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Aanleveren berichten/kopij
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
Plaatsing van kopij

Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).
Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

www.contactblad.info
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 sep.
9.30 u. - ds. J.H. Soepenberg
14.15 u. - ds. G.J. Pruijssen
9
9.30 u. - ds. H.Jagersma
14.15 u. - ds. W.Jagersma
16
9.30 u. - ds. S.M. Alserda
14.15 u. - ds. W. Jagersma
23
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
30
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn

bevestiging ds. W. Jagersma
intrededienst ds. W. Jagersma

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

Voedselbank

	
  

De producten die in september worden ingezameld zijn: Vacuüm verpakt broodbeleg (b.v.
boterhamworst, kaas etc.) en vacuüm verpakte rookworsten.
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en tot de 10e van de
maand kunt u de producten ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te
Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.

Ophalen oud papier
SIOS

De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.

Vanaf 18.00 u.

Fanfarecorps Adorp

De eerste donderdag van de oneven maanden.
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Agenda Dorpshuis “Artharpe”
Vaste tijden

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

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

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

Overige activiteiten in “Artharpe”
Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda

Inzamelingsacties
september,
hele maand
oktober,
hele maand
1-6 oktober

Voedselbank: Vacuüm verpakt broodbeleg (b.v. boterhamworst, kaas
etc.) en vacuüm verpakte rookworsten. Voor mogelijkheden dit in te
leveren zie pagina 2)
Voedselbank: blikgroentes (sperciebonen, wortelen, zuurkool, rode
kool etc.) en suiker. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)
Dierenbescherming; er wordt ook hulp gezocht (zie pagina 10)

Voedselbank: rijst, macaroni, spaghetti en verdere pastaproducten
/ kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)
19-24 november Nationale collecte MS; hiervoor ook collectanten gezocht! (zie p. 10)
november,
hele maand

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

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

zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag
UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge
september
maand
maand
maand
maand
maand
1/2
5
7.50 u.
8
10
11
14.00 u.
12
14
17.30 u.
15
20.00 u.
19
9.30 u.
22
!
22/23 14.00 u.
29/30 14.00 u.

Opgave mogelijk voor startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 11)
Digitale Hoek: start computercursussen Adorp en Sauwerd
Stem op genomineerd moestuinproject CBS De Meander (zie p. 13)
Stem op kapsalon Brenda als leukste kapsalon provincie (zie p. 13)
Hulp gezocht voor collecte Dierenbescherming in oktober (zie pag. 10)
geen treinen Groningen-Delfzijl (zie pagina 13)
Dagreis 55+ naar Twente
Open Monumentendag 'Groen van Toen' (zie pagina 26)
Ophalen spullen Sauwerd en Wetsinge voor rommelmarkt (zie pag. 21)
St. 55+, start seizoen 2012/2013 (zie pagina 12)
Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten Generaal (zie pagina 9)
Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd (zie pagina 21)
Concert Tsigani in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 13)
NBvP/Vrouwen van Nu: tropische koffieochtend (zie pagina 22)
Sluiting aanmelding startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 11)
CCA, expositie kerk Adorp door Ben Hekert en Tjabel Klok (zie p. 25)
CCA, expositie kerk Adorp door Ben Hekert en Tjabel Klok (zie p. 25)

oktober
1 t/m 20
6
17
19.45 u.

Stem op kapsalon Brenda als leukste kapsalon provincie (zie p. 13)
Start startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 11)
NBvP/Vrouwen van Nu: Plattelandskeuken (zie pagina 22)

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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Informatie huisarts L. Gussenhoven
Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

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.

Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de urgentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd
nodig te hebben, dit graag aangeven.

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

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen.

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

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van
spoed? Overleg het dan met de assistente.
EHBO direct terecht: dit in geval van wonden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden
met uw komst.
Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de
assistente aanvragen, de dokter belt u dan
aan het eind van de ochtend of begin van de
middag.
De praktijkassistentes: Tineke Dijkgraaf,
Gemma van Donkelaar en Rinarda van Dijk
(invalster) maken voor u afspraken en u kunt
bij hen terecht met vragen, voor adviezen
en informatiefolders. Tevens voor het verwijderen van hechtingen, het meten van de

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 en op
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en
12:30. De dokter kan u hiervoor ook uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak in de
praktijk vanaf de eerste donderdag van de
maand.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd

www.contactblad.info
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Thuiszorg, diversen

0900 8615

 www.thuiszorggroningen.nl

 info@thuiszorg-groningen.nl

 www.oosterlengte.nl

 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



0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”

Bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 u.
 helpendehandwinsum@hotmail.com
Advies- en steunpunt huiselijk geweld

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd

Secretaris:
T. Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd
Voorganger:
Monuta – Dalmolen
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis)



050 3061537
050 5425962
0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241



050 4023750
0800 0236622

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting
Waterbedrijf

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

Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

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

8.00 - 12.00 u.
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
Werkplaats van Beheer en Onderhoud aan de Schouwerzijlsterweg
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met: klein
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar geen gekleurd
glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410

GEEN AVONDSTELLING DINSDAG 11 SEPTEMBER
In verband met de voorbereidingen voor de verkiezingen op woensdag 12 september komt de
avondopenstelling van dinsdag 11 september te vervallen.
PUBLIEKSBALIE WOENSDAG 12 SEPTEMBER GESLOTEN
De centrale hal van het gemeentehuis is op woensdag 12 september ingericht als stembureau
voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer. De publieksbalie is op deze dag
gesloten.
OOK ZO'N HEKEL AAN WACHTEN? MAAK DAN EEN AFSPRAAK MET PUBLIEKSZAKEN
Heeft u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig? Dan kunt u op de woensdagmiddag
op afspraak bij ons terecht. U hoeft dan niet meer te wachten tot u aan de beurt bent; u wordt
meteen geholpen.
Afspraak maken
U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer  0595 447777. Wij zijn op werkdagen van 8.00 -17.00 uur telefonisch bereikbaar, met uitzondering van de vrijdagmiddag.
Tijdens het maken van de afspraak informeren we u over wat u moet meebrengen om de
aanvraag in te kunnen dienen. U vindt deze informatie ook in onze digitale gemeentewinkel op
 www.winsum.nl.
Geen afspraak en toch langskomen?

Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mogelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen. Komt u op afspraak langs, dan wordt u
direct geholpen.
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 raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
www.contactblad.info
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3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
De belangrijkste wijziging voor u, als burger, heeft betrekking op het “spreekrecht” en
zogenaamde themabijeenkomsten.
Spreekrecht

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

Themabijeenkomsten

De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES

De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zogenaamde kleine of grote commissie van de Libau, die eveneens openbaar te bezoeken zijn.
De kleine commissie vergadert op de donderdagmiddag vanaf 14.00 u. in de even weken; de
grote commissie op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. in de oneven weken.
 /  Welke bouwplannen worden behandeld kunt u lezen op  www.libau.nl of opvragen bij
bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouwen van een garage, De Hooilanden 16, 9771 BW Sauwerd (MA-2012-0089, 9 augustus
2012)
ONKRUIDBESTRIJDING

Voor het onderhoud van de gemeentelijke verhardingen is het nodig om
onkruid te bestrijden. De gemeente Winsum bestrijdt deze onkruiden
door het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verhardingen
volgens de DOB-methode (duurzaam Onkruid Beheer). Om ervoor te
zorgen dat er zo weinig mogelijk (overtollig) chemische middelen in de
bodem en in het water van sloten, kanalen en riolen terecht komen,
gebruiken we een apparaat dat detecteert. Zo wordt er alleen op die
plaatsen gespoten waar daadwerkelijk onkruid staat.
Bestrijdingsronden juli en september

We spuiten twee keer per jaar met het middel glyfosaat op gemeentelijke wegen, pleinen en
andere verhardingen. Vanaf begin juli (afhankelijk van het weer) vindt de eerste ronde chemische onkruidbestrijding plaats. Afhankelijk van het weer volgt eind september de tweede ronde.
Chemische onkruidbestrijding voorkomen?

Wilt u voorkomen dat de gemeente chemische onkruidbestrijding toepast in uw omgeving?
Zorg er dan voor dat er geen onkruid staat! Misschien heeft u bezwaar tegen het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen voor of nabij uw woning. In dat geval kunt u gratis een groene
milieutegel aanvragen. U zorgt dan zelf voor het onkruidvrij houden van uw trottoir. Laat u dit
na, dan maakt de gemeente het trottoir zelf schoon op uw kosten.
Meer informatie

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een groene milieutegel kunt u bellen met
de heer Th. Pruim,  (0595) 447787.
8
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STEMPASSEN BEZORGD
De stempassen voor de verkiezingen van de leden van
de Tweede Kamer der Staten Generaal op woensdag
12 september 2012 zijn inmiddels bezorgd.
Kijk voor meer informatie over de verkiezingen (b.v.
het geven van een volmacht of het verkrijgen van een
kie-zerspas) op  www.winsum.nl, of bel met de sectie
publiekszaken,  0595 447777.

Uw stem op 12 september a.s.
Op woensdag 12 september 2012 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer
der Staten Generaal. De stempassen zijn inmiddels bezorgd.
Met deze stempas kunt u zelf beslissen in welk stembureau u binnen de gemeente Winsum
uw stem wilt gaan uitbrengen. U kunt dit zelfs op de dag van de verkiezingen nog beslissen.
Stemmen bij volmacht

Voor de verkiezingen van 12 september 2012 is het toegestaan om bij volmacht te stemmen.
Dit kan op de volgende manieren:
Schriftelijk aanvragen volmacht
De aanvraagtermijn hiervoor is inmiddels verstreken.
Overdracht stempas
U kunt zelf een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. U doet dit door de achterkant
van de stempas in te vullen en te ondertekenen. Op de achterkant moeten zowel u als de
gemachtigde allebei een handtekening plaatsen.
De gemachtigde moet in de gemeente Winsum als kiezer staan geregistreerd en mag de
volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen in een willekeurig stembureau binnen de gemeente Winsum. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
Let op: legitimatieplicht
Bij de verkiezingen op 12 september 2012 geldt een legitimatieplicht. Neem daarom bij het
stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs). Zonder legitimatie kunt u niet stemmen!!
Ook bij het geven van een volmacht geldt een legitimatieplicht. U moet de gemachtigde een
kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De gemachtigde moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen. Zonder kopie van uw identiteitsbewijs kan de gemachtigde uw
stem niet uitbrengen!!
U kunt een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar is verlopen, nog gebruiken voor het stemmen
en het geven van een onderhandse volmacht. U mag dus een identiteitsbewijs (paspoort/
identiteitskaart/rijbewijs)gebruiken waar op staat “geldig tot 13 september 2007” of elke latere
datum.
Meer informatie

Meer informatie over de verkiezingen kunt u krijgen bij de sectie Publiekszaken,  0595447777, of op  www.winsum.nl en  www.verkiezingen2012.nl.

	
  

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp gevonden of verloren? Meldt het dan bij de gemeente.
Hier worden deze voorwerpen geregistreerd en veelal bewaard.
Online melden
Heeft u iets gevonden of verloren, dan kunt u het digitaal aan ons melden
via de gemeentewinkel op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook een actueel
overzicht van verloren en gevonden voorwerpen.
Persoonlijk contact
Wilt u liever persoonlijk melden dat u iets gevonden of verloren heeft, dan
kunt u ons bellen of langskomen bij de publieksbalie.
www.contactblad.info
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Voor iedereen met MS een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te
ge-nezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen
tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. Het streven
is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000
ensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten.
Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voorlichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek
Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is
de belangrijkste inkomstenbron.
De collecteweek is van 19 t/m 24 november.
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds,  www.nationaalmsfonds.nl of via  010-591 98 39.
Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.
Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!

Collecteweek Dierenbescherming: hulp gezocht
De collecte van de Dierenbescherming vindt dit jaar plaats van 1 t/m 6 oktober.
Rond deze week zijn honderden enthousiaste vrijwilligers in touw om van de
collecte een succes te maken. Want alleen door de giften van anderen kunnen
we hulp blijven bieden aan dieren in nood. De Dierenbescherming Afdeling
Groningen is dringend op zoek naar extra hulp voor de collecte. Wellicht iets
voor u?
Help ons tijdens de collecte, bijvoorbeeld als collectant of wijkhoofd

Een collecteweek organiseren is een hele klus: we kunnen alle hulp daarom zeer goed gebruiken. Zo zoeken we naar collectanten die in hun eigen buurt langs de deuren willen gaan.
Dringend op zoek zijn we naar wijkhoofden, mensen die de collecte in hun buurt willen coördineren. Maar ook andere hulp voor, in en na de collecteweek is meer dan welkom. Kijk voor
meer informatie en een volledig overzicht van alle vacatures voor vrijwilligers op  www.
dierenbescherming-groningen.nl bij “Collecte 2012-help mee!”. Wij verwelkomen u graag als
een van onze enthousiaste vrijwilligers!
Of help ons met een gift

Hebt u geen mogelijkheden om actief mee te helpen, maar draagt u dieren wel een warm hart
toe? Dan hopen wij van harte een gift van u te mogen ontvangen tijdens de collecteweek. Alle
giften, groot en klein, zijn welkom. Wij bedanken u alvast namens alle dieren die wij hiermee
kunnen helpen.
Volledig afhankelijk van contributies en giften

Omdat de Dierenbescherming geen subsidie krijgt, is ze volledig afhankelijk van contributies
en giften. Enkel dankzij de financiële bijdragen van u en de mensen om u heen, kunnen wij
hulp bieden aan dieren in nood. Veel dieren in Nederland kunnen de hulp van de Dierenbescherming goed gebruiken. Gewond, ziek, verwaarloosd of zonder fijn baasje: elk dier verdient
onze zorg. De collecteopbrengst komt ten goede aan de dieren in uw eigen regio: een mooie
manier dus om op lokaal niveau dieren en de Dierenbescherming te steunen.
10
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Raitdaiprunners: startersgroep
Bij voldoende deelname start trainster Anke Bijma een startersgroep na de zomervakantie.
Hiervoor kunnen ook lopers, die terug willen keren na een blessure, zich aanmelden. Start
zaterdag 6 oktober 9.30-10.30 uur bij de sporthal aan de Lange Twee in Sauwerd. Totaal zijn
er 12 trainingen. Graag aanmelden voor 22 september a.s.
Deelname aan de startersgroep kost € 25,-. Dit bedrag is incl. een functionele loopshirt.
Opmerking: je wordt niet gemeld bij de KNAU (vanwege hoge kosten), waardoor deelname op
eigen risico is.
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Presentatiemiddag Stichting 55+ op dinsdag 11 september in Artharpe

Ook dit seizoen gaan we weer van start met een presentatiemiddag in Adorp,
dorpshuis “Artharpe”. Een open middag, waar iedereen welkom is en kennis kan
maken met alle activiteiten, die worden georganiseerd door de Stichting 55+.
Om 14.00 uur wordt het startschot gegeven met een openingstoespraak van de voorzitter.
In de grote zaal vinden demonstraties plaats van dansen op muziek, gymmen en koersballen.
In de kleine zaal worden spelletjes georganiseerd en kunt u kennis maken of informatie krijgen
over de computer en de cursussen die dit seizoen weer op het programma staan.
Uiteraard is er tijd voor een praatje en een drankje.
De Stichting 55+ hoopt er een gezellige middag van te maken en neem gerust familie, vrienden
en buren mee!!!
De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.
Van harte welkom en tot ziens op 11 september!!

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 verzendkosten.
Samen kunnen we iets doen!
Met vriendelijke groet,
Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16 9771 BE Sauwerd -  050-3061016

Centrum Jeugd en Gezin Noord-Groningen
voor alle vragen over het opgroeien van je kind: van zindelijkheid tot pubergedrag, van buiten
spelen tot grenzen bij het uitgaan

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je als ouder, opvoeder, professional of jongere terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Op de website www.
cjgnoordgroningen.nl vindt u antwoord op veel opvoedvragen. Telefonisch is het CJG Noord
Groningen op alle werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via  050-3674991. Behalve
digitaal en telefonisch kunt u op de volgende manier bij ons terecht:
Inlooppunten:
Het CJG heeft in de gemeente Winsum meerdere inlooppunten. Loop gerust binnen tijdens de
volgende spreekuren:
• woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B)
Deze spreekuren worden gehouden door het Algemeen Maatschappelijk Werk.
• donderdagmiddag van 13.15 – 14.15 uur in het Gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B)
Dit spreekuur wordt gehouden door medewerkers van de GGD, Maatschappelijk Werk en
MEE.
12
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Spoorwegwerkzaamheden Sauwerd-Delfzijl
Door werkzaamheden aan het spoor rijden er op 1 en 2 september geen treinen tussen Groningen en Delfzijl. De trein naar Roodeschool riijdt wel. Voor degenen die richting Bedum of
verder willen reizen: tussen Sauwerd en Bedum rijden kleine pendelbusjes. Vanaf Bedum
rijden er treinvervangende bussen waarmee verder gereisd kan worden.

Stem op CBS de Meander voor moestuinproject
CBS de Meander, is genomineerd voor het beste Coöperatief Idee en maakt kans op € 20.000,om ons project “de makkelijke moestuin” uit te kunnen voeren.
Ben je lid van de Rabobank Noordenveld West Groningen? Stem dan op ons project van de
Makkelijke Moestuin Schooltuin in Sauwerd! Doen hoor, want we gaan er een prachtige tuin
aanleggen!
Help ons winnen!!
Er zijn 6 ideeën genomineerd. Het idee met de meeste stemmen wordt de winnaar van het
Rabo Coöperatief Idee en wint € 20.000 euro. Breng uw stem uit op een van de projecten. U
kunt 1x stemmen. Stemmen kan tot 1 oktober.
Meteen stemmen? Dat kan via deze link  www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/nwg/
stemmen_cooperatief_idee_ledenverkiezing/

Kapsalon Brenda te Sauwerd genomineerd als leukste kapsalon
Tijdens de gemeentelijke voorronde op 31 juli is Kapsalon Brenda te Sauwerd verkozen tot de
leukste kapsalon van de gemeente Winsum. En daarmee gaat 'Brenda' door naar de provinciale ronde.
Bij de provinciale ronde start het tellen van de stemmen bij 0. Dus iedereen die eerder gestemd
heeft bij de gemeentelijke ronde, kan nu opnieuw zijn/haar stem uitbrengen!
Stemmen op Kapsalon Brenda tot leukste kapsalon van de provincie kan tot en met 20 oktober via:  www.kapsalonvanhetjaar.nl/groningen/
Winnaars van de provinciale ronde mogen zich landelijk presenteren tijdens de finaledag op
5 november.

Eerste concert in 't Sael te Groot Wetsinge door Tsigani
't Sael is het voorhuis van de bekende oude pastorie op de wierde, die er een nieuwe invulling
door heeft gekregen. Het momumentale pand is uitnemend geschikt voor intieme concerten en
kleinschalige bijeenkomsten. Eigenaresse Wilma Couprie en haar zakelijke partner en dochter
Wendelin Wolters stellen momenteel een programma samen voor het seizoen 2012-2013.
Tsigani, een formatie rond zangeres Marietta Rust uit Garnwerd, geeft op zaterdag 15 september een concert in 't Sael. Het gaat hier om de eerste uitvoering in een lange reeks van
activiteiten. In Tsigani spelen ook nog gitarist Pascal Binneweg en gitarist/violist Don Hofstee.
Het repertoire bestaat uit flamenco, Latin, jazz en Zuid-Amerikaanse muziek. Als afsluiting zijn
er nog Nederlandse liederen over het Noorden.
Het concert door Tsigani begint om 20.00 uur. Kaarten (€ 10 euro per persoon, inclusief tapa's
en een welkomstdrankje) zijn telefonisch te bestellen:  050 3062196.
Bij 't Sael is parkeergelegenheid. Meer ruimte voor auto's is er bij de kerk van Klein Wetsinge,
dat via een intiem wandelpaadje met Groot Wetsinge verbonden is.
Locatie: Karspelweg 2, 9773 TL Groot Wetsinge.
www.contactblad.info
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Twirlsters 4ward met naam op de foto
In het Contactblad van 1 augustus was een foto opgenomen van de twirlsters van 4ward van
Wardeus in hun nieuwe outfit, gesponsord door dhr. en mw. Burema. Via Ina Damstra zijn de
namen binnengekomen van de meiden van 4ward. Dus bij deze gaat de foto in de herhaling
maar nu met alle namen!

Achterste rij van links naar rechts: Jaap Burema (sponsor) - Michelle Poelma (Winsum) - Hedwig v.d. Pol (Winsum) - Iris Poll - Yeraldin Scheper - Natalia Scheper - Aniek Hofman - Sylvia
Burema (sponsor)
Voorste rij van links naar rechts: Anja v.d. Pol (Winsum) - Silvana Burema - Marloes van Est Carolien Datema - Lisette Damstra - Femke Moeken – Lilian Arnoldus (Winsum) – Tineke Poort
(Winsum).
Marga Scheper, de leidster van de twirlgroepen, ontbreekt op deze foto.

Wardeus op zoek naar nieuwe bestuursleden
Wardeus, de vereniging die in Sauwerd gym-, twirl-, en aerobicsactiviteiten
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.
14
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Ranomi krijgt huldiging met eigen plantsoen in Sauwerd
In Sauwerd begon het in de loop van augustus te zinderen. Niet door het steeds warmer
wordende zomerweer, maar vanwege de spanning. Het leek zo vanzelfsprekend dat Ranomi
Kromowidjojo net als na de Olympische Spelen van 2008 gewoon in haar geboorteplaats gehuldigd zou worden. Zo was het in ieder geval tot en met het behalen van de zilveren medaille
op de damesestafette. Daarna kwamen de persoonlijke nummers. En hoe meer goud Ranomi
aan de zilveren plak toevoegde, hoe meer plaatsen zich meldden om haar te huldigen. Sauwerd was ineens ondergedompeld in een wedstrijd tussen de gemeenten Winsum, Groningen
en Eindhoven. Ieder voor zich had uiteraard dé doorslaggevende reden: Ranomi is nu eenmaal ergens geboren en getogen; heeft ergens een start gemaakt met haar zwemcarrière;
en woont ergens. Daarnaast meldde ook de Surinaams-Indonesische gemeenschap zich, die
haar in Amsterdam in het zonnetje wilde zetten vanwege haar Surninaams-Javaanse roots aan
vaderszijde, die overigens goed konden aarden naast die van zijn vrouw in de Groninger klei
alwaar Ranomi ontsproot.
Ranomi’s voorkeur ging uit naar een huldiging in Sauwerd in de gemeente Winsum; de gemeente Groningen legde zich hier bij neer; maar de gemeente Eindhoven organiseerde toch
ook een eigen feestje; de huldiging door de Surinaams-Indonesiche gemeenschap zal later
plaatsvinden. En als Ranomi niet naar de Groningen komt, dan komt de burgemeester wel
naar Sauwerd, moet in de stad gedacht zijn. Toen de deining voorbij was, bleek de wedstrijd
dan ook onbeslist: iedere gegadigde heeft zijn eigen huldiging gekregen en Ranomi daardoor
een heel druk programma met festiviteiten, dat al op maandag in Den Bosch begon direct bij de
terugkeer van de Olympische ploeg en de dag erna voortgezet bij de premier in Den Haag en
Scheveningen. De hectische week kon uiteindelijk op vrijdag 17 augustus worden afgesloten
met een feest in haar eigen omgeving bij en met haar familie en bekenden.
Ondanks de vakantieperiode - veel dorpsbewoners zijn afwezig en de scholen nog niet be-
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gonnen - is in korte tijd het dorp feestelijk aangekleed en een huldigingsprogramma in elkaar
gezet. Deze keer verliep de organisatie overigens vanuit de gemeente, uiteraard met inzet van
mensen uit het dorp; in 2008 lag dit bij het dorp en de lagere school.
Straten werden versierd; de Lindenlaan werd omgedoopt in Londenlaan; en velen in het dorp
hingen de poster achter het raam, die het Dagblad van het Noorden die dag in de krant had
opgenomen. Deze krant werd bovendien in Sauwerd voor de gelegenheid huis-aan-huis verspreid. En er werden borden geplaatst om bezoekers van elders de juiste weg te wijzen.

16
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Zoals het gewoel rond de huldigingen al aangaf, is Ranomi een Bovenplaatselijk Bekende Sauwerder geworden. Dus nu werd ze niet van huis opgehaald door de beheerder van het dorpshuis met één koets en twee paarden, maar door de hoeder van de gemeente met twee maal
vele pk’s meer, voorafgegaan door twee agenten op motoren en begeleid door medewerkers
van een beveiligingsbedrijf om waar nodig ruimte te maken door al te opdringerige personenen
te manen opzij te gaan.
Burgemeester Rinus Michels kwam rond half vier ‘s middags bij Ranomi’s ouderlijk huis aan de Lindenlaan voorrijden met twee old-timers. In de voorste nam Ranomi
plaats, vergezeld door de burgemeester, in de tweede haar
ouders en grootmoeder. Zij hadden een bijzondere chauffeur: velen zullen hierin wel Jaap Nienhuis/Joap Nainhoes
herkend hebben. Of misschien ook niet, omdat hij nu eens
strak in het pak gestoken was en de bekendste snor van
de provincie schuil ging onder een heuse chauffeurspet.
Daarrna volgde een rondrit door
het dorp met muzikale begeleiding
van fanfarecorps Adorp. Onderweg
stonden mensen te zwaaien en te
klappen en waren huizen en straten
versierd. Voor de gelegenheid waren
er zelfs speciale vlaggen gemaakt
voor de huizen langs de route. Bij
het bereiken van de splitsing Stationsstraat-Plantsoenweg werd stil
gehouden. Ranomi was niet verteld
dat er aan het programma een extra
element was toegevoegd.
Ranomi, haar ouders en
grootmoeder werden verzocht uit te stappen bij het
plantsoen waar ze opnieuw
door een rij versierde erebogen heen gingen, want de
kinderen die hen zo thuis hadden opgewacht stonden nu
bij het plantsoen opgesteld.
Ranomi werd naar een paal
geleid waar een goudkleurige
doek verborgen hield wat
er onder zat. Tot haar eigen
grote verrassing was dit het
bordje “Ranomi plantsoen”.
Het plantsoen dat - ooit ontstaan als gevolg van de aanleg
van de provinciale weg in de jaren 1930 - altijd anoniem
gebleven was, draagt nu haar naam.
Hierna werd de rondrit vervolgd om uiteindelijk bij sportpark De Lange Twee te arriveren. Daar waren eerder die
dag alle voorbereidingen al getroffen voor het officiële
deel van de huldiging.
www.contactblad.info
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Op het voetbalveld was een professioneel podium opgesteld, fraai
versierd met bloemen waaronder
goudgele Ranomi-chrysanten.
Van deze (nieuwe) chrysantsoort
werden bij de uitgang bosjes uitgedeeld aan bezoekers voor thuis
in de vaas. Het bleken sterke bloemen, die zeker een week of twee in
topvorm blijven.
De band Dakkeraf, met
zanger-gitarist Gertjan
Piek uit Sauwerd (die
bij de huldiging in 2008
in z’n eentje de muzikale omlijsting vormde),
speelde bij wijze van
voorprogramma. Door
de meeslepende muziek zat de sfeer er al
goed in voordat het officiële gedeelte begon.
Velen waren namelijk
naar het sportveld
gekomen voordat de
rondrit ten einde was.

Dakkeraf

Zoals verwacht mag worden van een officieel gedeelte, kwamen er diverse toespraken voorbij
met overhandiging van presentjes. Zowel burgemeester Rinus Michels van Winsum als burgemeester Rehwinkel van Groningen zwaaide Ranomi alle lof en hulde toe. Van de gemeente
Winsum kreeg Ranomi een kleurrijk schilderij van Noordpolderzijl, een plek waar ze graag

burgemeester Michels geeft Ranomi een schilderij van Noordpolderzijl
met goud- en oranjetinten geschilderd door Antje Sonnenschein
18
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komt om te genieten van de rust van het wad; en van de gemeente Groningen een schaal die aangeduid wordt als ‘de bebouwde kom’ van Groningen. Afgesproken of niet, de burgemeester
van Groningen had eerder deze middag in Eenrum een tentoonstelling zullen openen met onder andere werk van kunstenares
Antje Sonnenschein, die het schilderij gemaakt heeft dat door de
gemeente Winsum geschonken is, maar hij liet de huldiging van
Ranomi voorgaan. En ook aan de burgemeesters zelf was van de
eerdere ‘rivaliteit’ tussen de gemeenten op het podium niets meer
te merken hoewel ze uiteraard het één en ander toch juist aan de
kwaliteiten van hun eigen bestuursgebied toeschreven.
Maar niet alleen de burgervaders hadden een woordje en presentje voor Ranomi. Ook zeehondenmoeder Lenie ‘t Hart dook
op met een knuffelzeehond als geschenk. Die stond symbool
voor het zeehondje dat Ranomi onlangs geadopteerd had en
burgemeester Rehwinkel door Lenie zelf gevonden was.
De provincie was vertegenwoordigd in de persoon van gedeputeerde William Moorlag.
Daarnaast was er volop ruimte voor muziek. Behalve Dakkeraf dat het voorprogramma deed,
waren er optredens van Peter de Haan (Pé Daalemmer) en Burdy. En een Surinaamse groep
voerde een ‘drakendans’ op.

Al met al een geslaagd feest: Ranomi zat te stralen tijdens de rondrit door het dorp en ze bleef
stralen op het podium. Het dorp was vrolijk versierd, de sfeer gemoedelijk en het weer werkte
super mee. En het publiek was enthousiast.
Over het publiek gesproken: er was een grote opkomst verwacht. Maar de verwachte drukte
is erg meegevallen. Er waren extra bussen en verlengde treinen ingezet om de toestroom
van bezoekers op te vangen. Sauwerd was namelijk op de doorgaande N361 na voor verkeer
afgesloten. De vakantieperiode is er waarschijnlijk ook debet aan geweest dat het met die
drukte meeviel. Maar het kan ook zijn dat mensen van buiten afgeschrikt zijn door berichten
www.contactblad.info
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RANOMI EXPRESS
(boven)
en
Ranomi Kromowidjojo
Express
‘Mata Hari’ (onder)

Arriva zette niet alleen
extra lange treinen in
maar paste ook de tekst
van de bestemming aan

over de afsluiting van het dorp. Zelfs het speciaal ingerichte parkeerterrein bleef erg leeg. Met
het openbaar vervoer, en zeker de trein, is het dorp de hele dag toch uitstekend bereikbaar
gebleven. Een redelijk aantal mensen heeft daar zeker gebruik van gemaakt. Anderen kwamen vanwege het mooie weer gewoon op de fiets. Die toestroom compenseerde goed voor de
dorspbewoners die er wegens vakantie niet bij konden zijn. Maar onzichtbaar hebben toch vele
en vele duizenden mensen in de provincie en daarbuiten dit evenement op de eerste rij kunnen volgen zonder naar Sauwerd te hoeven komen: RTV Noord zond het gebeuren namelijk
live uit via radio en TV. En diverse media verzorgden hierover later op de dag nieuwsitems op
hun zender. Want in tegenstelling tot 2008 waren allerlei TV-stations aanwezig met een cameraploeg.

Veel cameraploegen

20
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Ranomi heeft de slag goed te pakken. En als ze er zin in heeft
om door te zwemmen naar Rio, dan heeft Sauwerd over vier jaar
uiteraard ook weer zin in zo’n feest. Bij deze is alvast de burgemeester van Eindhoven uitgenodigd om hier te komen kijken of
zelfs op het podium te staan naast zijn collega’s van Winsum en
Groningen waarbij Pé Daalemmer - samen met Rooie Rinus hem kan toezingen over het hem welbekende carnaval, dat ook
in het noorden gevierd wordt. Uiteraard met een uit volle borst
meezingend en -deinend publiek zoals dat niet alleen bij carnaval
hoort maar ook standaard is bij optredens van Pé en Rinus. En
daarnaast Indonesiche dansgroepen en de Grunneger Daansers,
ieder met hun eigen muziek.
Verder is er op het sportveld waarschijnlijk genoeg ruimte over
voor een combinatie van Pasar Malam en streekmarkt, zodat
mensen aan het eind van de middag samen aan tafeltjes kunnen
nagenieten met gerechten als kue dadar gulung en poffertjes en
naar huis kunnen met tjenkeh bereide Indonesische spekkoek en
Groninger nagelkaas.

Peter de Haan /
Pé daalemmer

Wat een blijvende herinnering betreft: het plantsoen waar weinig water te
vinden is, is nu vernoemd met Ranomi’s voornaam. Misschien dat haar
achternaam dan verbonden kan worden aan een vijver (met minimaal
de lengte van een wedstrijdbad) die de gemeente Winsum enige jaren
geleden heeft laten aanleggen tussen De Stuw en de Stationsstraat in
uitbreidingsplan De Groenlanden. Veel kinderen in het dorp weten deze
locatie te vinden. Hoewel dit geen omgebouwde boerensloot is, maar
een volledig nieuw gegraven waterpartij, zit deze toch vol met kikkers,
die in de avonduren al hoorbaar aan het oefenen zijn op de naam “Krr ...
Krrr...”. Het begin is er, dus met vier jaar training moet het zeker lukken
de naam goed uit te spreken!
Het zijn maar wat ideetjes voor een volgende keer, geen toekomstvisie...
Ranomi: bedankt voor je prestaties in 2008 en 2012. En ga vooral
doen wat je zelf wilt en leuk vindt. Maar vooral eerst lekker bijkomen
en nagenieten van de afgelopen weken. Vakantie!!
foto schilderij: Galerie Het Raadhuis, Eenrum ; overige foto’s: Johan de Lange / tekst : Reina de Lange

Najaarsrommelmarkt Sauwerd
De traditionele najaarsrommelmarkt op het Kerkplein vindt dit jaar plaats op vrijdag 14 september. Vanaf 17.30 uur precies kan daar het snuffelen en kopen beginnen. Zoals altijd is er
weer een grote verscheidenheid aan de meest uiteenlopende artikelen. Voor iedereen is er
wel wat van zijn gading. De opbrengst gaat ook nu weer naar een aantal goede doelen, die
overigens nog moeten worden vastgesteld. In 2011 werden de Voedselbank, de Mercy Foundation, de Oranjevereniging, de Raitdaiprunners en projecten van de beide Sauwerdse kerken
met mooie bedragen verblijd.
Vrijwilligers maken op 10 september een verzamelronde door Wetsinge en Sauwerd.
www.contactblad.info
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NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp: programma
seizoen 2012/2013
Onderstaand het programma van NBvP Vrouwen van Nu afdeling
Adorp voor het komende seizoen. Alle avonden worden gehouden in
dorpshuis Artharpe en beginnen om 19.45 u. behalve ... de eerste bijeenkomst op 19 september. Dan is iedereen al om 's ochtends 9.30 u. welkom voor een tropische ochtend.
2012
19 september

Het bestuur zal zich op creatieve wijze richten op een
tropische ochtend. Samen met uw vakantieverhalen
en de jubilarissen gaan we vrolijk van start.

(NB: 9.30 u.)

	
  

17 oktober

Plattelands keuken “van wieg tot graf” met Caroliena
Verhoeven.

14 november
12 december

	
  

2013
23 januari

Brandwonden stichting met Grietje Bakker.

	
  

Kerstkrans maken met Lydia Kamps.

Jaarvergadering. Ingevuld met een verhalenbingo.
	
  

13 februari
13 maart

	
  

17 april
	
  

mei

Valpreventie met mevrouw A. Kleinjan Uneken.
Masai, een nomadenvolk in Kenia; avond verzorgd
door Ger Brakel.
Klompenmuseum Eelde met “Lopen op hout” door
Aukje van der Weg.
Afsluitend reisje van het seizoen 2012 -2013. Wederom
zullen we ons laten verrassen door de dames van de
reiscommissie.

We hopen dat u zult genieten van onze gezamenlijke avonden!
Het bestuur

Westers Plakboek
De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" - met krantenberichten vanaf februari
2002 - verschijnt in het volgende Contactblad.
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n Pioano ien n swienestaal
n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers
Groeningen (N.-B.), Pieterpad, zummer 2009.
n Flinke blonde vraauw mit t hoar ien n staart bringt mie noar n wat achterof stoande, verbaauwde swienestaal, mien sloapplek veur vannaacht. Dizze broenverbraande dubbelgangster van Ankie van Grunsven - ze proat ook mit net zo'n dik Broabants accent - ien n wit
maauwhemd en korde spiekerbroek, vertelt ientied wat over dit bedrief, n ezelfarm. Onderwiel
wist ze mie ain van baaide lutje sloapkoamerkes, t berregoud, handdouken en zukswat. n Poar
lutje kiender en n hond scharrelen achter heur aan. O ja, en ik mout dommit ook even ezels
bekieken. Ik beloof t, mor ik wil eerst even oetpoesten en douchen. t Was waarm vandoag en ik
bin goud muid. Ik loat mie ien 'woonkoamer' van swienestaal ien n woepsterd van n broenleren
fauteuil valen. Logeren op n ezelboerderij - ien n verbaauwde swienestaal, dat heb ik nog nait
eerder mitmoakt. Ik verbeel mie dat ik t nog roeken kin...
Din goa ik mie es lekker douchen. Mor dat vaalt bot òf. Douche is hail ainvoudeg en slim
soeterg. Ik kin ins nait rechtop ien douchebak stoan of ik steut mien kop tegen t schuunze dak
dij, zo te zain, van asbestgolfploaten is. Ondanks de hype dij der voak ontstaait bie asbest,
liggen ze hier gewoon open en bloot op dakbaalken. Stil liggen loaten en nait aankommen is
den t devies en ik blief overdreven verzichteg oet de buurt van dij golfploaten. Zodounde mout
ik mie mit kromme rug douchen. Muren van douche binnen bekledt mit wit geplastificeerde
spoanploaten. Op noaden let toploag lös en en dij noaden sloagen zwaart oet vanwege vocht.
n Male oetkiek.
Behaalve vaaier dikke kloeten van fauteuils, n groot bakbaist van n tillevisie dij t nait dut en
veul ezel-parafernalia op planken aan muur, mit honderden voantjes en bekers van priezen dij
ze wonnen hebben mit heur ezels, en ook op bozzem en op toavel apmoal knuffels en poppen
van ezels, staait ien ter ien dizze zitkoamer tot mien verboazen n haile olle pioano. Ain oet
1880, zai ik op n schildje, dij ik mit wiesvinger schoonwis. Dus hoast honderddatteg joar old.
Haildaal onder stof en flink schanzaaierd. Ooit was e swaart mit strakke, klassieke versierings,
hier en doar zit nog wat dovve lak. Aan veurkaant boven t klavier zitten nog restanten van twij
gaitiesdern keersenstanders. t Is n Duutse stoande pioano. A. Grord, Berlin staait op t schildje, leverd deur ’Mossel en Versteege’, n zoak dij nog altied bestait. n Pioano dus oet tied van
Brahms, Saint-Saëns, Dvorák en Grieg.
Zol dat nog n pioano wezen mit dat olderwetse, zangerige geluud oet negentiende aiw? Ik heb
thoes n cd met opnoamen van zo’n olle pioano, n Bösendorfer, mit pioanostukjes van Bruckner
derop, n tiedgenoot van dizze componisten. En ook heb ik nog n cd mit laiden van Schubert,
n haalve aiw eerder, begelaaid deur ook zo’n romantische, zangerege pioano. Benoam bie
Schubert klinkt dat hail mooi, vien ik. Mor dit instrement is gain Bösendorfer en van A. Grord
heb ik nog nooit heurd. Ook loader, weer thoes, vien ik niks noa zuiken op Google en Wikipedia.
Ik schoef mit veul gestin zo'n lompende stoul opziet en dou nijsgiereg klep van t klavier omhoog. Doaronder zai ik n fienmoazeg netwaark van grieze spinwebben, onder n loag stof. As
ik dat wat opziet veegd en poest heb, bliekt ter n rieg graauwidde en gries oetsloagen swaarde
toetsen onder te zitten. Hier en doar is t ivoor der òf. Ik druk n poar toetsen ien. Hai is vrezelk
vaals. Summege toetsen geven haildaal gain geluud, aandern allenneg n dof kreunen. t Verwachte zangerge geluud heur ik nait. Dizze pioano is wel hail slim verhinneweerd. Schane...
Even loader loop ik weer noar boeten tou om ezels te bekieken. t Is nog aalweg waarm,
benoam ien zun, dij nog n haandbred boven horizon staait. Nicole, zo hait de vraauw, legt mie
veur- en noadailen oet van dizze oet de hand gelopen hobby, zoas zai dat zegt. t Is dudelk
heur ondernemen, heur man zai ik naargens. Zai bruken ezels veur t fokken en veur dressuur.
Ook willen ze der mit woagentjes mit rieden veur toeristen.
www.contactblad.info
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As ik zeg dat ezels toch hail stiefkoppig wezen kinnen, reageert Nicole fel dat ezels veul intelligenter binnen as peerden. ”Dat is wat de mensen niet weten. Maar paarden doen, wat ze
eenmaal geleerd is, min of meer blindelings. Ezels niet, die doen alleen iets als het volgens
hun gevoel ook werkelijk kàn. Bij een gevaarlijke opdracht kunnen ze inderdaad halsstarrig
zijn. Maar dan weet je ook dat er iets niet klopt.” Zo, doar kin ik t mit doun.
Soavends komt Nicole der nog weer aan mit mien ontbijt veur morgenvro. Ze vertelt hou ze dit
gastenverblief haildaal zulf opknapt hebben. Ze is der hail groots op en wiest mie op vlouerklaid en gerdienen. ”Gekregen van mijn peettante, toen die naar het verzorgingstehuis ging.
Het past precies, vind je ook niet?” Ik wait t nait, t is n ratjetoe van kleuren en stielen. Ze zit
zo te heuren haildaal ien n netwaark van olders en kiender, ooms en taandes, dij apmoal mit
nkander ien schrip binnen, nkander helpen en der dainsten veur terug verwachten. Gevangen
ie n luk boerendörpke ien t oosten van Broabant.
Op mien vroag woarom dizze pioano hier staait en woarom ze dij pioano den nait opknappen en stemmen let, zegt ze: ”Die piano is met man en macht naar binnen gerold op stukjes
doorgezaagde bezemsteel. Hij kwam van mijn nonkel zaliger, die hem weer van mijn oma had.
Het is de piano waarop zij als kleine mejuffer nog gespeeld heeft, wat het wel mooi maakt
natuurlijk. En ik vind het ook wel goed staan, zo’n piano.”
n Aarfstuk dus, mor nait goud onderholden. Of ze mien gedachten leest: ”Ja, hij is niet helemaal eh… Maar hij is toch ook niet helemaal níet…”, zegt ze cryptisch. Ik loof dat ik t begriep,
heur lat ligt nait hoog ien dit logement. Noa n zetje zegt ze: ”Ik doe het toch maar niet, iedereen
zit er aan, kinderen en pubers. Dat stemmen is weggegooid geld. En bovendien zit er de boktor in. Hij gaat sowieso weg, want anders vreten die beesten de hele tent op.” Ik vroag heur
nog of ze zulf ook pioano speult. Nee, zai het niks op mit dat getjongel. Zai holdt meer van
André Hazes en zo.
Snaachts kin ik nait ien sloap komen, gooi mie mor aal weer op aander zied. Pomp van t gode
blaauwplastikken zwembad, vlak achter mien sloapkamer, pröddelt haile naacht deur. t Is ook
slim benaauwd op t lutje koamerke, want ik heb vanwege muggen t roamke op tied dicht doan.
Toch binnen der nòg muggen en ik wor n moalofwat stoken. Mor op n duur vaal ik den toch
ien sloap.
Aanderdoagssmörgens, as t net licht is, wor ik wakker van regen dij op dak tikt en loader, as
t haarder regent, overgaait ien n zaacht roezen. As ik opstoa om kwart veur aacht regent t
nog zachtjes. n Trekker mit n strontkaar der achter, n splinternije fiets en wat achterbleven
speulgoud, t staait en ligt ter nog net zo bie as gusteroavend. Mor nou kletsnat. Dunne mis
struult te kaar oet en moakt n vies broen spoor noar n putje ien bestroaten.
Veur ik weer aan raais goa mout ik even wachten op Nicole om òf te reken en ofschaid te nemen. Ik heb zodounde nog even tied veur t gastenbouk. Der wordt deur mien veurgangers
deurgoans hail positief schreven over dit verblief. Ainmoal was der ain mit wat vrundelke kritiek. Mor volgende schriever ien t bouk vient dat haildaal onterecht en serveert dij mopperoar
keihard òf. Der maag nait zoest en jeuzeld worden, aaltied positief blieven. Vekaanzie mout
leuk wezen en overaal is wel ais wat. Gastvraauw slooft heur oet om logees n goud verblief te
bezörgen en din mout men nait soezen!
Ik overweeg eerst om wat over douche te schrieven, mor ik dou t toch mor nait. Ik haar dat ook
tegen Nicole zulf zeggen kind, dou ze mie gusteroavend vroug hou ik t hier von. Mor ik repte
der nait over. Laf meschain, mor ik hol t din mor op t feit dat ik dizze ezelfarm hail biezunder
vien, net as sloapen ien swienestaal. En dat ik zukswat nog nooit eerder mitmoakt heb. En dat
is ook de woarhaid.
Sinds 1 juli Groninger verhalen online
De Groninger verhalen van Bé Kuipers staan sinds 1 juli 2012 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Expositie schilderijen en keramiek in kerk Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert op 22, 23, 29 en 30 september in de kerk van
Adorp weer een expositie. De Commissie heeft dit keer Ben Hekert en Tjabel Klok uitgenodigd
om te komen exposeren: Ben met schilderijen en Tjabel met keramiek.
De expositie zal zaterdag 22 maart om 14.00 uur, onder
het genot van een hapje en drankje, worden geopend
door Marianne Besselink, Gedeputeerde wonen, welzijn,
zorg, krimp en leefbaarheid van de provincie Groningen.
De expositie is gratis toegankelijk en geopend van 14.00
uur tot 17.00 uur.
Ben Hekert

Op jonge leeftijd is hij begonnen met tekenen. Op 15
jarige leeftijd schilderde hij het schilderij 'vogel'. Hij had
van zijn opa een ezel, olieverf en doek gekregen. Hij wilde
schilderen en kunstschilder worden en hij verdiepte zich
in de oude meesters.
In 1987 begon hij lessen aan de Academie Minerva Groningen te volgen. Diverse technieken werden hem aangeboden en geleerd. Hij voelde het meeste voor olieverf. Hij
heeft onder andere les gehad van Rein Pol en Matthijs
Rölling.
In het eindexamen jaar schreef Ben een scriptie over het
stilleven. Het stilleven is ook een steeds weer terugkerend element in zijn repertoire. Naast het schilderen van
stillevens, schildert hij ook portretten, landschappen en
dieren.
Tjabel Klok

Primitieve, oud-Mexicaanse en oosterse decoratie- en stooktechnieken vormen een sterke inspiratiebron voor het werk van Tjabel. Hij transponeert deze echter op een geheel eigen wijze
tot hedendaagse vormgeving en kleurstellingen.
In de Raku-techniek, waarin oosterse filosofie en levenswijze een belangrijke
rol spelen, maakt hij gebruik van eigentijdse vormen en glazuren en gaat
de dialoog aan met de traditie door de toepassing van oude technieken en
stookwijzen.
Dat ook moderne invloeden zich laten gelden, blijkt uit het presenteren van
werkstukken in de Naked-Raku-techniek, waarin de kleuren zijn vervangen
door grafische lijnen en patronen als herinnering aan de voorheen aanwezige
glazuurlaag.
Als gevolg van en in aansluiting op zijn zoektocht in de keramische omgeving
heeft hij meerdere keren workshops en presentaties gegeven op het gebied
van (Raku-) ovens, papierovens, zaagselovens (pitfiring) en dergelijke.
De opgedane kennis op het gebied van glazuren deelt hij regelmatig met
cursisten die zich willen bekwamen in dit specifieke vakgebied.
Tjabel heeft zich naast zijn docentschap in zowel het onderwijs als in een
creativiteitscentrum en in diverse cursussen altijd sterk toegelegd op zijn eigen creatieve producties.
Hij volgde de opleiding Handvaardigheid - MO - B aan de Academie voor
Beeldende Kunsten Minerva te Groningen en verdiepte daar zijn keramische
kennis.
We zien jullie graag!
www.contactblad.info
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Open Monumentendag in het teken van 'Groen van Toen'
De Open Monumentendag op 8 september staat dit jaar in het teken van het thema Groen van
Toen. Op deze dag wordt in de gemeente Winsum aan diverse aspecten van groen in onze
eigen leefomgeving aandacht besteed.
De erfgoedcommissie van de gemeente Winsum heeft in samenwerking met drie historische
kringen en museum Wierdenland voor deze dag een programma gemaakt.
Lezing in museum Wierdenland

In museum Wierdenland te Ezinge houdt mevrouw Mensinga om 13.30 uur een lezing met de
titel ‛Enkele bladzijden uit een stokoud herbarium’. De lezing gaat over de planten en gewassen, die de vroegere kwelder- en wierdenbewoners van Groningen ter beschikking stonden en
van welke waarde deze gewassen voor hen waren.
Excursie naar Allersmaborg

Aansluitend organiseert de Historische Kring Ezinge vanuit Museum Wierdenland een excursie naar de Allersmaborg. Om 15.15 uur wordt uitleg over de tuin, de singels en de boomgaard
gegeven door Nico Boele van Staatsbosbeheer.
De Allersmaborg zelf is op 8 èn 9 september te bezoeken vanaf 10.30 uur.
Wandelen, fietsen of autorijden

De Historische Kring Baflo biedt drie routes aan, waarin het groen van Baflo, Rasquert, Tinallinge, Den Andel en Saaxumhuizen is opgenomen. De wandelroute vanuit de kerk van Tinallinge start om 10 uur (tot ca. 16 uur). Een fiets- of autoroute naar Den Andel en omgeving en
een wandeling door Baflo en Rasquert starten eveneens om 10 uur (tot ca. 16 uur) bij het
station te Baflo.
De Historische Vereniging Winsum-Obergum organiseert samen met de plaatselijke werkgroep
Historisch Groen een fiets- of autoroute langs oude kerkhoven en kerkhofjes in Obergum, Ranum, Maarhuizen, Mensingeweer, Klein Maarslag, Bellingeweer en Winsum. Deze excursie
start om 10 uur in de Nicolaaskerk in Obergum, waar een medewerker van de gemeente
Winsum uitleg geeft over het groenbeleid. Onderweg is er aandacht voor het historische groen
om de oude kerkhoven en de symbolische waarde van het groen, dat op vele grafstenen staat
afgebeeld.
Wetsingerzijl

Zaterdag van 11.00 tot 16.00 is de restauratie van de Wetsingerzijl te aanschouwen. Er staat
een kraam met informatie over de zijl en het waterschap.
Over het thema

Het thema van de landelijke Open Monumentendag van dit jaar luidt ‛Groen van Toen’. Groen
is, in al zijn vormen zoals planten, bomen, kruiden, groenten, landschap en woonomgeving,
van essentiële en vitale betekenis voor de kwaliteit van ons leven. Ook in decoratief opzicht
verbindt het groen in onze omgeving natuur en cultuur. Denk maar aan de beplanting van
tuinen, parken, kerkhoven, landgoederen, wierden, erven, hofjes, tuinen, etc.
Daarnaast heeft het groen in de loop der eeuwen ook een symbolische waarde, van palmtak
tot buxus, van dennenboom tot olijftak. Op de nog bewaarde grafstenen van onze voorouders
zijn de sporen van deze eeuwenoude, cultuurhistorische verbondenheid nog goed zichtbaar.
Meer informatie

Meer informatie is verkrijgbaar bij: Jacques Tersteeg  0595-442 456 / 06-31 744 820
Programma- en routeboekjes zijn voor € 2,-- verkrijgbaar bij alle hiervoor genoemde startplaatsen en plaatsen van handeling, zoals de Allersmaborg en museum Wierdenland.
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Fotografisch Geheugen
Terugblik oproep straaljagercrash Oude Adorperweg in 1972
Naar aanleiding van de oproep voor foto's en brokstukken in het Contactblad van 1 juli 2012 en
oproepen in diverse huis-aan-huisbladen, zijn een aantal reacties binnengekomen.
De personen die tot nu toe gereageerd hebben, hadden uiteenlopende dingen te melden. Dat
varieerde van informatie over het vliegtuig zelf, ooggetuigeverslagen van de eerste momenten
na de crash, en dingen die je vast kunt pakken zoals brokstukken van het toestel en krantenknipsels.
De gecrashte Starfighter vloog voor het 322e Squadron van Vliegbasis Leeuwarden. Het toestelnummer was D-8325. Van dit toestel zijn foto's bekend in vliegende staat. En ook eentje
dat 'ie door het neuswiel gezakt op een vliegveld ligt. Of dit te maken heeft met de crash bij de
Oude Adorperweg is onbekend. Voor zover te achterhalen is, weet men daarvan de oorzaak
niet. Maar dit hoeft niet verwonderlijk te zijn, want het toestel sloeg bij het neerkomen een
enorm gat in de grond en het zakte al snel diep weg.

Starfighter F-104 D-8325 van het 322e Squadron Vliegbasis Leeuwarden,
het toestel dat in 1972 bij de Oude Adorperweg gecrasht is
bron foto:  www.willanijhuis.com

Helaas is er nog steeds geen foto van het toestel na de crash en is dat wellicht te optimistisch
geweest gezien de vakantieperiode. Nu volgende week de scholen weer beginnen en dus de
meeste mensen terug zijn van vakantie, wordt de oproep vooreerst voortgezet.
Wie nog foto's of brokstukken heeft:

meld dit via:  fotografischgeheugen@planet.nl of  050 3061208

brokstuk van het toestel: een stukje van de vliegtuighuid
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