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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  

De producten die in april worden ingezameld zijn: rijst, macaroni, spaghetti en verdere 
pastaproducten / kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten.

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 voor-
zien. 

 

Voedselbank

	  

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
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 Goede Vrijdag
8 9.30 u. - ds. J.H. Kuiper Pasen, 's morgens H.A.

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
15 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. H.W. van Egmond
22 10.30 u. - ds. L.J. Joosse

16.30 u. - ds. A.J. Minnema
29 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
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 
april

Voedselbank: rijst, macaroni, spaghetti en verdere pastaproducten / 
kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten. Voor moge-
lijkheden dit in te leveren zie pagina 2)

de hele maand 
mei

Voedselbank: wasmiddelen. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pa-
gina 2)

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”
2 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend (zie pagina 13)
5 Soos
10 Vergadering 55+
16 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend (zie pagina 13)
18 Vrouwen van Nu
19 Soos
20 Algemene jaarvergadering Artharpe
21 Vergadering de Bult
25 Jaarvergadering 55+
27 Rommelmarkt volleybal

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

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

huis te Winsum (zie pagina 10)
2 Wijkbureau politie nu in gemeentehuis Winsum (zie pagina 11)
2 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend (zie pagina 13)
3 19.00 u. Bijeenkomst voor ondernemers in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie pa-

gina 14)
5 20.00 u. 'Matthäus Passion' van Heinrich Schütz in kerk Adorp (zie pagina 15)
7 14.00 u. Vijfde RaitdaipRun (zie pagina 15)
9 --- Steunpunt A-W-S, geen activiteit i.v.m. Pasen (zie pagina 13)
11 19.30 u. Historische Kring Ubbega, ledenvergadering (zie pagina 12)
11 20.00 u. HKU, lezing 'Hoe bevalt Adorp? (zie pagina 12)
13   9.00 u. St. 55+, winkelen in Leer (zie pagina <?>)
16 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend Stoffel Winters (zie pagina 13)
18 NBvP/Vrouwen van Nu: Buurtagent mevr. S. v/d Meulen, "Artharpe"
20 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
23 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend met productpresentatie fa. JdeBoer 

(zie pagina 13)
30 Koninginnedag

mei
± 8 NBvP/Vrouwen van Nu: afsluitend reisje; programma volgt t.z.t.
25 19.30 u. "Sauwerd's Got Talent", talentenavond met expositie in "De Hoeksteen" 

(zie pagina 18)
een vrijdag St. 55+, rondleiding boerderij Zuidpool in Usquert (zie Contactblad 15 

maart 2012)

juni
26 ! Einde kinderbijschrijving paspoort (zie pagina's 9 en 11)

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

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vanaf 1 april zijn de openingstijden van de publieksbalie aangepast wegens invoering 
reisdocumenten voor kinderen per 26 juni a.s.:
Dinsdagavond     :  geopend van 18.00 tot 20.00 uur
Woensdagmiddag:  geopend van 13.00 tot 18.00 uur
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• verwijderen van asbesthoudende riolering, Oosterstraat 3, 9771 AP in Sauwerd (OMG-2012-

0029, 20 maart 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.

Oproep aan ondernemers
GEEF UW MENING OVER HET TOERISTISCH BELEID EN HET ECONOMISCH BELEID IN 
DE GEMEENTE WINSUM
De gemeente Winsum wil het toeristisch en het economisch beleid verder ontwikkelen. Hierbij 
willen we graag alle ondernemers, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, be-
trekken. Bent u ondernemer in de gemeente Winsum, dan horen we graag uw mening over de 
ontwikkeling van het toeristisch beleid en het economisch beleid in uw gemeente. 
Online meningspeiling
Op  www.winsum.nl vindt u meer informatie. U kunt online een vragenformulier invullen om 
uw mening kenbaar te maken.

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 ac-

tiviteiten 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 tus-
sen haakjes vermeld.

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.

ANTENNEBELEID 2011
De gemeenteraad heeft op 7 februari 2012 het antennebeleid 2011 vastgesteld. Het beleid 
treed in werking op de dag na deze publicatie. In het antennebeleid 2011 staan de kaders 
waaraan, bij het oprichten van omgevingsvergunningplichtige antennes, moet worden voldaan.
Het antennebeleid 2011 is in te zien via de regelingenbank op  www.winsum.nl.
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VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN SAUWERD – RECTIFICATIE 
Op 20 maart 2012 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum bekend 
gemaakt, dat het bestemmingsplan Sauwerd op 6 maart 2012 door de gemeenteraad is vast-
gesteld en vanaf 21 maart ter inzage zou worden gelegd. Door technische complicaties is het 
bestemmingsplan niet juist gepubliceerd. 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 28 maart tot 
en met 8 mei 2012 voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Het 
bestemmingsplan kan ook ingezien worden  www.winsum.nl onder het kopje Ruimtelijke 
Plannen en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Bestemmingsplan Sau-
werd’ (code: NL.IMRO.0053.BPSA2011BEHE1-VA02).
Beroep
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 21 
maart tot 1 mei 2012 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. 
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 beroep dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de ge-
noemde afdeling.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 13 maart  aanvullende 
informatie verstrekt over het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart voor kinderen, die 
nu nog staan bijgeschreven op het paspoort van de ouders. Wij adviseren u om onderstaande 
tekst goed te lezen.

GELDIGHEID KINDERBIJSCHRIJVING PASPOORT VERVALT MET INGANG VAN 26 JUNI 
2012 
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig? Vraag het dan aan voor 1 mei 2012. 
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinderbijschrijvingen in 
paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een eigen paspoort of een Nederlandse identitei-
tskaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. 
Alle ouders en voogden die kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bijgeschre-
ven hebben staan, krijgen rond 15 maart 2012 een brief van de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed. 
In de brieven staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor 1 september 2012 een eigen docu-
ment nodig heeft. Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 mei 
2012, een paspoort of identiteitskaart voor uw bijgeschreven kind aanvragen. 
Extra drukte aan de balie
Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012 géén eigen reisdocument nodig, dan 
wordt u vriendelijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem of haar aan te vragen. 
Dit in verband met de verwachte drukte aan de balies.
Meer informatie
Meer informatie over het vervallen van de geldigheid van de kinderbijschrijving kunt u lezen 
op  www.paspoortinformatie.nl
Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar geen brief ontvangen, dan kunt u de 
brief lezen op  www.paspoortinformatie.nl
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ONTWERP-ERFGOEDVERORDENING
Vanaf 21 maart tot en met 1 mei 2012 ligt de ontwerp-erfgoedverordening 2012 gemeente 
Winsum voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Het stuk kan 
ook worden ingezien op  www.winsum.nl, bij Wonen en Leven > regels en verordeningen.
Conform de Monumentenwet 1988 (artikel 38 derde lid) is inspraak van toepassing op die 
delen van de verordening, die op archeologie betrekking hebben. In dit geval gaat het om de 
artikelen 16 en 17 van de ontwerp-erfgoedverordening.
Zienswijzen
Gedurende de periode dat de ontwerp-erfgoedverordening ter inzage ligt, kan iedereen een 
zienswijze indienen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

WAARDEVOLLE BOMEN IN WINSUM
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2012 het Bomenbeleidsplan vastgesteld. Onderdeel van 
dit plan is een lijst met waardevolle bomen. Deze bomen krijgen extra bescherming en mogen 
in principe niet worden gekapt. 
Bent u eigenaar van een boom op deze lijst, dan kunt u onder voorwaarden een vergoeding 
krijgen voor het onderhouden van de boom. Hiervoor wordt later nog de Subsidieregeling 
waardevolle bomen opengesteld. Daarnaast laat de gemeente Winsum deze bomen regel-
matig inspecteren, zodat een eigenaar inzicht krijgt in de veiligheid en vitaliteit van zijn boom. 
Wat is een waardevolle boom?
Een boom kan om heel verschillende redenen waardevol zijn. Dit kan bijvoorbeeld een his-
torische reden zijn, zoals bij een gedenkboom. Maar ook een erg beeldbepalende oude monu-
mentale boom kan als waardevolle boom worden aangemerkt. De boom moet aan een aantal 
criteria voldoen. De belangrijkste zijn:
• Leeftijd: ouder dan 75 jaar. Dit criterium geldt niet voor gedenkbomen, geplaatst ter gelegen-

heid van een maatschappelijke gebeurtenis.
• Goede conditie.
• De uiterlijke verschijning is karakteristiek voor de soort
• De boom is van een duurzame houtsoort
Daarnaast zijn er specifieke criteria. Een volledig overzicht van de criteria vindt u op  www.
winsum.nl
Weet u een waardevolle boom?
De gemeente Winsum heeft een goed beeld van haar eigen bomenbestand. Van de bomen 
die privé-eigendom zijn, is deels al wel duidelijk welke bomen in aanmerking komen, maar er 
bestaat geen totaalbeeld. Om toch alle waardevolle bomen op de lijst te krijgen, vragen wij u 
om daarvoor suggesties te doen. Behalve particuliere bomen kunnen dat ook gemeentelijke 
bomen zijn. De gemeente gaat alle suggesties beoordelen en stelt op basis hiervan de defini-
tieve lijst vast.
Aanmeldingen
U kunt zowel digitaal ( gemeente@winsum.nl) als telefonisch ( 0595-447785) sugges-
ties voor waardevolle bomen doen. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie uiterlijk 15 juni. Een 
aantal organisaties benaderen we rechtstreeks met het verzoek om in aanmerking komende 
bomen aan te dragen.

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 u., op vrijdag van 8.00-12.00 u. en op dinsdagavond van 19.00-20.00 u.
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Verwachte toename aanvragen om reisdocumenten voor kinderen
TIJDELIJKE VERRUIMING OPENINGSTIJDEN PUBLIEKSBALIE 
Kinderen moeten vanaf 26 juni 2012 een reisdocument hebben om naar het buitenland te kun-
nen reizen. Als het kind een reisdocument nodig heeft, wordt de ouders geadviseerd om de 
aanvraag hiervoor zo snel mogelijk in te dienen, in ieder geval voor 1 mei aanstaande. Wan-
neer de aanvraag  later wordt ingediend is het mogelijk, dat niet tijdig wordt geleverd.
Wij verwachten dat dit in april leidt tot een grote toename van het aantal aanvragen.
Om de wachttijd voor u zo beperkt mogelijk te houden, hebben wij besloten in de maand april 
de openingstijden van onze publieksbalie op woensdagmiddag en dinsdagavond te ver-
ruimen. Verder is de Publieksbalie, zoals gebruikelijk, iedere werkdag geopend van 08.00 tot 
12.00 uur.

De aangepaste openingstijden vanaf 1 april zijn:
Dinsdagavond     : geopend van 18.00 tot 20.00 uur
Woensdagmiddag: geopend van 13.00 tot 18.00 uur

Wat moet u meenemen als u een reisdocument voor uw kind wilt aanvragen? 
Aanvragen identiteitskaart voor kinderen
Tot 12 jaar:
• uw kind;
• eigen document of paspoort waar kind in is bijgeschreven;
• 1 pasfoto die voldoet aan de eisen; 
• beide ouders of gezaghouders met geldige legitimatie;
• (of 1 ouder met schriftelijke toestemming van de andere ouder c.q. gezaghouder, een for-

mulier is te downloaden van onze website);
• pinpas of contant geld.
Vanaf 12 jaar:
• uw kind;
• eigen document of paspoort waar kind in is bijgeschreven;
• 1 pasfoto die voldoet aan de eisen;
• pinpas of contant geld.
Aanvragen paspoort voor kinderen
Zie identiteitskaart tot 12 jaar.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl vindt u aanvullende informatie. U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met één van de medewerkers van de sectie Publiekszaken  0595-447777.

	   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 politie-
post 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 af-
hankelijk 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 poli-
tiepost op afspraak open. Inwoners die in contact willen komen met de buurtagent of een af-
spraak willen maken, kunnen contact opnemen via  0900-8844 (lokaal tarief).
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	                                              Hoe bevalt de gemeente Adorp?
        Thuisbevallingen 1904-1906 door dokter Louwerens Hoedemaker.

In het boek “Tussen toen en Nu”, in oktober 2010 uitgegeven door de HKU, hebt u al kennis 
kunnen maken met deze jonge, pas afgestudeerde arts, die in mei 1904 benoemd werd tot 
gemeente-arts van Adorp. Behalve arts was hij een verwoed amateurfotograaf. Enkele van zijn 
foto's staan in het boek afgedrukt.
Bijzonder is dat dr. Hoedemaker alle bevallingen die hij gedurende zijn loopbaan begeleidde 
nauwkeurig heeft bijgehouden. Het eerste deel uit een lange rij schriftjes bevat de medische 
notities van de bevallingen waarbij hij tussen 1904 en 1906 aanwezig was in Adorp, Sauwerd, 
Wetsinge, Hekkum, Harssens en Paddepoel. Het schriftje is onlangs terug gevonden.
Mevr. Meilink-Hoedemaker, kleindochter van Louwerens Hoedemaker en zelf ook medicus, 
zal aan de hand van de inhoud van dit schriftje iets vertellen over die thuisbevallingen van ruim 
honderd jaar geleden in de gemeente Adorp. Vanzelfsprekend zullen de medische gegevens 
niet gekoppeld worden aan de familienamen, zodat de privacy gewaarborgd blijft. 
Na de pauze komen Aaltje Miedema en Gerta Boonstra aan het woord, die via de geboorte-
registers uit de betreffende jaren hebben uitgezocht wie de borelingen waren, welke beroepen 
hun ouders hadden en wat er van hen geworden is. Ook zal er aandacht besteed worden aan 
de sociale omstandigheden in die tijd, de armoede en de emigratie naar Amerika.

De lezing is zoals altijd voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4 inclusief een 
kop koffie. Leden hebben gratis toegang.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Ubbegaheem, Burchtweg 4 te Sauwerd

Voor de leden:
Voorafgaand aan de lezing zal de jaarvergadering worden gehouden met financiële verant-
woording en het jaarverslag van 2011. De vergadering begint om 19.30 uur. 
Namens het bestuur van de historische kring

Gerta Boonstra-Ludden, secretaris  

Het bestuur van de Historische kring Ubbega heeft het genoegen u uit te nodigen 
voor een ledenavond op woensdag 11 april a.s. in Ubbegaheem te Sauwerd.

Voor deze avond hebben we mevr. dr. Meilink-Hoedemaker uitgenodigd, die zal 
spreken over het thema:

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Winkelen in Leer op vrijdag 13 april
De activiteitencommissie van de Stichting 55+ organiseert - bij voldoende belang-
stelling - een winkeltrip naar Leer.

In december stond een Kerstmarkt op het programma, maar door de weersomstan-
digheden kon dit geen doorgang vinden. Dus nu een voorjaarstrip: winkelen in Leer.

Want wees nu eens eerlijk. Hebt u geen zin om eens te zien wat er zoal in Leer te zien en te 
koop is? En ook ergens zitten op een terrasje hoort bij de mogelijkheden! 

Vertrek: 9.00 uur bij Attent in Sauwerd  en om 9.05 uur bij Neuman in Adorp.

Bijdrage vervoerskosten: € 12,-. 

Opgave uiterlijk 10 april bij: Joke v.d. Leij  3061727 of Piet en Annet Drijfhout   3061960.

Hebt u een auto en wilt u wel rijden? Wilt u dit dan bij opgave vermelden?
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

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

Deze ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor 55-plussers: iedereen die behoefte heeft aan 
een praatje is van harte welkom. En spreekt bij een Thema-ochtend het onderwerp u/jou aan? 
U/jij bent van harte welkom.

Tijdens de inloopochtenden kunt u gebruik maken van de computer: deels voor informatie, 
maar ook voor hulp bij eventuele problemen, waar u thuis mee zit. Hier zijn vrijwilligers aan-
wezig, die u graag willen helpen!

Maandag 2 april: Inloopochtend van 10.00 – 12.00 uur in “Artharpe” in Adorp
Gelegenheid voor een praatje van alledag en een kop koffie. En hebt u wat leuks beleefd en 
wilt u dit delen? Doen! Ook als er wat minder leuke dingen zijn waarover u wilt praten, een 
luisterend oor is altijd aanwezig! De computer staat klaar en vrijwilligers zijn aanwezig.

Maandag 9 april: Tweede Paasdag
We hopen dat u deze dag op een prettige manier zult doorbrengen!

Maandag 16 april: Thema-ochtend Stoffel Winters Schoenen, 10.00-12.00 u.  in “Artharpe” 
Schoenen!! Wandelschoenen, winterschoenen, bergschoenen, zomerschoenen, sportschoe-
nen, sandalen, laarzen,…. Noem maar op, we hebben ze in soorten. Bastiaan Winters heeft 
als Thema: De schoen en de functie van de schoen gedurende de afgelopen decennia. Hij zal 
er  het een en ander over vertellen en ook zal er ruimte zijn voor vragen!

Maandag 23 april: Thema-ochtend met productpresentatie van familiebedrijf JdeBoer
van 10.00-12.30 u. in “Ubbegaheem” in Sauwerd
Een voorlichtingsochtend met als thema “Ouder worden in Gezondheid, wat kan ik doen?” In 
een gezellige ontspannen sfeer kunt u kennis maken met enkele van hun gezondheidsartike-
len, die ertoe bijdragen pijnen te verzachten en gezonder te leven.
Met gratis koffie en heerlijke Limburgse vlaai.
Voor deze ochtend dient u zich op te geven bij de commissieleden van het  Steunpunt.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446

"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.
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Ondernemers in Adorp, Sauwerd en Wetsinge,
Graag nodig ik jullie uit voor een bijpraat en een lezing in Sauwerd.

Vaak hoor ik geluiden in het dorp dat er steeds minder 
ondernemers zijn en er dus minder te ondernemen is in het 
dorp. Toen ik het handelsregister van Adorp, Sauwerd en Wet-
singe doorzocht zag ik dat die verhalen niet correct zijn. Meer 
dan honderd ondernemers kwam ik tegen. Het lijkt mij leuk om 
onszelf aan elkaar voor te stellen en te kijken wat we van elkaar 
kunnen leren en voor elkaar kunnen betekenen. Vandaar deze 
uitnodiging voor een avond om te communiceren.

Uiteraard gaan we deze avond op de ons bekende ouderwetse manier communiceren door 
1 op 1 bij te praten. Ook gaan we kijken wat we met de nieuwe methode van communiceren 
kunnen in onze onderneming; de Social Media. Arjan Vos van Ivendo legt laagdrempelig prak-
tische mogelijkheden uit.  

Ik zou het fijn vinden als je via de mail door zou kunnen geven of je langs komt die avond. ( 
kapsalon.brenda@home.nl). 

Er zit nog een extra uitnodiging bijgevoegd, deze om door te geven aan iemand die je graag 
mee zou willen nemen deze avond, die jij beter wilt leren kennen of gewoon omdat het fijner 
is om samen te gaan.

De entree is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.

Vriendelijke groet,

Brenda Tillema
Kapsalon Brenda (Sauwerd)
 kapsalon.brenda@home.nl

Noteer in de agenda: 3 april vanaf 19.00 uur in Ubbegaheem te Sauwerd
19.00 uur Welkom 

19.30 uur Start van het programma

  Bijpraten en nieuwe contacten leggen (onderbegeleiding van Remko van de 
  Beek van MKB Going)

  Lezing “Social Media voor ondernemers” (door Arjan Vos van Ivendo)

22.00 uur Einde inhoudelijk programma; tijd voor napraten
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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 aan-
vang is 20.00 uur. De toegangsprijs is € 10,- (inclusief consumptie voorafgaand aan het con-
cert 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 “His-
toria des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dem Evange-
listen 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 Mat-
thäus, 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 doorgaans in de Contactbladen die op of 
rond de eerste dag van de maand uitkomen. Wegens omstandigheden wordt het deze keer 
echter het Contactblad van 15 april (wanneer er voldoende kopij binnenkomt voor een tweede 
editie in april) of anders die van 1 mei a.s.

Vijfde Raitdaiprun

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de Loopgroep Raitdaiprunners uit Sauwerd haar 
vijfde RaitdaipRun, een run van 5 of 10 km. in de prachtige omgeving van Sauwerd. 

De start is om 16.00 uur en je kunt inschrijven vanaf 14.00 uur in dorpshuis Ubbegaheem in 
Sauwerd. Eveneens om 16.00 uur wordt een jeugdrun gehouden van 5 km, onderverdeeld in 
drie leeftijdsklassen. 

Het 5-km.parcours gaat over twee ronden door Klein Wetsinge en het centrum van Sauwerd, 
de 10-km.lopers lopen via Sauwerd en Groot Wetsinge verder door het mooie Reitdiepdal.

Je bent van harte uitgenodigd als deelnemer of als toeschouwer / supporter.

Deelname is op eigen risico en alle lopers ontvangen een wedstrijdherinnering.

Voor meer informatie / inschrijfgeld wordt verwezen naar   www. RaitdaipRunners.nl 
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Grunnen bestaait nait

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

Ik zat n moal ien traain van Amsterdam noar Stad. Tegen mie over zat n man dij haile rit nog 
niks tegen mie zegd haar en ik nait tegen hom, omre den wie zaten ien n stiltecoupé en zaten 
baaiden wat te lezen. Hai las ien n dik bouk oet n tas mit nog veul meer bouken. Ik las wat 
ien n tiedschrift. Hai zaag der wat soeterg oet, oetsakte kleren en t roege hoar tot ien nek. 
Ien zo'n stiltecoupé mag je gain dikke proat hebben ja en wie hillen ons din ook netjes aan 
dit veurschrift. Mor nou wie zo'n beetje tegen Zwolle wazzen, keek man tegen mie over eerst 
omstandeg te t roam oet en dou keek mie aan. 
"Zo, wie binnen der hoast en din goan we der weer deur", zee e, stilte verbrekend.

Ik keek hom wat verwonderd aan. Dat e der hoast was dat kon ja, van wie reden net over 
IJsselbrug. Mor dat e der weer deur mos leek mie roar tou. Het was ja t mooiste weer van de 
wereld, mooi zunschien weer en lekker warm. Dus wat nou: der deur...? Hai zaag mien ver-
wondern zeker, van hai verdudelkte:
"Traain gait nait wieder..."
Nou was ik haildaal verbiesterd. Was der n stremmen of n traainstoaken? Doar haar ik niks 
over heurd... 
"Moak joe nait mor gain zörgen heur", zee e. "t Gait apmoal net as aans. Mor ik wol mor 
zeggen, wat ter nou komt is nait echt. De rest bestaait nait. Grunnen nait en Vraislaand en 
Drent ook nait." 

Hm, zeker zo'n haalfmaal oet ain of aander gesticht dij nait gevoarlek is en doarom ien t lest 
van week noar hoes tou mag, docht ik. Ze kinnen wel ais lasteg wezen en ik nam mie veur mie 
der nait aan te steuren.
"Achter Zwolle is ales dichtplakt mit kranten, zeggen ze ja", ging kerel wieder. "Nou dat is ook 
zo. Nait echt mit kranten vanzulf. Mor wie goan doalek deur n onzichtboare grens en kommen 
zo van de werkelkhaid ien n denkbeeldege wereld." 
"Dij kaalverproat heb ik nog nooit heurd", prommelde ik en ik docht, hai stapt ter zo wel oet ien 
Zwolle en din bin ik hom kwiet. 
Mor dou wie weer te Zwolle oetreden, zat kerel nog aal tegen mie over. 
"Ie mouten ook noar Stad?", vroug ik. t Vil mie traauwens nou pas op dat e Grunnegers prout.
"Joa, dat heurt bie joen en mien gedachtengoud. Zoas ik net aal zee, Grun nen bestaait nait 
ien t echt, mor allenneg ien onze gedachtenwereld. En dij is veur aal ons mensen geliek. Dat 
nuimen ze t kollektief onderbewuste." Hai zette n geleerd gezicht en keek mie gewichteg aan. 

Traain ree net even veurbie Zwolle, over de Vecht. En verdold, t was net of ales ienains aans 
wer, of traain aans vuilde. t Ritme van roaden was aans. En hai schokte en trilde nait meer, 
net of e sweefde. Mensen prouten nait en ien boeten was ook aal gain mens te zain. Snelweg 
noar Hoogeveen was haildaal leeg, gain auto of wat ook te zain. n Roare gewoarworden was 
dat. Zol dij sjarlefrans din geliek hebben? Ach, flaauwe kul, verbeeldens. 

Noa n zetje vroug ik hom wat nitjend:
"Zo, dus volgens joe rie wie nou ien n nait bestoande wereld?", 
"Ien zekere zin aal, ja", zee e hail eernsachteg. "Kiek, dizze wereld bestaait ien zeker opzicht 
netuurlek wel, mor din denkbeeldeg, zeg mor." 
Ik wis nog aal nait of e echt gek was of dat n haalfmale perfester was. Van hai kon iengewikkeld 
proaten zo, van ain kaant aal en van aanderkaant nait.
Traain roasde ien tied mor aal deur en stopte naargens meer. Intercity ja, docht ik, mor wie 
vlogen Meppel veurbie en zaten nou aal hoast bie Hoogeveen. t Was veur mien gevuil net of 
t aal haarder ging.

"Ik bin hoogleroar ien de vergeliekende toalwaitenschoppen", zee mien overbuurman ienains, 
zunder dat ik hom dat vroagd haar. "Ik heb n leerstoul op akkedemie ien Stad en ik bestudaaier 
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t Vrais en Saksische toalen en benoam t Grunnegers."
"Mor hou kinnen ie din t Grunnegers bestudaaiern?", raip ik verboasd, "as Grunnen nait 
bestaait."
"Heb ie wel ais echt Grunnegers proaten heurd din?", zee perfester der vot overhèn. "Nee 
dus... Ie kinnen wel mainen van aal, mor wie proaten echt hailtied en overaal Nederlands heur. 
Zo gaauw wie boven Zwolle kommen, dénk wie dat we Grunnegers, Vrais, of Drents proaten. 
En aansom ook, as wie mor even te Grunnen oet binnen, proat we aal Nederlands. Wie den-
ken dat zukswat ook mout, van aans verstoan aander mensen ons nait."

Wie reden net deur Azzen en stoven op Stad òf. Traain haar aal dij tied nog nait weer stopt. t 
Is dat e ien Stad nait wieder kin, aans zol ik mie ook nog benaauwd moaken...
"Mor wat bestudaaiern ie din wel, as t Grunnegers nait bestaait...", pebaaierde ik nog n moal.
"t Grunnegers bestaait nait, dat waiten ie nou ook." 
Hai boog hom noar mie tou. 
"Mor wat ducht joe, as ie daarteg joar laank zeggen dat ie dizze toalen bestudaai-ern en ie 
kommen der achter dat ze nait bestoan, wat mout je din? Din kin je toch nait zeggen dat t Grun-
negers nait bestaait?" 
Hai begunde aal zaachter te proaten. 
"Nee, din goa je gewoon deur en doun net asof. En ik bin echt nait ainegste perfester dij hom 
mit verbeeldens, mit fictie bezegholdt heur..." 

Ik zat mit mond vol tanden. Kerel was dus hailemoal nait gek. En aargens ook weer wel...
"Traauwens, dat studaaiern is nait haildaal veur niks west heur", zee e, nou weer wat haarder. 
"De Grunneger literetuur is hail interessant." 
"Grunneger literetuur?", studderde ik. 
Ik haar nog nooit n Grunnegs bouk lezen. Ik hol aal nait van lezen en din ook nog ien dat 
stoense Grunnegers... 
"Joa, mor dij bestaait aigelk óók nait. t Binnen apmoal oet t Nederlands en aander toalen ver-
toalde bouken. En dij binnen vertoald deur mensen dij zeggen dat ze n Grunneger schriever of 
dichter binnen. En dij binnen ook joaren bezeg west om der achter te kommen dat t Grunne-
gers nait bestaait. Mor dij duurven doar nait veur oet te kommen."

Wie reden deur Hoaren en Metinitoren kwam al ien zicht. Ales leek weer hail gewoon. Traain 
ging nou ook langsoamer rieden.
"Ie mouten wel n haile knabbe kop wezen", zee ik. "Dat ie dat apmoal oet nkander holden ken-
nen. Wat aal en wat nait bestaait..." 
Ik was der nou haildaal òf en begreep ter niks meer van. Mor t leek mie aargens wel n mooie 
kerel. 
"Ach ja", zee perfester en keek mie mild aan, "daarteg joar studaaiern op wat nait bestaait 
moakt ook hail wies. Hou meer je waiten dat je niks waiten, des te meer de geest komt lös veur 
t echte wezen van ale dingen." 
Hai keek dreumerg te t glaas oet. Wie reden laangs Lodewiekstroat en t 
Herewegviaduct kwam der aan.
"Ie waiten wat t wezen van ale dingen is?", vroug ik hom onder iendruk en nijsgiereg. t Wer nog 
interessant. Schane dat wie der zo oet mozzen.

Hai zee eerst n zetje niks, dou zee e langsoam:
"Ik...? Ach..., aigelk bin ik ook mor n schiengestalde... Ik spook hier ook mor wat rond..." 
Hai knees vremd tegen mie en keek gloazeg. En tot mien grode ontzetten wer e langsoam aal 
deurzichteger en woazeger en nog veur traain stil ston op t hoofdstoatsion was kerel oplöst! 
Vot, verswonden. Alderdeegs zien tas mit bouken was der nait meer.
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Sauwerd's Got Talent

Na het succes van voorgaande keren organiseerd "De Hoeksteen" ook dit jaar weer een talen-
tenavond.

"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

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 secre-
taris 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
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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.

Nagekomen bericht:
Vooral voor de kinderreis uit Parijs en Mechelen is het dit jaar moeilijk vakantiegastouders 
te vinden omdat de zomervakantie in onze regio laat is en de kinderen uit Parijs al op 7 juli 
aankomen en de kinderen uit Mechelen op 9 juli.

Opgeven kan nog tot half mei.

Sjoelvereniging Sauwerd opgeheven

Eind vorig jaar zijn via het Contactblad oproepen geplaatst voor nieuwe leden voor sjoelclub 
S.A.S. te Sauwerd. Dit leverde helaas te weinig reacties op, waardoor de activiteiten zijn 
gestaakt.
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