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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 mei worden ingezameld zijn: wasmiddelen.
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:
17 mei 9.30 u. - ds. T. Groenveld Hemelvaart
20 9.30 u. - ds. T. Huttenga

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
27 9.30 u. - Leesdienst Pinksteren

14.15 u. - ds. J.H. Soepenberg
3 juni 9.30 u. - ds. J. vd Wal

14.15 u. - ds. G. Pruijssen
10 9.30 u. - ds. H.J.C.C.J. Wilschut 's morgens H.A.

14.15 u. - Leesdienst

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 
mei

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

de hele maand 
juni

Voedselbank: Koffie, thee en koffiemelk. Voor mogelijkheden dit in te 
leveren zie pagina 2)

de hele maand 
juli

blikgroentes (sperciebonen, wortelen, zuurkool, rode kool etc.) en 
suiker. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)

augustus Voedselbank: geen uitgifte

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”
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

mei
maand Aanmelding bekostiging leerlingenvervoer (zie pagina 9)
maand 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 23)
21 ! Start grootschalig wegenonderhoud in de gemeente Winsum (zie p. 11)
21 ! Sluiting opgave individuele deelnemers volleybaltoernooi (zie p. 21)
22 NBvP/Vrouwen van Nu: reisje (voor programma zie pagina 19).
25 19.30 u. "Sauwerd's Got Talent", talentenavond met expositie in "De Hoeksteen" 

(zie pagina 14)
een vrijdag St. 55+, rondleiding boerderij Zuidpool in Usquert (zie Contactblad 15 

maart 2012)

juni
maand 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 23)
1 ! Sluiting aanmelding bekostiging leerlingenvervoer (zie pagina 9)
5/6 Stratenvolleybaltoernooi Sauwerd (zie pagina 21)
9 22.00 u. CCA, Anthony's Putsch in 't Witte Hoes te Adorp(zie pagina 20)
26 ! Einde kinderbijschrijving paspoort

juli
maand 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 23)

Hineniloop

augustus
1-14 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 23)
10-12 Kermisweekend Adorp

september
11 St. 55+, start seizoen 2012/2013 (zie pagina 14)
14 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd

Zie ook  http://www.contactblad.info  /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
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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   10.00 - 11.00 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
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende 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 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. Meer informatie via  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
Ook zo'n hekel aan wachten? Maak een afspraak! Zie pagina 8.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN 17 EN 18 MEI GESLOTEN
Het gemeentehuis is op donderdag 17 mei 2012 en op vrijdag 18 mei 2012 gesloten. Uit-
sluitend voor het doen van aangiften van geboorten en overlijden is de sectie Publiekszaken 
geopend op vrijdag 18 mei van 9.00-9.30 u.
Ook Sociale Zaken en Werk (in de Beurs) en de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwer-
zijlsterweg zijn op 17 en 18 mei gesloten.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• slopen van bestaande boerderij en het bouwen van een nieuwe Groningse boerderij, Wieru-

merschouwsterweg 17 in Adorp, OMG20110186, 12 april 2012)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
Omgevingsvergunning
• het plaatsen van een bouwbord betreffende restauratie sluis Wetsingerzijl, Provincialeweg 

36, 9773 TD in Wetsinge (OMG20120047, 23 april 2012)

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.

Onderzoek behoefte aan “werken op afspraak” in mei, juni en juli
WERKEN OP AFSPRAAK
De gemeente Winsum werkt voortdurend aan de verbetering en versterking van de (digitale) 
dienstverlening. Steeds meer gemeenten bieden hun burgers de mogelijkheid om op afspraak 
langs te komen. Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening. Geen wachttijd, maar 
een snelle afhandeling. Om te onderzoeken of in onze gemeente behoefte is aan Werken op 
afspraak, starten we met een proef.
De proef wordt gehouden in de maanden mei, juni en juli. Dit is altijd een drukke periode 
omdat er vooral veel reisdocumenten worden aangevraagd en de wachttijden hierdoor op 
kunnen lopen. We beginnen met de mogelijkheid om op woensdagmiddag op afspraak langs 
te komen. De afspraak kan voorlopig alleen worden gemaakt voor het aanvragen van een 
rijbewijs, een paspoort of een identiteitsbewijs.
Voor deze middag is vooral gekozen om de doorstroming van gezinnen met kinderen te ver-
beteren. Woensdagmiddag is namelijk bij uitstek de middag waarop ouders voor hun kinderen 
een reisdocument komen aanvragen. De kinderen moeten dan zelf ook meekomen. Het is 
natuurlijk fijn als u dan niet meer hoeft te wachten, maar gelijk wordt geholpen. Onze publieks-
balie is op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Hoe maakt u een afspraak?
Wij vragen u om telefonisch een afspraak te maken. U kunt ons hiervoor dagelijks (behalve op 
vrijdagmiddag) bellen van 08.00 tot 17.00 uur  0595 447777.
Tijdens het maken van de afspraak informeren we u over wat u moet meebrengen om de aan-
vraag in te kunnen dienen. Dit voorkomt, zoals nu soms het geval is, dat u teruggestuurd wordt 
omdat er zaken ontbreken of pasfoto’s niet geschikt zijn. Deze informatie kunt u ook vinden op 
 www.winsum.nl.
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BEKOSTIGING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2012/2013
Wie komen in aanmerking?
 - Ouders/verzorgers van kinderen die een school voorbasisonderwijs, een speciale school 
voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, kunnen 
in aanmerking komen voor bekostiging van de daaraan verbonden reiskosten mits de reisaf-
stand van huis naar school minimaal 6 kilometer bedraagt en deze school de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school voor het kind is.

 - Ouders/verzorgers van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die vanwege 
hun lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke handicap niet of niet zelfstandig met het open-
baar vervoer kunnen reizen, hebben recht op bekostiging van een vervoersvoorziening, 
ongeacht de afstand van huis naar school.

Hoe aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor bekostiging kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. 
Een aanvraagformulier kunt u afhalen bij de centrale balie op het gemeentehuis of down-
loaden via  www.winsum.nl. Heeft u voor het schooljaar 2011/2012 al bekostiging voor het 
leerlingenvervoer ontvangen, dan wordt het aanvraagformulier automatisch toegestuurd.
De aanvraag voor het nieuwe schooljaar moet vóór 1 juni 2012 worden ingediend.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl leest u meer informatie over bekostiging van leerlingenvervoer. Heeft u 
nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Dijk,  0595 447760 (aanwezig op 
maandag, donderdag en vrijdagmorgen),  h.dijk@winsum.nl.

Geen afspraak en toch langskomen?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mo-
gelijk enige tijd moet wachten voor u wordt geholpen. Komt u op afspraak langs, dan wordt u 
direct geholpen.
Evaluatie
In het najaar gaan we de resultaten van de proef evalueren. Is de proef geslaagd dan overwe-
gen we om het werken op afspraak permanent in te voeren. Het aantal producten en diensten 
waarvoor een afspraak kan worden gemaakt zal dan in de toekomst verder uit worden gebreid.

REGEL HET DIGITAAL VIA WWW.WINSUM.NL
Op  www.winsum.nl kunt u steeds meer zaken online regelen. Heeft u bijvoorbeeld een 
uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig, of een afschrift van een akte uit 
de burgerlijke stand? Ga shoppen in de digitale gemeentewinkel en binnen vijf werkdagen 
ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus! Of wilt u een kapmelding doen, een klacht indienen 
of een kopie van een WOZbeschikking aanvragen? Regel het digitaal, wanneer het ú uitkomt.
DigiD
Voor de meeste producten is een DigiDinlogcode nodig om de aanvraag te kunnen doen. An-
dere producten, zoals een gemeentegids of machtigskaarten voor automatische incasso, kunt 
u zonder DigiD aanvragen. Zijn er kosten verbonden aan een product, dan kunt u betalen via 
de internetkassa met iDEAL of met Visa of Mastercard.
Nieuw in de digitale gemeentewinkel:
• Bekostiging leerlingenvervoer
• Verzoek om informatie
• Aangifte van gevonden of verloren voorwerpen
• Emigratie
• Verlenging van grafrechten
Mijn gemeente
Op Mijn gemeente vindt u een overzicht van uw bestellingen. U kunt ook de status van uw 
bestelling controleren.
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ORGAANDONATIE IS VAN LEVENSBELANG
Orgaandonatie is een actueel en belangrijk onderwerp. Er 
is namelijk een groot tekort aan organen. Hierdoor overli-
jden er jaarlijks tientallen patiënten die te lang op een do-
nororgaan moeten wachten. Donorregistratie is daarom 
van levensbelang. Want als meer mensen zich als donor 
registreren, kunnen meer levens worden gered.
Post voor iedereen uit 1993
Deze maand ontvangen alle jongeren, die vorig jaar 18 
werden, een brief van minister Schippers met de vraag of 
ze donor willen worden. Een lastige keuze. Of juist niet? 
De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) organiseert rondom deze keuze een grote 
online actie die helemaal gaat over ‘Generatie 1993’. Wat was in hun jeugd belangrijk? Allerlei 
keuzes die zij tussen 1993 en nu hebben gemaakt passeren de revue op  jaofnee.nl/1993 
in een animatiefilm.
Registreren
U kunt bij de publieksbalie in het gemeentehuis een donorregistratieformulier halen. Maar 
u kunt het ook digitaal regelen. Steeds meer mensen leggen hun keuze om orgaandonor te 
worden digitaal vast in het Donorregister. Dit kan op   www.jaofnee.nl met behulp van uw 
DigiDcode. Meer informatie is te vinden op  www.transplantatiestichting.nl.

AANGIFTE GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN VOORTAAN BIJ DE GEMEENTE
Voor aangifte van een gevonden of verloren voorwerp moet u bij de gemeente Winsum zijn, bij 
de publieksbalie in het gemeentehuis.
Als u een voorwerp vindt
U heeft de plicht om uw best te doen om een gevonden voorwerp weer bij de eigenaar terug 
te krijgen. Als u weet wie dit is, dan kunt u dat zelf regelen. Weet u niet wie de eigenaar is, dan 
kunt u het voorwerp, als het in de gemeente Winsum gevonden is, aangeven bij de gemeente.
Als u een voorwerp verliest
Heeft u een voorwerp in de gemeente Winsum verloren, dan kunt u hiervan aangifte doen bij 
de gemeente. Is het voorwerp niet gevonden, dan wordt het als ‘verloren’ geregistreerd. Is het 
voorwerp wèl gevonden dan kunt u het, na aangifte van verlies, gelijk meekrijgen. Als u een 
voorwerp komt bezichtigen, neem dan altijd uw legitimatie mee en indien mogelijk een bewijs 
van eigendom.
Reisdocumenten en rijbewijzen bij de politie aangeven
Bent u uw reisdocument of rijbewijs verloren, dan kunt u geen aangifte van verlies bij de ge-
meente indienen. Dit kan alleen maar bij de politie.
Diefstal blijft ook politiezaak
Diefstal is en blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Dan kunt 
u daarvoor terecht op het politiebureau, om daar een procesverbaal Van de vermissing te laten 
opmaken.
Het politiebureau is te vinden in het gemeentehuis van Winsum. U kunt hier alleen terecht op 
afspraak, via  09008844.
Adres voor gevonden en verloren voorwerpen
 Gemeente Winsum, Gemeentehuis Publieksbalie
  Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum
  0595 447777
Openingstijden: werkdagen van 8.00-12.00 u. en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.
Meer informatie
Binnenkort vindt u  www.winsum.nl meer informatie. Op onze website publiceren wij ook 
regelmatig een overzicht van gevonden en verloren voorwerpen. Beschikt u niet over internet, 
dan kunt u het overzicht tijdens onze openingstijden inzien.
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WINSUM START MET GROOTSCHALIG WEGENONDERHOUD
Winsum start binnenkort met groot onderhoud aan asfaltwegen, dit in het kader van uitvoering 
van het wegenbeheersplan. Het college van b en w heeft de raad voorgesteld om hiervoor een 
krediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen. 
Verbetering asfalt en inrichting wegen 
Het gaat vooral om het wegwerken van achterstallig onderhoud aan zo’n veertig wegen, voor-
namelijk buiten de bebouwde kom. De toekomstige werkzaamheden bestaan uit kleine repara-
ties, het aanbrengen van slijtlagen en het compleet vernieuwen van het asfalt. 
In het kader van de zogenaamde wegencategorisering is er ook aandacht voor de inrichting 
van de wegen, door het aanbrengen van belijning en rode suggestiestroken. Op een aantal 
smallere wegen worden passeerstroken of graskeien aangelegd. Zo kan het (landbouw)ver-
keer elkaar beter passeren en worden de bermen minder snel verreden. 
Op alle wegen buiten de bebouwde kom in de gemeente Winsum geldt straks ook een 60 km/
uur regiem, met uitzondering van het Aduarderdiep, waar een 80 km/uur regiem geldt.
Voorbereidende werkzaamheden 
De voorbereidende werkzaamheden voor dit grootschalige wegonderhoud starten op 21 mei 
a.s. en lopen door tot de zomervakantie. De aan te pakken wegen worden enkele dagen af-
gesloten voor het doorgaand verkeer. Alle wegwerkzaamheden/stremmingen worden de ko-
mende weken uitgebreid gepubliceerd in het wekelijkse gemeentenieuws.

VERKEERSBESLUITEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen bij stations Baflo, Sauwerd en Winsum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om bij de treinstations van Baflo, Sauwerd en
Winsum gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen. Dit door middel van het plaatsen van 
verkeersborden (model E6, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens), overeenkomstig het bebordingsplan in het genomen verkeersbesluit.
Parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen bij stations Sauwerd en Win-
sum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om bij de treinstations van Sauwerd en Win-
sum parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen. Dit door mid-
del van het plaatsen van verkeersborden (model E4 met een onderbord met de tekst “Alleen 
opladen elektrische voertuigen”, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens). Een en ander overeenkomstig het bebordingsplan in het genomen verkeers-
besluit.
Inzage
Het verkeersbesluit is in te zien op  www.winsum.nl, en bij de Publieksbalie van het ge-
meentehuis.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze publicatie een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. 
Het besluit met achterliggende stukken ligt gedurende deze zes weken ter inzage bij de Cen-
trale Balie in het gemeentehuis te Winsum.

VOORLOPIGE STOPZETTING 'HUISHOUDTOETS'
De gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum stoppen voorlopig met de uitvoer-
ing van de regeling waarbij per huishouden nog maar één bijstandsuitkering wordt verstrekt. 
Inwoners waarvoor de wijziging geldt, worden door de gemeenten geïnformeerd.
Schrappen
Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum volgen het beleid van de nieuwe gelegenheidsco-
alitie in de Tweede Kamer, die deze zogenaamde huishoudtoets wil schrappen. De toets was 
per 1 januari van dit jaar ingevoerd en had grote gevolgen voor gezinnen met bijvoorbeeld een 
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ALGEMENE EN SPECIFIEKE SUBSIDIECRITERIA VOOR WELZIJN
Op 24 april 2012 heeft het college nieuwe subsidiecriteria vastgesteld. Deze criteria zijn van 
toepassing op de te verstrekken subsidies op het gebied van jeugd, ouderen en zorg, leefbaar-
heid, sport en cultuur.
De subsidiecriteria treden de dag na bekendmaking in werking. De subsidiecriteria zijn te 
vinden op  www.winsum.nl en liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis.

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 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.

inwonend kind dat wel enig inkomen heeft.
Terugdraaien
Onduidelijk is nog wel op welke manier de maatregel precies wordt teruggedraaid. De wet zal  
In Den Haag nog moeten worden gewijzigd.
Informeren
Zodra duidelijk is op welke manier de wet wordt gewijzigd, worden inwoners die met de huis-
houdtoets te maken hebben gehad, over de gewijzigde gevolgen geïnformeerd. De vier ge-
meenten zetten daarvoor brieven, nieuwsbrieven, de gemeentelijke websites en de verschil-
lende informatiepagina’s in.
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Dag van de Regio 2012: 'Duurzame dorpen'

De Dag van de Regio is een dag van zien, doen en ontdek-
ken. In het eerste weekend van oktober laten de deelnem-
ers zien wat de regio de moeite waard maakt. Ieder jaar 
staat een ander thema centraal.

Dag van de Regio 2012: een nieuw model
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt voor de 9e keer de Dag van de Regio gehouden. De 
provincie Groningen heeft in het kader van het Programma Landelijk Gebied voor de organisa-
tie van de Dag van de Regio subsidie toegekend in de regio Groningen Centraal. Het succes 
van de Dag van de Regio vindt een vervolg! 

Het thema van 2012 is ‘Duurzame Dorpen’. In een tijd waarin het platteland vooral wordt 
gezien als krimpgebied willen wij de aantrekkelijkheid van de dorpen laten zien. Door samen-
werking en door van elkaar te leren kunnen we de leefbaarheid op het platteland behouden.

Op grond van onderzoek en deelnemersevaluaties zal dit jaar de Dag van de Regio volgens 
een nieuw model worden georganiseerd. In een aantal dorpen zal een Dag van de Regio-
evenement worden georganiseerd, bij voorkeur verspreid over de provincie. Deelnemers 
worden opgeroepen zoveel mogelijk samen te werken rond een specifiek evenement. Hier-
door ontstaat een dynamische regio waar bezoekers graag naar toe komen. 

Aanmelden
Wilt u meedoen met uw dorp of regio? Kijk op  www.dagvanderegio.nl voor meer informatie, 
plan een bijeenkomst met uw dorpsgenoten en kom samen in actie! 

De Dag van de Regio begon in 2004 in Oost-Groningen. In 2007 is de Dag van de Regio voor 
het eerst in Noord-Groningen georganiseerd en sinds 2008 staan zelfs twee dagen in het 
teken van de Dag van de Regio. Vanaf 2010 doet de hele provincie Groningen mee aan de 
Dag van de Regio. In 2011 volgde Zuidoost Drenthe. Ondertussen is de Dag van de Regio ook 
binnen Europa verder uitgebreid. Duitsland was de initiatiefnemer van de Dag van de Regio 
in 1999, Nederland volgde in 2004 en Schotland in 2011. In 2012 volgen Ierland en Finland. 

	  

Impressie van een eerdere editie 
van de 'Dag van de Regio':

links in Noordlaren

onder in Niebert
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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

Stichting 55+ sluit het seizoen 2011-2012 af met een swingend feest

Het seizoen 2011-2012 van de Stichting 55+ Adorp/Sauwerd/Wetsinge werd op de avond van 
vrijdag 11 mei afgesloten met een swingend feest in dorpshuis Artharpe. De belangstelling 
voor de happening was groot. De Stichting kan terug zien op een zeer geslaagd seizoen met 
veel diverse activiteiten. Er was echt ‘Voor elck wat wils!’

Voor de invulling van het programma kwam de Dansgroep Het Hoogeland naar Adorp. De 
deelnemers zorgden voor vele acts. De heer Wubbolts zorgde verder voor extra verstrooiing 
met zijn draaiorgeltje dat uit1865 stamt en dat uit West Indië kwam.

De dansers waren zeer over de avond te spreken en vertelden dat het om een bijeenkomst 
met een ster ging.

De Stichting 55+ begint het seizoen 2012-2013 op 11 september met een presentatie van de 
vele verschillende activiteiten.
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NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp: wat we doen

Als één van de 524 tellende afdelingen in een vereniging met meer dan 53.000 leden in Ne-
derland, staan wij ons vrouwtje wel.

Op vele gebieden hebben wij u van alles te geven: van gezellige avonden, excursies en cur-
sussen handwerken, politiek, wandelen, fietsen en zowel landelijke als wereldreizen worden 
georganiseerd door het landelijk, provinciaal en eigen afdeling op allerlei niveau voor jong en 
oud vanaf de leeftijd 18 jaar. Voor informatie  www.nbvp.nl.

Velen van ons zitten al van oma, moeder en dochter op onze afdeling, dat zegt toch wel wat!

Aan het eind van elk seizoen, deze duurt van september tot april en wordt in mei afgesloten 
met een reisje. De reis van dit jaar op 22 mei  2012 is nog niet vol geboekt.

Zou u het leuk vinden eens met ons mee te gaan dan kunt informatie vragen bij Nelly 
Rasker  0503061036 of Tetje Mensinga   0503061833.

excursie naar museum Wierdenland in Ezinge

vergadering Kring Westerkwartier



16 www.contactblad.info     Contactblad 16 mei 2012

gehoortest

bezoek aan Bad Nieuweschans
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bijdrage NBvP Vrouwen van Nu Adorp aan de actie kindermutsjes breien voor India

glas fusing
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de poppendokter kwam op afdelingsbezoek

en we gaan zelf ook op pad zoals naar Steenfabriek "De Werklust" in Losser

En 22 mei 2012 gaan we weer op reis, deze keer naar Leggeloo, Steenwijk, Appelscha 
en Zuidlaren. Voor het programma zie de pagina hiernaast. Ook niet-leden zijn welkom!
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Bericht aan allen die graag een dagje op reis gaan...

We hebben een reis geboekt op dinsdag 22 mei 2012.

Het programma:
08.35 u.  Vertrek Spar/Attent te Sauwerd

08.40 u.  Vertrek Adorp

10.00-12.00 u.  Leggeloo ontvangst met koffie
                         diapresentatie en proeverij van veel feestelijk lekkers

12.30-14.00 u.   Steenwijk op eigen kracht

15.00-16.30 u.  Appelscha, culinair/historisch Kookmuseum met rondleiding

17.15-19.00 u.  Zuidlaren, Restaurant Sprookjeshof; driegangendiner.

Prijs € 51,-

Maak reclame, vraag vriendinnen mee!

Opgave bij de reiscommissie:   Nelly Rasker                  Tetje Mensinga
                                                      Wilgenlaan 11                Langs de Tocht 10
                                                      9771 AT Sauwerd          9771 BS Sauwerd
            050-306-1036            050-306-1833

Betaling: Rekeningnummer: 3008.01.831 t.n.v. Penn. NBvP. Afd Adorp te Sauwerd

                 o.v.v. Reis 22 mei 2012

Naam:-------------------------------------                                 Telefoon--------------------------

Adres:-------------------------------------

•	
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Anthony’s Putsch in ’t Witte Hoes

Anthony’s Putsch - de nieuwe formatie rondom Theun Supheert - geeft op zaterdag 9 juni in ’t 
Witte Hoes op uitnodiging van de Culturele Commissie Adorp een concert. Dit concert begint 
om 22.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,-.

Het gonst al een tijdje door de Groningse 
muziekscene: Anthony’s Putsch, de nieu-
we formatie rondom Theun Supheert. Nog 
voor het debuutalbum uitkwam, werd de 
groep al geprogrammeerd op het Bevrij-
dingsfestival. Op dit moment is de vide-
oclip van de eerste single 'The Worst 
Day' in productie. Deze kom eind mei uit, 
samen met de eerste plaat.

Supheert groeide op in de uitgestrekte 
leegte van de Groningse grasvlakten. Hij 
was tot nog toe actief als drummer (o.a. 
bij André Manuel & de Ketterse Fanfare, 
en bij Ernst Jansz). Met Anthony’s Putsch 
debuteert hij nu als zanger en liedjes-
schrijver.

De nieuwe formatie is naast een grote brok muzikale autonomie ook een familiestuk. Twee 
zussen Supheert tekenen voor de backing vocals. Vader Supheert draagt bij op accordeon. 
Door de gehele plaat stroomt muzikaal Supheertbloed, aangelengd met de bevlogen inbreng 
van Wietze Koning (gitaar), Remco Deijl (bas), Bert Kuipers (piano) en de gastmuzikanten Tie-
do Groeneveld (akoestische gitaar) en Gerco Aerts (contrabas). Met Anthony’s Putsch door-
breekt Theun de bescheidenheid van een Gronings gezin. De muzikaliteit en het talent van de 
Supheerts bleef tot nog toe verstopt achter de bijkeukendeuren van de boerderij in Adorp waar 
hij opgroeide.

Anthony’s Putsch is een persoonlijke muzikale minirevolutie. Het resultaat: melodieuze beken-
tenissen in de vorm van licht melodieuze, warmbloedige, compromisloze onderbuikmuziek.

Unicef Nieuws

Beste mensen,

Claudia de Breij is ambassadrice geworden van UNICEF. Zij is voor UNICEF naar Tsjaad 
(Sahel-regio) geweest. In  de  Sahel Regio is een groot  voedseltekort. Eén  miljoen  kinderen  
onder  de  vijf  jaar loopt  gevaar, d.w.z. levensgevaar.

U  kunt op de site van Unicef  veel mogelijkheden vinden wat u kunt doen:  www.unicef.nl 

En natuurlijk bied ik u weer graag de kaarten en kodo’s aan. Er zijn weer nieuwe artikelen, 
zoals altijd in het voorjaar.

U kunt ze ook op de website vinden en eventueel bij mij bestellen, dan hebt u geen verzend-
kosten.

Samen kunnen we iets doen!

Met vriendelijke groet,
Lies Eldering

 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd
       050-3061016
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Stratenvolleybaltoernooi Sauwerd

Evenals voorgaande jaren organiseert volleybalvereniging 
DOS ook dit jaar een stratenvolleybaltoernooi op het veld 
van sportpark “De Lange Twee”.

Het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi zal dit jaar plaatsvin-
den op dinsdag 5 en woensdag 6 juni.

Een contactpersoon uit uw straat zal bij u/jou langs komen om te vragen 
of u/jij mee wilt doen. 

Straten dienen zelf voor een contactpersoon te zorgen. Op dit moment is in Klein 
Wetsinge, de Berken-, Wilgen-, Plataan-, Kastanjelaan, Arwerderpad, Meidoorn-
laan, Oude Winsumerstraatweg en Plantsoenweg geen contactpersoon actief. Wie 
wil?

Ook individuele opgave is mogelijk. We zullen dan zelf de teams samenstel-
len. Uiterste opgave 21 mei. 

Als u niet meespeelt, kom dan rustig langs om de teams aan te moedigen.

Bij slecht weer zal er gevolleybald worden in de sporthal.

Iedereen speelt mee op eigen risico!

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Marjan Ozinga Tuinbouwstraat 9      3061747
Tjaaktje Moes Oude kerkstraat 9     3061830

Wij hopen er een geslaagd en sportief toernooi van te maken. U/jij ook?

	  

	  

	  

Wardeus op zoek naar nieuwe bestuursleden

Wardeus, de vereniging die in Sauwerd gym-, twirl-, en aerobicsactivitei-
ten organiseert, is op zoek naar een aantal (2-3) nieuwe bestuursleden 
vanwege de toekomstige taakbeëindiging van de huidige bestuursleden! 
Je hoeft geen speciale vaardigheden te hebben. In het bezit zijn van een 
PC is al voldoende. Veel wordt namelijk afgehandeld via de mail. 

Naast het overleg per mail wordt er eenmaal in de circa 6-8 weken vergaderd. Het seizoen 
loopt van september tot ca. eind mei (voor wat betreft gym; twirl loopt tot de zomervakantie), 
met rondom de activiteiten de meeste “drukte”. De bestuursleden helpen bij het voorbereiden 
van die activiteiten en verlenen daarbij ook de bekende hand- en spandiensten.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij: bij penningmeester Hermien Haaksma, bij secretaris Ineke 
van Est, of bij voorzitter Ina Damstra ( 050 306 1146) of per mail  info@wardeus.nl. Zie 
ook  www.wardeus.nl.

 

n verhoal ien t Grunnegers
deur Be Kuipers

Verschijnt in ieder geval eenmaal per maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het ko-
mende Contactblad verwachten.
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Van Harssens naar Hefswal: expositie foto's Coen van der Molen

Nieuwe expositie in het gemeentehuis en bibliotheek te Winsum
In de centrale hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Winsum is een nieuwe exposi-
tie te zien met foto’s van Coen van der Molen. 

Natuurliefhebber en fotograaf Coen van der Molen woont en leeft sinds zijn geboorte tussen 
Harssens en Hefswal. Tijdens zijn fietstochten ’s ochtends, ‘s winters of bij mist legde hij de 
adembenemende landschappen vast op de gevoelige plaat. Bezoekers van de expositie kun-
nen genieten van prachtige beelden van het Reitdiepgebied, het Hoogeland, de polders en het 
wad. Foto Vaszlovsky Winsum voorzag een groot deel van de collectie van passe-partout en 
lijst. Sommige foto’s zijn geprint op linnen. 

Na de presentatie in november 2011 van het fotoboek Noord Groningen Van Harssens naar 
Hefswal heeft Coen van der Molen op diverse locaties exposities gehouden van foto’s uit het 
boek. Vanwege de grote belangstelling en vele positieve reacties komt de expositie nu voor 

de tweede keer naar Winsum. De gehele collectie is verdeeld over de twee locaties, het ge-
meentehuis en de bibliotheek in  Winsum. 

Het gemeentehuis is geopend:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

De bibliotheek is geopend:
dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

De expositie is tot 14 augustus te bezichtigen.
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De gemeente Adorp aan het begin van de 20e eeuw

Op 11 april 2012 heeft mw. Hoedemaker voor de Historische Kring Ubbega een lezing gegeven 
over haar grootvader dr. Hoedemaker, die aan het begin van de 20e eeuw in de gemeente 
Adorp huisarts is geweest. In het kader daarvan heb ik diezelfde avond een presentatie ge-
geven over de situatie in de gemeente Adorp in diezelfde periode, met name op het gebied 
van de bewoners en hun woningen en leefomstandigheden. Onderstaand treft u daarvan een 
samenvatting aan. In de tekst wordt voor de herkenbaarheid gebruik gemaakt van de moderne 
straataanduidingen. Om een voorbeeld te geven: wat in 1900 bekend stond als Terpstra’s laan 
in Sauwerd wordt hier met de huidige straatnaam vermeld, te weten de Oosterstraat.

Aaltje Miedema-Sikkens

De bewoners van de gemeente Adorp
De totale bevolking in de gemeente Adorp schommelde aan het begin van de 20e eeuw rond 
de 1300 personen. Dit zijn niet alleen de ‘vaste’ bewoners van de gemeente, maar ook even-
tueel inwonend personeel zoals dienstmeiden en boerenknechten. Hieronder wordt van een 
drietal jaren de aantallen personen gegeven, onderverdeeld in mannen en vrouwen.

1904 1905 1906

mannen 635 627 621
vrouwen 674 683 671
totaal 1309 1310 1292

Dat er in 1906 minder inwoners in de gemeente waren dan de voorgaande jaren, komt door 
een vertrekoverschot: er waren meer mensen die de gemeente verlieten dan zich er vestigden.

En hun woningen
Voor al deze personen waren er rond 1900 in de gemeente in totaal 230 panden beschikbaar, 
dat wil zeggen één pand per 5,5 persoon. Het gaat hier om zowel woningen als boerderijen. 
De panden waren in aantal als volgt verdeeld: in Adorp stonden er 81, Sauwerd 105 en Wet-
singe 44.

Net zoals nu was ook toen niet iedereen zelf de eigenaar. De eigenaren waren – naast particu-
lieren – de Hervormde kerk en de gemeente. De Hervormde kerk had in elk van de plaatsen 
Adorp, Sauwerd en Wetsinge een pastorie en daarnaast ook een enkel woonhuis. Verder had 
de diaconie de zogenaamde diaconiehuizen. De gemeente Adorp had de kosterijen in Adorp 
en Wetsinge in eigendom en een tolhuis te Wierumerschouw.

Rond 1900 kun je de woningen in twee groepen verdelen. In de kommen van de dorpen (“in ’t 
loug”) stonden over het algemeen de oudste woningen en boerderijen. Deze behoorden door 
hun ouderdom vaak tot de slechtste in de gemeente. Voorbeelden daarvan waren in Adorp 
woningen aan de Zuiderstraat; in Sauwerd aan de Noorderstraat en het Hoogpad; en in Wet-
singe aan de Karspelweg. De woningen van na 1880 zijn, op een enkele na, buiten de oude 
dorpskom gebouwd. Deze panden zijn in het algemeen groter en van een betere kwaliteit dan 
die van voor 1880. Zo zijn er in Adorp aan de Molenweg en Spoorlaan (“Warkstee”) nieuwe 
panden gebouwd en is de oude boerderij Torenweg 31 in ’t loug vervangen door een nieuw 
pand. In Sauwerd zijn aan de Schoolstraat (westzijde) en de Oosterstraat nieuwe panden ge-
bouwd en verderop een paar villa’s langs de Provincialeweg zoals “De Hoop” aan de noordzij-
de van het dorp en “Spoorzicht” aan de zuidzijde. (Deze villa’s bestaan overigens niet meer.) 
In Wetsinge zijn na 1880 nieuwe panden verrezen aan de Provincialeweg en de Molenstreek.

Rond 1900 stonden er in de gemeente Adorp meerdere krotwoningen. In Adorp waren dat er 
10; in Sauwerd 14 en in Wetsinge ook 14. Deze werden soms niet en dan weer wel bewoond 
wanneer de woningnood te hoog was. In die tijd was de krapte op de woningmarkt overigens 
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niet alleen in de gemeente Adorp een probleem, want dit deed zich in het hele land voor. Door 
de woningwet van 1901 werd het mogelijk om slechte woningen onbewoonbaar te verklaren. 
Ook werd het met deze wet mogelijk om aan sociale woningbouw te doen. De gemeente Adorp 
deed echter pas na de Tweede Wereldoorlog aan sociale woningbouw. Rond 1900 werd de 
woningnood opgelost door krotwoningen weer te gaan bewonen of panden op te delen in 
meerdere wooneenheden. Het kwam bij de diaconiehuizen wel voor dat ze bewoond werden 
door drie gezinnen. Ze werden dan ook wel aangeduid als de ‘driegezinswoningen’.

Voorzieningen rond 1900
In 1900 hebben de woningen nog geen gas, elektra en waterleiding. Voor verlichting werd 
zowel in huis als daarbuiten petroleumlampen gebruikt. In de gemeente Adorp stonden 17 pe-
troleumlantaarns, dus in feite maar een paar per dorpskom. Deze kunnen de straten dan ook 
maar schaars verlicht hebben. In de buitengebieden zal het daardoor aardedonker zijn gewe-
est. Als de dokter daar ’s nachts een visite moest afleggen kon dat vrij gevaarlijk zijn, want 
langs de meeste wegen had je aan beide kanten een sloot. En als mensen voor de gezellig-
heid bij elkaar kwamen, dan werd dat vaak gedaan rond volle maan, zodat die hen onderweg 
in het donker kon bijlichten.

Water haalde men uit de pomp en uit de regenbak.

Wat het vervoer betreft hadden de inwoners van de dorpen Adorp en Sauwerd het geluk dat 
ze met de trein naar andere plaatsen konden reizen. Voor bestemmingen die niet per trein te 
bereiken waren, gingen de gewone dorpsbewoners doorgaans te voet. Boeren hadden de 
beschikking over paard en wagen. Daarnaast hadden enkele van hen ook een chaise (sjees) 
of misschien zelfs een koets. Café’s, zoals die van Slierma in Adorp en Van Zijl in Sauwerd, 
hadden toen een doorrit: een schuur met voor en achter grote deuren waardoor een paard en 
wagen of koets gemakkelijk door de schuur heen kon rijden.

Adorp, Zuiderstraat in 1904
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Koepokken, leerlingen en dr. Hoedemaker
Een van de taken van de geneesheer was de vaccinatie tegen de koepokken. Vanaf 1823 
konden kinderen zonder pokkenbriefje, het bewijs van inenting, niet naar de lagere school. In 
1857 werd die verplichting weer afgeschaft maar toen in 1870 ons land getroffen werd door 
een pokkenepidemie, werd in 1872 bij de wet op de besmettelijke ziekten die verplichting voor 
schoolgaande kinderen weer ingevoerd. (Dit was dus een verplichting voor kinderen die de 
school bezochten, en dus niet voor de kinderen die niet naar school gingen!) Maar als in 1900 
de leerplichtwet wordt ingevoerd, dan wordt de vaccinatie in feite een verplichting voor ieder 
kind. Tot 1928 is deze wet van kracht geweest.

In de gemeente Adorp werden er in 1904 21 koepokentingen verricht, in 1905 24 en in 1906 
23.

Gedurende de periode dat dokter Hoedemaker in Adorp verbleef was de gemeente bereid om 
kinderen van ouders die het financieel moeilijk hadden van gratis onderwijs te voorzien.

Onderstaand de aantallen leerlingen per school in Adorp, Sauwerd en Wetsinge bezoeken in 
aantallen jongens (m) en meisjes (v). Daarnaast een overzicht van de aantallen jongens en 
meisjes die kostenloos onderwijs kregen met het percentage van het totaal aantal leerlingen 
dat gratis onderwijs kreeg. Let wel: de scholen in Adorp en Wetsinge waren openbare scholen, 
die in Sauwerd een bijzondere school. Vanwege die levensbeschouwelijke achtergronden be-
zochten kinderen soms een school in een andere plaats dan waar ze woonden.

m v kostenloos m v circa
1904 Adorp 29 40 14 20 49%

Sauwerd 43 51 4 4 9%
Wetsinge 24 16 8 8 40%

1905 Adorp 26 42 11 20 46%
Sauwerd 48 49 4 4 8%
Wetsinge 23 15 11 6 45%

1906 Adorp 28 35 14 22 57%
Sauwerd 50 48 8 6 14%
Wetsinge 20 12 1 5 19%

Je ziet aan deze tabellen dat er bij de openbare scholen in Adorp en Wetsinge meer leerlingen 
gratis onderwijs kregen dan bij de bijzondere school in Sauwerd. Dit laat zich niet gemakkelijk 
verklaren, omdat (zoals hierboven al gesteld) het niet ongewoon was dat kinderen een school 
in een andere plaats bezochten.

Uit de tabellen blijkt verder dat in de tijd dat dokter Hoedemaker in Adorp verbleef er een grote 
groep mensen onder vrij armoedige omstandigheden leefde. De dokter zal naast zijn vaste 
jaarsalaris als gemeente-arts waarschijnlijk weinig andere inkomsten hebben gehad.

Aaltje Miedema-Sikkens
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Westers Plakboek: december 2000 tot februari 2001

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

De Vrouwenraad wordt 1 december 2000 
opgeheven. In plaats daarvan is er een nieu-
we organisatie in het leven geroepen: de 
Stichting 55+.

Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd zal 
een verbouwing ondergaan. Eind 2000 
worden de concrete plannen bekend. Zo zal 
de biljartzaal een café worden, met een nieu-
we eigen entree.

Bij de werkzaamheden ten behoeve van de 
spoorverdubbeling Groningen Noord-Sau-
werd valt in december 2000 een heikraan 
in het Van Starkenborghkanaal. De kraan-
machinist komt met de schrik vrij. Het 
scheepvaartverkeer ondervindt hiervan enige 
hinder. Verkeershinder wordt later verwacht, 
wanneer men met de nieuwe spoorbrug aan 
de slag gaat. Omdat in de Tweede Werel-
doorlog de spoorbrug beschoten en ge-
bombardeerd is geweest, moet men eerst 
detectie-onderzoek verrichten naar mogelijk 
nog aanwezige explosieven. Hiervoor moet 
het verkeer worden stilgelegd. Dit zal buiten 
de spitsuren gaan plaatsvinden.

Wolter en Mien Meijer uit Adorp kijken in het 
Contactblad van december 2000 terug op het 
afscheid van hun groentenzaak in Adorp en 
zoal de  Adorpers dat afscheid vorm gegeven 
hebben. Meijer: "Het kon niet beter. En woar 
kind dat nog?? Dat kin in Aodörp."

Het jaar 2001 lijkt goed te beginnen voor de 
voormalige pastorie in Groot Wetsinge. De 
krant meldt dat de restauratie op schema ligt 
en dat jaar waarschijnlijk kunnen worden af-
gerond. Het pand zal dan naast ruimte voor 
bewoning ook beschikken over vier kamers 
voor erfgoedlogies.

Ook aan het begin van 2001 heeft toneelvere-
niging LAOMAS weer een reeks optredens 
in Adorp en Sauwerd. Het blijspel dat ze nu 
opvoeren, te weten "Mag ik joen man eem' 
lain'n" bezorgt niet alleen de zaal, maar ook 
de spelers op het toneel de slappe lach.

Per 1 januari 2001 kunnen treinreizigers 
op de noordelijke lijnen weer eerste klas 
reizen. Dit was door de NS afgeschaft, maar 
wordt door NoordNed, die de lijnen sinds 
een half jaar exploiteert, weer ingevoerd 
op verzoek van reizigers. Maar de mening 
van de reizigers over de nieuwe vervoerder 
NoordNed is desondanks niet positief. Zo'n 
eersteklaskaartje lost niets op als je er niet 
eens kunt zitten omdat die plaatsen al bezet 
zijn, is een klacht die geuit wordt op een bij-
eenkomst die door de vereniging Hoogeland-
spoor belegd is in Ubbegaheem te Sauwerd. 
Daarnaast zijn er veel klachten over vertra-
gingen en slechte informatievoorziening aan 
de passagiers. NoordNed geeft aan dat op 
dat moment het materieel hun grootste pro-
bleem is. Als dat opgelost is, kan men zich 
toeleggen op de andere problemen.

Tijdens de Nederlandse Winterkampioen-
schappen zwemmen voor jeugd tot 12 jaar 
behaalt de tienarige Ranomi Kromowidjojo 
uit Sauwerd vier medailles: twee goud en 
twee zilver. Goud op de 50 meter vlinderslag 
en de 200 meter wisselslag en zilver op de 
100 meter rugslag en de 100 meter vrije slag.

Omdat ze na een bezoek aan een jeugdsoos 
in Sauwerd de trein naar Bedum gemist heb-
ben, richten een drietal jonge Bedumers niet 
alleen vernielingen aan bij het station, maar 
ook in de Lindenlaan, Stationsstraat, Plant-
soenweg, De Hooilanden, Langs de Tocht en 
de Meidoornlaan. Het drietal wordt in de kraag 
gevat en na een proces-verbaal wegens bal-
dadigheid aan hun ouders overgedragen.

De gemeente Winsum stelt geld beschikbaar 
voor de aanleg van een nieuw fietspad waar-
door een verbinding ontstaat tussen Zuidhorn 
en Winsum. Een belangrijk onderdeel van 
deze verbinding is de fietsbrug over de Wet-
singersluis.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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