogelijkheden bij
u in de buurt op  www.nldoet.nl. Naast leuke NL DOET klussen staan er ook interessante
vrijwilligersvacatures op  www.vrijwilligersgroningen.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum via  e.pleizier@debeurs-winsum.nl of  06 22455673.
Steunpunt Vrijwilligerswerk de Marne & Winsum
Het Steunpunt is dagelijks geopend tijdens kantooruren.  U. Mansholtplein 2 Winsum;
 06-42439616;  www.vrijwilligerswerk@debeurs-winsum.nl
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Vereniging voor dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge
Aan de leden:
Hierbij wordt u uitgenodigd tot bijwoning van de ledenvergadering 2012 van onze verenging
op donderdag 22 maart 2012 's avonds om 19.30 uur
In dorpshuis “Ubbegaheem" te Sauwerd.

AGENDA
1.
Opening door de voorzitter T.H.J. Akkerman.
2.
Notulen van de 22e Algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.
3.
Jaarverslag 2011 door de secretaris.
4.
Financieel jaarverslag 2011 evenals de begroting 2012 door de penningmeester.
5.
Vaststelling contributie 2012.
6.
Verslag kascommissie door dhr. R. Stoter en dhr. A. Postmus
7.
Benoeming nieuwe kascommissie.
8.
Bestuursverkiezing:
Aftredend: Dhr. Th. Akkerman
Stelt zich herkiesbaar.
Dhr. J.D. Trenning
Stelt zich herkiesbaar.
Mevr. P. Rasker
Stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om bovengenoemde personen her te benoemen voor een volgende periode. De leden hebben de mogelijkheid om voor de aanvang van de vergadering schriftelijk een voordracht in te dienen bij het bestuur. Deze voordracht moet
ondersteund worden door minimaal tien leden en vergezeld gaan van een schriftelijke
verklaring van degene die kandidaat is gesteld, dat hij of zij een eventuele benoeming
zal accepteren.
9.
Toelichting door het bestuur van gedane activiteiten met betrekking tot de aanleg van
een nieuwe weg van Mensingeweer naar Groningen.
10. Voorstel van het bestuur om een subcommissie in het leven te roepen voor de uitgave
van een maandkrant in de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge ter vervanging van de
opgeheven papieren uitgave van het Contactblad.
11. Gelegenheid om suggesties, ideeën, klachten enz. naar voren te brengen in het kader
van de doelstelling van de vereniging.
12. Sluiting
PAU Z E
13.

Als spreker hebben wij deze avond uitgenodigd de heer Ter Steeg te Winsum.
Het onderwerp is: Deze omgeving van de Middeleeuwen tot nu.

Secretaris W. Datema
Oosterstraat 1
9771 AP Sauwerd
 050-3061252
Noot Contactblad n.a.v. bovenstaande agendapunt 10

	
  

Het staat iedereen vrij om het Contactblad, dat sinds januari 2012 maandelijks - of bij voldoende tussentijdse kopij zelfs tweemaandelijks - gratis digitaal verschijnt, uit te printen en
deze uitgave ook uitgeprint op papier te verspreiden onder belangstellenden.
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Commissie Vorming & Toerusting: Mattheus Passion van Bach
De Commissie Vorming en Toerusting nodigt iedereen heel hartelijk uit voor de volgende avond
op 15 maart. We zitten dan in de lijdenstijd en daarom staat dan op ons programma: De Mattheus Passion van Bach. De Mattheus Passion, in 1729 gecomponeerd en uitgevoerd in Leipzig, bevat het lijdensverhaal van Jezus, zoals dat is beschreven door de evangelist Mattheus.
Hoofdpersonen in het muzikale drama zijn de evangelist en Jezus. Verder de discipelen, onder
wie Judas en Petrus, het volk, de hogepriesterKaifas en de landvoogd Pilatus. De solisten
zingen de aria's en het koor zingt de koralen.
Na de dood van Bach in 1750 raakte het werk in de vergetelheid, totdat precies 100 jaar
later Mendelssohn het werk weer voor het eerst uitvoerde. Sinds die tijd wordt het jaarlijks in
vele plaatsen op de wereld uitgevoerd. Vandaag de dag krijgt de Mattheuspassie nog steeds
wereldwijd buitengewone bijval.
De inleider op deze avond is de bekende musicus Johan Beeftink uit Groningen
Zoals gewoonlijk wordt ook deze avond gehouden in het Oldenhuis; vanwege de veel betere
acoustiek nemen we plaats in de Kerkzaal.
Datum
Aanvang
Plaats
Kosten
Inleider

:
:
:
:
:

15 maart
20.00 u.
het Oldenhuis, Kerkstraat 13 te Sauwerd
€ 3,50 (inclusief koffie/thee)
musicus Johan Beeftink

Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op
woensdag 21 maart 2012 om 20.00 u. in dorpshuis “Ubbegaheem” te Sauwerd.
Agenda
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Mededelingen / Ingekomen stukken
4.
Notulen
5.
Jaarverslag
6.
Financieel verslag
7.
Verslag kascommissie
8.
Contributie: het bestuur stelt voor deze met € 1,- te verhogen naar € 12,- per persoon
9.
Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: mw. A. Nomden
Aftredend en niet herkiesbaar: mw. T. Haaksema
Het bestuur stelt voor als nieuw lid: dhr. E. Wildeboer
10.
Rondvraag
11.
Sluiting

"Aander lu binnen ook lu"
In de maanden februari t/m april wordt een historische lezingenreeks georganiseerd onder de
noemer "Aander lu binnen ook lu". Voor meer informatie zie de bijlage na pagina 15 van het
Contactblad van 15 februari.
www.contactblad.info
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, 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 georganiseerd 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!
Ma. 19 maart: Thema-ochtend: ‘Bijenhouden’, 10.00-12.00 u., ”Ubbegaheem” in Sauwerd
De heer Johan Dirks uit Kloosterburen zal deze ochtend het een en ander vertellen over het
houden van bijen. Zijn verhaal zal gaan over het ‘Bijenhouden’ in de vier jaargetijden:
-- hoe het bijenvolk zich ontwikkelt
-- hoe het bijenvolk zich gedraagt
-- wat zijn de taken van de imker om het gehele proces in goede banen te leiden.
De lezing wordt met foto’s plus tekst ondersteund om het zo begrijpelijk mogelijk te maken. Er
is uiteraard gelegenheid vragen te stellen.
Ma. 26 maart: Inloopochtend van 10.00-12.00 u., “Ubbegaheem” in Sauwerd
Een inmiddels goede gewoonte voor het praatje van alle dag, een kop koffie en het uitwisselen
van nieuwtjes.
De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig! Hebt u een cursus gevolgd en zijn er nog
vragen? Een mooie gelegenheid dit te doen. De computer staan klaar. En wilt u informatie of
gewoon even proberen hoe ‘zo’n ding’ werkt? Gewoon langskomen.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Klaas Wiersema
3061384
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446

Digitale hoek
Computercursussen zijn er voor iedereen, dus niet alleen voor 55-plussers!
Hierbij een antwoord op een vraag: zijn de computercursussen alleen voor 55plussers? Nee
dus, ook als u nog geen 55-plus bent is het mogelijk deel te nemen!!
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 computercursus maar overdag aan het werk zijn. De mogelijkheid om op dinsdagavond een - cursus
Picasa of Fotoboek maken - te volgen is bij voldoende belangstelling aanwezig.
Hebt u belangstelling en wilt u meedoen: u kunt zich aanmelden of inlichtingen vragen
bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  050-3061036.
14
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Nu gaan we het voorjaar tegemoet en worden er plannen gemaakt om er weer
op uit te gaan. De activiteitencommissie heeft de volgende planning gemaakt:
Op vrijdag 13 april: winkelen in Leer.
Op een vrijdag in mei een rondleiding in Boerderij Zuidpool in Usquert.
Ook voor deze uitstapjes kunt u zich reeds aanmelden!! Meer informatie volgt.

Tuintjes te huur en akkers frezen
Inwoners van Sauwerd en Wetsinge,
De Landarbeidersvereniging “Eigen Grond”heeft op maandag 6 februari 2012 haar jaarlijkse
jaarvergadering gehouden. Tijdens die vergadering is gebleken, dat niet alle tuintjes dit jaar
zijn verhuurd. Degenen, die alsnog een akker willen huren, kunnen zich melden bij de secretaris van de vereniging:
Hr. S.de Vries  050-3062021, Langs de Tocht 8 in Sauwerd.
Wolter Zoer heeft zich aangemeld om de akkers te frezen. Verschillende jaren heeft de familie
Hummel dit verzorgd, maar door het overlijden van Henk en Harry heeft de familie te kennen
gegeven met deze activiteit te stoppen.
Johan Leegte, voorzitter

(kinder)kledingbeurs
Voor de vijfde keer organiseert Twinkeltje ( www.twinkeltjeveendam.nl) een tweedehands
(kinder)kleding- en speelgoedbeurs in dorpshuis "Artharpe" in Adorp. Deze keer mag er ook
dameskleding verkocht worden, waardoor het aanbod nog diverser wordt.
De beurs wordt gehouden op 23 maart 2012 van 19.00-21.00 u.
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

Opbrengst Collecte Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 12 februari t/m 18 februari 2012 in Adorp, Sauwerd en Wetsinge werd gehouden, heeft € 732,17 opgebracht. Negentien vrijwilligers hebben
gecollecteerd.
De collecte was heel succesvol: méér dan tweehonderd euro meer dan vorig jaar! Amnesty
dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook bedankt Amnesty alle vrijwilligers die
in weer en wind hebben gecollecteerd voor hun enthousiaste inzet.
Amnesty strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen. Amnesty International is
onpartijdig en onafhankelijk, en wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wilt u volgend jaar ook meehelpen? Dan kunt u zich aanmelden bij het Collecteteam
via  collecte@amnesty.nl of  020-77 33 834.
www.contactblad.info
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Boeiende dubbelexpositie in Adorp
Tijdens de eerste expositie van de Culturele Commissie Adorp in het kalenderjaar 2012 is werk te
zien van twee kunstenaressen: Marike Smidt en Wiea
Duintjer. De eerste is er met schilderijen en de tweede
met bronzen beelden.
De tentoonstelling vindt plaats in de dorpskerk van Adorp
en is gratis te bekijken op 17, 18, 24 en 25 maart steeds van
14.00 tot 17.00 uur. Locatie: Torenweg, 9774 PL Adorp
De officiële opening met een hapje en een drankje, waarbij iedereen van harte welkom is, is
op zaterdag 17 maart om 14.00 uur. Hiervoor is Liesbeth Kneppers-Heijnert uit Sauwerd uitgenodigd. Ze is hoogleraar bedrijfskunde aan de RUG en lid van de Eerste Kamer. Daarnaast
bekleedt ze een aantal nevenfuncties.
Marike Smidt schildert met olie- en acrylverf. Ze vindt haar onderwerpen in haar eigen directe of verre natuurlijke omgeving.
Hoe blij kun je worden van een dartel kalfje in
de wei? Hoe kun je geraakt worden door een
paar blaarkoppen, van een koe, genie-tend
van de verkoeling van het water van de Mekong, nieuwsgierige blikken langs de slootkant, een parmantig rondstappend kippetje of
een schaaltje pas geplukte pruimen?
Dergelijke momenten kunnen zo ontroerend
mooi zijn dat je ze wilt bewaren om er later
opnieuw van te kunnen genieten. Daar kan
door middel van een herinnering, of door te
fotograferen of te dichten. De manier van
Marike Smidt is om mooie momenten vast te
leggen in verf. Er is een aanleiding, een idee
en de weg naar het eindresultaat is speels en
deels onvoorspelbaar. Steeds weer moeten
er keuzes worden gemaakt met betrekking
tot compositie, kleur, vorm en penseelvoering
met als doel een beeld te realiseren, dat heel
misschien prettige gevoelens kan overbrengen op de persoon, die het later beschouwt en die dan door het geschilderde beeld een eigen
herinnering ervaart of er een verhaal aan kan verbinden, dat weer opnieuw kan ontroeren.
Marike Smidt woont in Warffum, waar ze een atelier aan huis heeft, waar ze wekelijks les geeft.
Wiea Duintjer is aanwezig met een collectie bronzen beelden. Als op jonge leeftijd, ze
was nog maar zestien jaar oud, wist ze al dat ze beeldhouwster zou worden. ‘De liefde voor
vormen en lijnenspel zat er al vroeg in’, zegt ze zelf. Vanaf 1993 is ze zich gaan toeleggen op
haar grote passie: brons.
In de periode van 1993 tot 1997 maakte zich, onder leiding van Sebastian Vos, de techniek
van het bronsgieten eigen. Tegenwoordig laat ze haar sculpturen gieten bij een bronsgieterij.
Maar het patineren geeft ze niet uit handen: dat doet ze zelf.
De kunstenares heeft zin in het leven en haar werk. Dat werk is onder te verdelen in vier
groepen: Vrouwen, Dieren, Symbolieken in meer geabstraheerde vormen en in Opdrachten.
16
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De Vrouwen, die ze maakt, zijn in beweging, hebben vaart en er is een mooi lijnenspel. Het is
van belang dat het beeld aan alle kanten spanning heeft en levenslust uitstraalt.
Bij de Dieren vallen vooral humor en interactie op.
Wat betreft de Symbolieken is op te merken dat ze vooral in geabstraheerde vorm zijn, waarin ze een verhaal kwijt kan, zoals
bij ‘’Geen zee te hoog’, of ‘Varen op eigen golf’. (alle unica).
In de loop der jaren heeft Wiea Duintjer, naast veel vrij werk,
ook veel beelden in opdracht gemaakt, voor zowel bedrijven
als particulieren. In overleg met de opdrachtgever komt er een
mooi eindresultaat.
Dit werk pakt de toeschouwer direct. Je wordt er vrolijk van.
Inmiddels hebben haar sculpturen hun weg gevonden in binnen- en buitenland, tot in de VS.

Matthäus Passion van Heinrich Schütz
Donderdagavond 5 april 2012 (Witte Donderdag) organiseert de Culturele Commissie Adorp
een concert, dat plaats vindt in de mooie oude dorpskerk van Adorp.
Tijdens dit concert, dat ongeveer één uur duurt, zal de Matthäus-passion van Heinrich Schütz
(1585-1672) worden uitgevoerd. Aan dit concert werken Han Warmelink (evangelist), Luuk
Tuinder (Christuspartij) en het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos mee.
Dit concert zal door de goede akoestiek van de kerk zeer goed tot zijn recht komen. De aanvang is 20.00 uur. De toegangsprijs is € 10,- (inclusief consumptie voorafgaand aan het concert en een tekstboekje).
Reserveren aanbevolen!
Voor plaatsreservering kunt u bellen  050-3061469
Het programma staat in het teken van de passiemuziek van Heinrich Schütz, waarbij de “Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus” zal worden uitgevoerd.
In deze Matthäus-passion, die rond 1666 in Dresden tot stand kwam, beperkte de componist
zich tot een letterlijke weergave van de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie van Matthäus, zonder enige toevoeging van koralen of aria's.
De solistische recitatieven worden slechts afgewisseld met meerstemmige koorgedeelten,
waarin de hogepriesters en schriftgeleerden, de discipelen, het volk etc. aan het woord komen.
De enige vrijheid die Schütz zich heeft veroorloofd, is de toevoeging van een Introïtus en een
slotdeel. De sobere toonzetting en Schütz's gave om een woord tot klinken te brengen, maken
de Matthäus-passion tot een uniek werk in de geschiedenis van de muziek.

Westers Plakboek: augustus 2000 tot ...
Afleveringen van "Westers Plakboek" verschijnen in de Contactbladen die op of rond de eerste
dag van de maand uitkomen. Wordt vervolgd dus in de editie van 1 april a.s.
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Mobieltje
n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers
Ze was haile dag noar heur vriendin tou west. Dij is lestdoags verhoesd. t Nije hoes mos
haildaal hemmeld en vannijs vaarfd en behongen worden, n dikke put. Zai het heur vriendin
holpen. Noa n drokke dag, mit op t lest nog even n puut petat mèt, komt ze weer thoes. Ze is
muid, gait op baank onderoet liggen. Hè hè, even poesten en wat tv kieken. Geft niks wat ter
veur is, as t mor beweegt… Gain gezoes aan kop nou.
Din gait heur mobieltje over. Ze nemt op, kikt nait op t schaarmpke noar noam of nummer, mor
dinkt dat t heur vriendin is en begunt votdoalek van waal te steken.
”Hé wicht, hes nou aal heimwee noar mie? Ha, ha, ha… Ik zit net lekker mit n glaske wien veur
tv mit bainen op toavel. t Was n dikke put, mor wie hebben hom der oet, nait din?”
Dat doun ze as vriendinnen voaker, nog even noaproaten veur telefoon. Binnen ze haile dag
bie nkander west, mouten ze soavends nog weer ales vannijs beproaten.
Aan aander kaant van lien is n man mit n stem dij liekt om dij van heur vriendin. t Is n vrij
hoge tenorstem. Zodounde het ze haildaal niks ien de goaten. Man aan aander kaant dut wat
verbiesterd. Hai haar dit zeker nait verwacht en hakkelt wat: ”Hou eh... bedoulen joe, eh…
heimwee…, dikke put?”
Zai begunt wat onroad te roeken: ”Mor mit wel spreek ik din?”
Man: ”Mit Henk.”
Zai: ”O mit Hénk! Nou, ik heb nuigen al kregen heur, vanmörgen mit post. Bedankt en nog feelsiteerd mit joen jubeleum. Wat n eeuweghaid nait, honderdjoareg bestoan. En ik kom aankom
zodderdag ook. Ik verheug mie der op mien vrougere klasgenoten weer te zain. Liekt mie haile
mooi tou.”
Ze het n dagofwat leden via gewone telefoon contact had mit heur neef, Henk. Henk organizeert n reünie van loagere schoul ien heur geboortedorp. Henk beloofde heur dat ze ook n
nuigen kriegen zol.
Man: ”Grmf… Nuigen..., reünie? Woar heb ie t over mevraauw?”
Zai, nog aalweg ien veronderstellen dat dit heur neef is, luustert mor haalf: ”Mor woarom belstoe mie nou din mobiel, hou komstoe aan mien mobiele nummer? Doar bin ik ja zo zuneg mit.
Oet vaaileghaid geef ik mien nummer nait zo gaauw aan n aander, wais wel?”
Man: ”Ja, dat wait ik ook nait.”
Zai het nou toch bliekboar ien de goaten dat ter wat mis is: ”Binnen joe din gain femilie van mie,
binnen joe din nait Henk Fokkens oet Veendam?”
Din moakt de man hom noader bekend as Henk Wildeboer oet Waarvem. Kleur schut heur
oet en ze mokt doezend excuses: ”Sorry meneer heur, neem mie toch nait kwoalek. Mor ik
bin net thoes van mien vriendin en ik docht dat dij mie opbelde. Van dat zit zo, mien vriendin
is schaaiden en het net n nije wonen kregen. n Schiere wonen, doar nait van. Mor nait slim
hemmel. Zodounde heb ik heur vandoag hulpen mit schonen. Dat was n dikke put, mor wie
hebben t kloar kregen. En wie bennen der nog nait, want der mout ook nog vaarfd en behongen worden. Ach ja, der komt n bult kieken bie n verhoezen, nait din? Ik zeg altied mor zo,
verhoezen kost beddestro. Is t nait zo din? Zo is t ja...
Mor woar was ik nou bleven? O ja, aal dij tied dat mien vriendin gain wonen haar, woonde ze
bie heur moeke ien en haar ze n haile zet gain vaaste tillefoon, allain heur mobieltje. Zai belt
mie zodounde altied mobiel op en doarvandoan docht ik dat ik mien vriendin aan lien haar. Dat,
zodounde. Begriep ie wel? Mor nou wait ik nog aal nait hou joe aan mien mobiele nummer...”
”Toet... toet... toet... toet...”
”Huh...? Hm..., man het zeker ophongen... Nah, wat n verstand, ik moak toch mien excuses?
Dij kerel het n kort lontje heur...
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Kindertjes in de ban van ‘Uilskuiken’
Theater JOAN kwam zaterdag 10 maart op uitnodiging van de Culturele Commissie en de
Vereniging voor Volksvermaken Adorp met de voorstelling Uilskuiken naar dorpshuis Artharpe.
De belangstelling voor de uitvoering was enorm. Het publiek kwam werkelijk van heinde en
verre. In de kleine zaal van het dorpshuis moest nog extra een grote bank uit de gymzaal
worden aangesleept om het aantal kindertjes te kunnen bergen. De voorstelling was geschikt
voor de jongste jeugd. Niet alleen vaders en moeders vergezelden hun kroost, maar er waren
ook grootouders van de partij.
Theater JOAN, bestaande uit Anja Poelma en Jolanda Ensink, heeft een fijne neus voor de
belevingswereld van het kleine grut. Schijnbaar moeiteloos en met veel plezier stapt het tweetal de kinderwereld binnen. Dat deze benadering aanslaat, blijkt wel uit de spontane reacties
uit ‘het publiek’.
De inrichting van het toneel met een vrolijke rood/groen/oranje/lila achtergrond met een levengrote wasmachine en een kast met een dubbele achterwand, droeg ook flink bij aan de vrolijke
en wat spannende sfeer, die direct al voelbaar was.
In het stuk werden de toeschouwertjes meegenomen naar het huis waar de zusjes Pien en
Puck wonen. Het is bijna tijd om naar bed te gaan en de beide meisjes hebben hun nachthemdjes al aan en de haartjes gekamd. Alleen de tanden moeten nog worden gepoetst. Dat gebeurt
onder het zingen van een echt tandenpoetslied, waarbij de kinderen konden meezingen en –
bewegen. Pien en Puck hebben natuurlijk knuffels. Zonder deze dieren kunnen ze niet slapen.

Natuurlijk heeft het tweetal nog geen zin om direct onder de wol te schieten. Eerst spelen ze
nog een aantal verstopspelletjes, die tot hilarische ogenblikken voeren. Maar op een gegeven
moment wordt de situatie toch wel heel penibel. Knuffel ‘Uil’ is zoek en wat Pien en Puck ook
doen, ze vinden het dier niet weer. Gelukkig geeft moeder (dubbelrol van Jolanda Ensink)
veel raad. Ondertussen verschijnt er wel een mandje met een mysterieus groot ei. Volgens de
kindertjes in de zaal zit daar zeker een uilskuiken in. Maar zo’n kuiken komt er natuurlijk niet
zo maar uit, want een ei moet worden uitgebroed, het heeft warmte nodig.
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De zoektocht naar de knuffeluil gaat onverdroten door. Gelukkig komt er onverwachte hulp van
buitenaf: een mevrouw van de Uilenzoekdienst (dubbelrol van Anja Poelma). Ze gaat samen
met de kindertjes, die het toneel opstormen op zoe(hoe)k naar de verdwenen uil. Samen met
het grut voert ze daarop ze een vrije versie van de zo populaire pinguïndans uit.
Maar ook zij weet de verdwenen uil niet boven water te toveren. Gelukkig weet moeder uiteindelijk toch raad. Wat er toen gebeurde was zo bijzonder, dat er niet over kan worden geschreven.
Maar het werd wel ‘eind goed, al goed’. En dat was nog niet eens alles voor de toeschouwertjes. Monique Hammingh van de Culturele Commissie Adorp vertelde dat er ook nog heerlijke
ranja en wat lekkers voor ze was. Anja en Piet Holwerda hadden er voor gezorgd dat die heerlijkheden al bij de uitgang klaar stonden.

Sauwerd's Got Talent
Na het succes van voorgaande keren organiseerd "De Hoeksteen" ook dit jaar weer een talentenavond.

"Sauwerd's Got Talent"

Iedereen is welkom op 25 mei 2012, 19.30 uur, om te kijken naar talenten of misschien zelf op
te treden.
Ook is er ruimte voor expositie.
De avond zal worden gehouden in "De Hoeksteen" Oude Winsumerstraatweg 7.
Info: Dennis Ezinga, Wouter Huisman  talentsauwerd@yahoo.com
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