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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).
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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. Vanaf 18.00 u.

Kerkdiensten  

 

Voedselbank

	  De producten die in januari worden ingezameld zijn: koffie, thee en koffiemelk.

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. 

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 jan. 10.30 u. - Leesdienst Nieuwjaarsmorgen
6 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. A.A.J. de Boer
13 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
20 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
27 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
3 feb. 9.30 u. - ds. G. Timmermans

14.15 u. - ds. W. Jagersma
10 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens avondmaal

14.15 u. - 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

 



3Contactblad 1 januari 2013www.contactblad.info

Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

januari
1 NIeuwjaar: iedereen de beste wensen voor 2013!!
1 01.00 u. Nieuwjaarsdag met nieuwjaarsparty Jeugdsoos Adorp
1 Invoering Diftar
2 Ophalen kerstbomen en vuurwerkafval door gemeente (zie pag. 11)
2 Nieuw bestemmingsplan Adorp ligt ter inzage (zie pagina 9)
2 10.00 u. Gemeentehuis open (alleen 2 januari, overige dagen gewone tijden zie 

ook pagina 7)
2 ! Wijziging statijd bibliobus (zie pagina 14)
6 ! Sluiting aanmelding deelname buffet Nieuwjaarsbijeenkomst Steunpunt / 

St. 55+ (zie pagina 20)
7 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'Hospice Groningen' (zie pagina 19)
9 Ophalen kerstbomen en vuurwerkafval door gemeente (zie pag. 11)
9 9.30 u. Nieuwjaarsreceptie gemeente Winsum (zie pagina 13)
9 19.45 u. 'Adorp Duurzaam' in "Artharpe" te Adorp (zie pagina 17)
11 17.00 u. Nieuwjaarsbijeenkomst St. 55+ / Steunpunt met optreden conferencier 

Jans Polling (zie pagina 20)
11 20.00 u. Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging
14 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Adorp (zie pagina 19)
19 19.30 u. Buurtvereniging Wierumerschouwsterweg in "Artharpe"
20 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 26)
21 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'WMO' (zie pagina 19)
23 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Jaarvergadering met verhalenbingo (zie p. 18)
23 19.45 u. 'Adorp Duurzaam' in "Arharpe" te Adorp (zie pagina 17)
28 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Sauwerd (zie pagina 19)

februari
10 10.00 u. VV Adorp-Hoogkerk, Voetbalvereniging
10 14.00 u. Fanfarecorps Adorp naar Carnaval in Kloosterburen
13 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Valpreventie (zie pagina 18)
24 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 26)

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

Verspreiding en bezorging papieren Contactblad

In Adorp wordt de papieren editie van het Contactblad gedrukt en bezorgd vanuit Dorpsbe-
langen Adorp.

Contactgegevens bezorging Adorp: Karin Stratingh  050-3062027

Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge inventariseert momenteel de belangstelling voor een pa-
pieren editie in Sauwerd, Groot en Klein Wetsinge. Gegevens met betrekking tot bezorging in 
dat gebied volgen t.z.t.
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Inzamelingsacties
januari Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk. Voor inleveren zie pagina 2)

februari Voedselbank: blikgroentes en suiker. Voor inleveren zie pagina 2)

Agenda vaste activiteiten Dorpshuis “Artharpe” 

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 de volgende pagina en/of   http://www.
adorp.com/dorpshuisnieuws en/of  http://www.contactblad.info - agenda.

 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) m.i.v. 2 januari 2013 van 13.20-14.20 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
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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:  maken voor u af-
spraken en u kunt bij hen terecht met vra-
gen, voor adviezen en informatiefolders. 
Tevens voor het verwijderen van hechtingen, 
het meten van de 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 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

Buurt- en Thuiszorg, diversen
 www.buurtzorgnederland.
     com/

 winsum@buurtzorgnederland.
     com

 06 53 343 791

 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
Secretariaat:       Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd 

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

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
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 werk-
dagen 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 mo-
gelijk 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 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.

ONLINE REGELEN: WWW.WINSUM.NL
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daar-
voor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en 
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.
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VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een 
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en 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.

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
•  
Ontheffing apv voor nachtelijke spoorwerkzaamheden
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 
van de APV aan:
•  BAM Rail t.b.v. nachtelijke werkzaamheden, te weten het slijpen van spoorstaven,  aan de 

spoorlijn Groningen-Roodeschool in de gemeente Winsum gedurende het jaar 2013 (13 
december 2012).

Papierinzamelvergunning
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor de inzameling van oud papier 
in Adorp, Sauwerd en Wetsinge aan: Fanfarekorps Adorp te Adorp, VV SIOS te Sauwerd, Ge-
reformeerde Kerk Vrijgemaakt Sauwerd te Sauwerd (5 december 2012)
Kledinginzameling
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor het huis-aan-huis inzamelen 
van kleding aan de volgende organisaties:
•  Humana in februari 2013 (20 december 2012)
•  Orange Babies in april 2013 (20 december 2012)
•  Fonds Gehandicaptensport in juni 2013 (20 december 2012)
•  Jantje Beton in augustus 2013 (20 december 2012)
•  Stichting Salvatoriaanse Hulpactie in oktober 2013 (20 december 2012)
•  Leger des Heils/Reshare in december 2013 (20 december 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.



9Contactblad 1 januari 2013www.contactblad.info

RECTIFICATIE BESTEMMINGSPLAN ADORP
Voor Adorp is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, dat sinds 21 november ter inzage ligt. In 
de publicatie in de Wiekslag van 20 november is per ongeluk een foutieve inzage- en reactiet-
ermijn genoemd. Hieronder de juiste termijnen: 
Ontwerpbestemmingsplan Adorp
Vanaf 21 november 2012 tot en met 2 januari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Adorp 
voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (let op: gewijzigde ope-
ningstijden rond de feestdagen). U kunt het bestemmingsplan ook inzien via  www.win-
sum.nl onder het kopje Ruimtelijke Plannen, of  www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam 
‘Bestemmingsplan Adorp’, of de code: NL.IMRO.0053.BPAD2012BEHE1-OW03.
Zienswijzen
Van 21 november tot en met 2 januari 2013 kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan 
geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.  U kunt uw zienswijze richten aan de ge-
meenteraad van Winsum; Postbus 10, 9950 AA, Winsum. Heeft u vragen over het bestem-
mingsplan, de procedure of het raadplegen van het digitale plan, dan kunt u contact opnemen 
met mevrouw N. Scheeper ( 0595-447714).

	  

WINTER: PAS OP VOOR GLADHEID OP DE WEG!
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van 

het jaar. Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen, dat het op de weg gevaarlijker 
wordt dan gebruikelijk. Als wegbeheerder doet de gemeente Winsum er alles 

aan om de gladheid zo effectief mogelijk te bestrijden. 
Op  www.winsum.nl leest u hoe wij als gemeente uitvoering geven aan ons 
strooibeleid.

WIJZIGING MAXIMAAL AANTAL KILOMETERS WMO- VERVOER PER 1 JANUARI 2013
Gebruikers van het Wmo-vervoer kunnen tegen verlaagd tarief gebruik maken van de regio-
taxi. Vanaf 1 januari 2013 wordt het maximaal aantal kilometers per jaar verlaagd naar 2.500 
kilometer. Wie meer kilometers per jaar wil reizen kan gewoon gebruik maken van de regiotaxi 
maar dan tegen het normale tarief.
Voor iedereen die na 1 augustus 2011 een indicatie heeft gekregen was dit maximale kilome-
teraantal van 2.500 al van toepassing. Voor mensen die al eerder een indicatie hadden was 
er een overgangstermijn. Vanaf 1 januari 2013 geldt de wijziging voor iedereen. De wijziging 
heeft voor de meeste gebruikers van het Wmo-vervoer weinig consequenties. Het merendeel 
reist niet meer dan 2.500 kilometer per jaar. Ook kunnen meer mensen gebruik blijven maken 
van het openbaar vervoer. Veel bushaltes in de gemeente zijn aangepast en bussen zijn beter 
toegankelijk.

SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een sloopmelding ontvangen voor het:
•  verwijderen van asbest uit de woning, Acacialaan 32, 9771 AC in Sauwerd (M-2012-0049, 

20 november 2012)
Sloopmeldingen worden gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen 
sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
•  Adorp, Zuiderstraat 9774 PL, 1 iep
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte ( 0595-447777).

BELASTINGVERORDENING
Op 13 december 2012 is door de gemeenteraad de volgende verordening vastgesteld:
•  Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2013.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. De verordening is te vinden 
op  www.winsum.nl en ligt ter inzage in een verzamelmap bij de Centrale Balie van het ge-
meentehuis. Iedereen kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift krijgen van deze verorde-
ning.
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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

MELDINGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, of ervaart u overlast van mensen die een 
avondje uit waren? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via het digitaal meldingenloket op  
www.winsum.nl. Dringende overlastmeldingen kunt u het best direct doorgeven aan de politie, 
 0900-8844. Zo kan er spoedig actie worden ondernomen.
Meldingen voor Beheer en Onderhoud kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven via  0595-
447777, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstij-
den van het gemeentehuis kunt u bellen met  06-2991749.

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 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.

REINIGING EN INSPECTIE GEMEENTELIJK RIOOL
GMB Rioleringstechnieken B.V. voert schoonmaak- en inspectiewerk uit aan het gemeentelijk 
hoofdriool. In de gemeente Winsum ligt ongeveer 84 kilometer rioolbuis. Om het afvoeren 
van rioolwater te kunnen waarborgen wordt het hele stelsel in 2012 en 2013 gereinigd en 
geïnspecteerd. De rioolinspectie gebeurt met een videocamera en veroorzaakt geen overlast. 
De schoonmaakwerkzaamheden kunnen eventueel wel overlast veroorzaken in de vorm van 
stankoverlast of, in uitzonderlijke gevallen, ook wateroverlast.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het reinigen en inspecteren van het gemeentelijk riool op  
www.winsum.nl.  Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u contact 
opnemen met de balie van het gemeentehuis,  0595-447777.  

HERINRICHTING GROEN NAJAAR 2012 / VOORJAAR 2013
Elk jaar richt de gemeente op meerdere plaatsen openbaar groen opnieuw in. De redenen 
daarvoor zijn divers. De beplanting voldoet niet aan de gestelde eisen, het geeft overlast of 
is niet efficiënt te beheren. Afhankelijk van de situatie komt er nieuwe beplanting, een ander 
type groen of zelfs een compleet andere inrichting. Wanneer het een plan betreft waarvan wij 
vinden dat u daar als bewoner bij betrokken moet worden, dan heeft u het voorgestelde plan 
al ontvangen. Daarnaast zijn er plannen voor herinrichting, die veel minder opvallend zijn. Op 
de website van de gemeente Winsum staat een overzicht van locaties, met een beknopte om-
schrijving van de werkzaamheden. Overleg kan mogelijk nog leiden tot wijzigingen.
De uitvoering start voor een deel nog dit jaar en loopt door tot voorjaar 2013. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met K. Schuurman van de afdeling Ruimte  0595-447785.
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NIEUWE AFVALWIJZER 
In december is de Afvalwijzer 2013 huis-aan-huis verspreid. Hierin vindt u belangrijke infor-
matie over de inzameling van de verschillende soorten afval in de gemeente Winsum. Op de 
afvalwijzer staat het rooster van de inzameldagen van de grijze en groene containers, maar u 
vindt er ook nuttige informatie over afvalscheiding.
Heeft u de afvalwijzer gemist of wilt u een extra exemplaar, dan kunt u deze gratis opvragen bij 
de centrale balie van het gemeentehuis,  0595 447777 of  gemeente@winsum.nl. U kunt 
de afvalwijzer ook downloaden vanaf  www.winsum.nl.

	  

OVERTREDINGEN UITKERINGSREGELS VANAF 1 JANUARI 
2013 STRENGER BESTRAFT
De meeste ontvangers van een uitkering houden zich aan de regel-
geving. Het kan echter zo zijn dat u onbewust deze regelgeving over-
treedt en daardoor in de problemen komt.

Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De over-
heid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld bestemd voor uitkeringen alleen 
terecht komt bij mensen, die hier recht op hebben. Daarnaast is het moeilijk om uitkeringen in 
stand te houden als geld bij de verkeerde mensen terechtkomt. Op  www.weethoehetzit.nl 
leest u alles over de sociale wetten en regels waar u rekening mee moet houden. 

KERSTBOMEN EN VUURWERKAFVAL
De kerstbomen worden op 2 en 9 januari in alle kernen in de gemeente opge-
haald. Wij verzoeken u de kerstboom op dezelfde plaats te leggen als waar u 
uw afvalcontainer aanbiedt. 
Voor vuurwerkafval stelt de gemeente speciale zakken beschikbaar. De zakken kunt u krijgen 
bij de gemeentewerkplaats, bij de balie van het gemeentehuis en bij de vuurwerkhandelaren 
in de gemeente Winsum. U kunt de zakken met vuurwerkafval afleveren bij de gemeentewerk-
plaats op vrijdagmiddag. Maar u kunt het ook aan de weg zetten op de eerste dag dat de kerst-
bomen worden opgehaald, op 2 januari.

VRAGEN OVER DIFTAR
In december is met de Wiekslag de tweede AfvalActueel verspreid met informatie over Diftar. 
Mocht u deze niet hebben ontvangen, dan kunt u een exemplaar ophalen bij de balie van het 
gemeentehuis, of downloaden van  www.winsum.nl. Naar aanleiding van deze AfvalActueel 
hebben we diverse vragen ontvangen over afval, die we hieronder beantwoorden.
Verzamelcontainer 
Een verzamelcontainer is een grote container, die bij appartementen staat en gezamenlijk door 
de bewoners van appartementen gebruikt wordt. Het idee achter Diftar is dat zoveel mogelijk 
per huishouden een variabel tarief wordt berekend. Als mensen gebruik moeten maken van 
verzamelcontainers omdat er geen plaats is voor individuele containers, is dat niet mogelijk. 
Daarom geldt voor inwoners die gebruik moeten maken van een verzamelcontainer het vaste 
tarief van € 225,40. Dit bedrag bestaat uit € 120,-- vastrecht en een vast tarief gebaseerd op 
het verwachte gemiddelde variabele tarief van € 105,40.
Sappakken, blik en kunststof
De gemeente krijgt ook vragen over de inzameling van sappakken, blik en kunststof. In de 
loop van volgend jaar worden landelijk of regionaal proefprojecten verwacht op het gebied van 
inzameling van sappakken en statiegeldflessen zijn. Als deze projecten van start gaan zal Win-
sum daar aan meedoen. Tot die tijd kunt u dit afval gewoon in de grijze container doen.  Kunst-
stof wordt in onze gemeente nagescheiden. De vergoeding daarvoor wordt aan de gemeente 
uitgekeerd, waardoor de uiteindelijke verbrandingskosten lager zijn. Dit verrekenen wij met de 
totale verwerkingskosten en dat wordt verrekend met de totale afvalstoffenheffing. Uiteindelijk 
komt dit voordeel dus bij de burger terecht.  Dat geldt ook voor blik. Dit wordt door magneten 
uit het afval verwijderd, waarvoor de gemeente ook een vergoeding krijgt. Ook die vergoeding 
wordt in mindering gebracht op onze verwerkingskosten en doorberekend aan de burgers.
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VAN 2012 NAAR 2013…
LATEN WE DE JAARWISSELING SAMEN LEUK HOUDEN 
Wij hopen dat de jaarwisseling voor iedereen plezierig en veilig zal verlopen. U kunt daar zelf 
aan bijdragen, door overlast of illegale activiteiten te melden aan de politie. Zonder uw mel-
dingen komt de politie namelijk niet altijd in actie! Bel dus als u dat nodig vindt de politie via  
0900-8844 (niet urgent) en alleen voor echt dringende en heterdaad situaties het alarmnum-
mer  1 1 2. De nummers zijn dag en nacht bereikbaar.
U doet er goed aan om uit voorzorg uw vuilcontainers, tuinmeubilair, brievenbus en andere 
losse zaken rondom uw huis tijdig binnen te zetten. Houd huisdieren zo veel mogelijk binnen 
en houd honden aangelijnd.
Ook de gemeente treft voorzorgen om schade aan gemeentelijke eigendommen te voorkomen. 
Helaas kosten vernielingen jaarlijks vele duizenden euro’s. U, als burger, betaalt dit indirect 
via de gemeentelijke belastingen. Dat geld zouden we liever op een leukere manier besteden. 
Schade wordt zo mogelijk op de daders of hun ouders verhaald.

Voor de jaarwisseling worden de volgende maatregelen getroffen:
Glas- en kledingcontainers
De glascontainers worden weggehaald. Kledingcontainers worden tijdelijk weggehaald.
Zodra mogelijk worden de containers weer teruggeplaatst.
Verkeerslichten
Tijdens de jaarwisseling zijn de verkeerslichten langs de provinciale weg buiten werking 
gesteld.

Vreugdevuren
Een vuur stoken in de open lucht is verboden, tenzij u een ontheffing hebt. Het college heeft  
ontheffing verleend voor een openbaar vuur (vrij toegankelijk, mits geen sprake van wange-
drag) voor de voormalige gemeente Adorp alleen de locatie Speelweide aan Molenweg in 
Adorp.
Op alle andere plaatsen is het verboden een vuur aan te leggen of te stoken. Dat geldt ook 
voor locaties waar eerdere jaren een vuur was toegestaan, maar waarvoor nu geen onthef-
fing is aangevraagd/verleend. U hebt kans op een bekeuring of verwijdering van het vuur door 

Milieuboer
Is het mogelijk om een Milieuboer aan te stellen, zoals in het Westerkwartier? In de aanloop 
naar Diftar hebben we dit onderzocht. Een milieuboer is voor de gemeente op dit moment 
niet de beste oplossing. Na de proefprojecten met sappakken en statiegeldflessen gaat de 
gemeente opnieuw bekijken welke mogelijkheden er zijn voor het inschakelen van een milieu-
boer. 
Beheer afvalcontainers
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Meldingen van 
vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of niet geleegde contai-
ners kunt u dan ook alleen maar kwijt bij de Milieudienst Groningen,  050-367 10 00. Ook 
aanvragen voor extra containers worden ingediend bij de Milieudienst Groningen. Hiervoor 
worden extra kosten in rekening gebracht.
Wanneer u op basis van medische indicatie een extra restafvalcontainer nodig heeft kunt u 
deze ook via de Milieudienst Groningen aanvragen. Bij de aanvraag hoort een schriftelijke 
verklaring van de huisarts of medisch specialist, waaruit blijkt dat als gevolg van een chronis-
che ziekte of handicap extra afval wordt aangeboden. Een extra restafvalcontainer op basis 
van medische indicatie is gratis.
Luiercontainers
De luiercontainer die bij Kids2b (de Blauwe Schuit, Warfstraat 1 in Winsum) staat, is verplaatst. 
Hij staat niet meer aan de Warfstraatkant, maar aan de kant van de Borgweg. Baflo krijgt bin-
nenkort ook een luiercontainer. De gemeente onderzoekt momenteel wat de beste locatie is.
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Bestuur en medewerkers van de gemeente Winsum wensen

u hele fijne feestdagen en een gelukkig 2013!

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente

op woensdag 9 januari, vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

de gemeente. Een bekeuring kost al snel € 260,- voor een brandstapel van een kuub. En hoe 
groter de brandstapel, des te hoger de bekeuring! 
Deponeer alleen kerstbomen en onbehandeld hout op de brandstapels. Storten van ander 
afval is verboden en kan u een bekeuring opleveren. Buiten het zandbed en/of de container(s) 
mag niet worden gebrand. De maximale hoogte van het vuur is 2,5 m tenzij per vuur een lagere 
hoogte is voorgeschreven. 

Vuurwerk en carbid
Het afsteken van vuurwerk mag alleen op 31 december vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 1 janu-
ari 2.00 uur ’s nachts. Gooi geen vuurwerk naar mensen en dieren. Bedenk dat ook volwass-
enen bang kunnen zijn voor vuurwerk. Volg de gebruiksaanwijzing en houd voldoende afstand!

Carbidschieten is een oude traditie die we zeker niet helemaal willen verbieden. Wel gelden 
hiervoor regels. Het gebruik van een bus tot 1 liter is zonder ontheffing toegestaan. Gaat u met 
grotere (melk)bussen aan de slag, dan bestaat de kans dat de bus in beslag wordt genomen 
als u niet in het bezit bent van een ontheffing. Laten we het dus leuk houden! Ook voor carbid 
geldt: houd rekening met omwonenden en voorbijgangers.
Voor de volgende locatie in de voormalige gemeente Adorp is ontheffing verleend voor carbid-
schieten met melkbussen tijdens de jaarwisseling: 
Sauwerd, tussen Singelweg 8 en 10 van 13.00 - 17.00 uur voor 4 bussen.

De politie en een milieuambtenaar zien toe op handhaving van de regels. Ziet u een illegale 
brandstapel of wordt er illegaal carbid geschoten, bel dan direct  0900-8844 (politie).

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.
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Statijden bibliobus Adorp en Sauwerd

Met ingang van 2 januari 2013 zijn de statijden van de Bibliobus in Adorp en Sauwerd als volgt:

Maandag
Adorp              9.50 – 11.05 uur  Torenweg

Sauwerd 11.15 - 12.15 uur  CBS De Meander 

Woensdag
Sauwerd 13.20 – 14.20 uur  Plantsoenweg

De statijd van de bibliobus op de woensdag gaat wijzigen!
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Workshop Fietsroute Plus in Artharpe leidt tot route langs het spoor!!

+

Op 28 november jl. was er een Workshop Fietsroute Plus in dorps-
huis "Artharpe" te Adorp. Deze bijeenkomst bracht ongeveer 20 
geïnteresseerden bij elkaar uit Winsum, Sauwerd en Adorp. Daar-
naast waren vertegenwoordigers aanwezig van de gemeenten 
Winsum en Groningen, van de provincie Groningen en van de 
Grondmij. Algemene aanbeveling van de workshop was, na alle 
plussen en minnen op een rij gezet te hebben, om een fietsroute 
langs het spoor te realiseren vanaf het NS station in Winsum tot 
aan het Noorderstation in Groningen.

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. 
Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op 
afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

In het programma 2011 van het college van GS van de provincie Groningen staat als doelstel-
ling de Fietsroutes Plus versneld uit te voeren. Zuidhorn-Groningen is inmiddels gerealiseerd 
en vanaf Bedum is de route in de maak. De routes vanaf Winsum en Ten Boer zijn in studiefase.

Voor de Fietsroute Winsum is € 4 miljoen gereserveerd op de begroting van de provincie. Re-
giofonds Groningen-Assen kan door cofinanciering voor een verdubbeling van het te besteden 
bedrag zorgen, dus € 8 miljoen.

In oktober 2011 is er een enquête gehouden onder fietsers die van de huidige route tussen 
Winsum en Groningen gebruik maken. De resultaten wijzen uit dat 60%  woon-werkfietsver-
keer betreft en 36 % schoolgaand fietsverkeer. Van de gebruikers vindt 84% de huidige fiets-
route matig tot slecht.

Huizen dicht aan de weg, langs de gehele route, vormen obstakels die de fietsroute vernau-
wen. Op diverse plekken zorgt het oprijdend verkeer op de provinciale weg N361 voor blok-
kades voor het fietsverkeer of zorgt voor onoverzichtelijke situaties en dus voor gevaarlijke 
situaties.

Karakteristiek zijn ook de bomenrijen langs de weg en langs de fietspaden. Verbreding van de 
fietspaden zal worden belemmerd bij behoud van de bomen.

De kwaliteitseisen waaraan een Fietsroute Plus moet voldoen is onder andere een goede 
samenhang met bestaande routes en met de dorpen, optimale directheid van de verbinding en 
een snelle verbinding, met een minimale padbreedte van 3,5 meter bij gebruik in twee richtin-
gen.

De workshop kwam met de aanbeveling voor een fietsroute langs het spoor. Verdere reacties 
uit de werkgroepen waren o.a. dat er in het Groninger land geen stratenlange verlichting hoort. 
In verband met sociale veiligheid kwam het voorstel om te onderzoeken in hoeverre oplichtend 
asfalt kan worden gebruikt.

Fietsverkeer langs de huidige route moet mogelijk blijven voor aanwonend verkeer. Ontwik-
kelingen rondom de N361 moeten niet vertragend gaan werken op de ontwikkeling van een 
Fietsroute Plus. De route langs het spoor zou er eentje zijn die onafhankelijk is van toekom-
stige plannen rondom de provinciale weg en bovendien kan een nieuw fietspad daar vrij snel 
gerealiseerd worden.

De uiteindelijke presentatie van een voorkeursalternatief valt te verwachten eind juni 2013. 
Een planuitwerkingsbesluit door Provinciale Staten is gepland eind 2013; en realisatie van het 
plan zou dan 2015/2016 kunnen plaatsvinden.
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Adorp Duurzaam

Tegenwoordig is het begrip 'duurzaam' niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Men 
hoeft de krant maar op te slaan en het gaat over energie, duurzaamheid, besparing, stijgende 
energieprijzen, milieu en dergelijke. In Adorp willen steeds meer inwoners meedoen aan duur-
zame energieopwekking. Een aantal woningen in het dorp zijn al voorzien van zonnepanelen. 
Bij Dorpsbelangen Adorp is nu de gedachte ontstaan om de inwoners van Adorp middels een 
tweetal informatieavonden voorlichting te geven over mogelijke valkuilen, kosten, terugverdi-
entijd en dergelijke van onder andere zonnepanelen.

Deze avonden zijn gepland op woensdagavond 9 én 23 januari in Dorpshuis Artharpe – Toren-
weg 9 te Adorp, aanvang 19.45 uur. Tijdens deze beide avonden is een aantal expert uitgeno-
digd (o.a. Peter Breithaupt (directeur Grunneger Power), Rob Aptroot (technisch specialist 
zonnepanelen), Jack van der Palen (duurzaamheidarchitect), Maarten den Ouden (energie- en 
duurzaamheidsadviseur), Klaas Jan Noorman (Energy Academy Europe) om uitleg te komen 
geven over verschillende energieonderwerpen en tijdens deze avonden zal ook o.a. de werk-
ing van zonnepanelen uitgelegd worden.

Programma 9 januari 2013 - aanvang 19.45 u. in dorpshuis "Artharpe"
1. Opening van de avond door bestuur DB-Adorp en uitleg doel van 'Adorp Duurzaam" (Sij-

brand Stratingh)
2. Toelichting initiatief door PvdA Statenlid Sjak Rijploeg, initiatiefnemer van 'Het energieneu-

trale dorp'
3. Overzicht energie-opwekking in Nederland (Jack van der Palen):
 - verschillende bronnen en hun aandeel
 - verkwistingpercentages (oorzaken en kosten)
 - potentie en kansen van duurzame energie

- PAUZE -

4. Begrippen en uitleg van (Maarten de Ouden):
 - energieprijzen
 - wat is een kWh, kW?
5. Energiescan - wat is dit (Maarten den Ouden)
6. Analyse energieverbruik gemiddelde woning (de energienota) en besparingen (Peter Breit-

haupt)
7. Subsidiemogelijkheden investeringen in duurzame energie (Maarten de Ouden) 
8. Mogelijkheid tot het stellen van vragen en uitleg 23 januari-programma

Programma 23 januari 2013 - aanvang 19.45 hr in dorpshuis Artharpe
1. Opening van de avond door bestuur DB-Adorp en terugblik op 9 januari
2. Energielandschappen (Klaas Jan Noorman)
3. Initiëren van duurzaamheid in je eigen omgeving - coöperatieve stroomopwekking (Peter     
    Breithaupt)
4. Analyse eigen energienota - energieverbruikers (apparatuur) (Peter Breithaupt)
5. Zonnepanelen - uitleg welke panelen zijn goed/slecht (Peter Breithaupt)

- PAUZE -

6. Collectieve inkoop - wat kan hier wel/niet en wat zijn de voordelen (Rob Aptroot)
7. Adorp Duurzaam - Discussie hoe nu verder

Zie  ook:  www.blauwe-ogen.eu,  www.grunnegerpower.nl,   www.awizon.nl,  www.
ecocertenergieadvies.nl
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     KATTENOPPAS 

Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten) 
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag 
van u over !

CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de 
dagelijkse routine vast, zodat er voor de die-
ren zo weinig mogelijk verandert.

Een kat voelt zich het prettigst in zijn eigen 
omgeving. Met oppas aan huis blijven ze in 
hun vertrouwde omgeving en houden ze hun 
eigen lekkere plekjes, kattenbak en voer. 

Kijk op WWW.CATHAPPY.NL  
Mail naar info@cathappy.nl
Bel met 06-42672378

Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6

Sauwerd                                  

NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp in 2013

Onderstaand het programma van NBvP Vrouwen van Nu afdeling Adorp. Alle avonden worden 
gehouden in dorpshuis Artharpe en beginnen om 19.45 u.

23 januari Jaarvergadering. Ingevuld met een verhalenbingo.

13 februari Valpreventie met mevrouw A. Kleinjan Uneken.

13 maart Masai, een nomadenvolk in Kenia; avond verzorgd 
door Ger Brakel.

17 april Klompenmuseum Eelde met “Lopen op hout” door 
Aukje van der Weg.

mei 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

	  

	  

	  

Goede jaarwis-
seling en de beste 
wensen voor 2013!
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauw-
erd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp 
en ondersteuning bij eventuele problemen.

Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een be-
langrijke plaats zijn gaan innemen.

Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.

Maandag 7 januari: Thema-ochtend "Hospice Groningen" van 10.00-12.00 u. in "Arthar-
pe" te Adorp
De heer Jan Smit van "Gasthuis Groningen" komt vertellen over Terminale Thuiszorg: wens 
en noodzaak.
Sterven, wij krijgen er allemaal mee te maken. Maar als u weet dat het einde nadert, komt 
ongetwijfeld de vraag naar voren waar en hoe u uw leven wilt voltooien. Want als u afscheid 
van het leven moet nemen, afscheid van uw partner, familie en vrienden, zult u dat willen doen 
op een wijze die bij u past en waar u wilt. Dat kan thuis zijn, maar soms is dat om diverse re-
denen niet mogelijk. In dat geval bestaat er de mogelijkheid te kiezen voor een verblijf in het 
Gasthuis.
Een gevoelig onderwerp – we zijn het ons bewust – maar goed om er eens iets over te horen.

Maandag 14 januari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
U kunt ook nu weer binnenlopen voor het praatje van alledag. Nieuwtjes uitwisselen en gezel-
lig een kopje koffie drinken. De computers staan weer voor u klaar en ook de vrijwilligers zijn 
aanwezig om u met raad en daad bij te staan. Zit u op een cursus en wil het even niet lukken…. 
de gelegenheid om aan te wippen!

Maandag 21 januari: Themaochtend "WMO" van 10.00-12.00 uur in "Ubbegaheem" te 
Sauwerd
Deze ochtend komen de heren Wim Verkerk en/of Jan de Groot: leden van de WMO Advies-
raad Winsum vertellen over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning door de gemeente Winsum.
Wat doet de WMO voor de inwoners van onze gemeente, waaronder met name ouderen en 
mensen met een beperking? Elke gemeente kan hier op eigen wijze vorm aan geven. De zorg 
is in beweging, wat is het effect op de samenleving.

Wat zijn de gevolgen voor de burgers - voor ons -  en wat is wijs? Goed om er eens meer van 
te horen en goed om vragen te stellen over wat u graag wilt horen.

Maandag 28 januari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
Ook deze morgen weer tijd voor een kop koffie en het praatje van alledag. Hebt u vragen over 
voorgaande thema’s, stel ze ons. We kunnen altijd een luisterend oor bieden! De computers 
staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Bent u met een nieuwe cursus begon-
nen en zijn er vragen? Stel ze gerust.

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

Ja, het is weer najaar en de nieuwe Unicef brochure is weer uit. De kerst/nieuwjaar/kaarten 
zijn weer te koop. Ook de agenda’s en kalenders. En  mooie kerstballen en andere leuke ka-
dootjes .

Ik ging weer naar de jaarlijkse Unicefdag om nieuws te horen van mensen die werken in de 
landen waar Unicef werkt.

Mede dankzij Unicef is de kindersterfte sinds 1990 gedaald met ruim 40 %. En in de plaatsen 
waar Unicef werkt, werken heel veel inlandse mensen. Er zijn ook veel vrijwilligers, vrouwen 
en mannen. Ze gaan met materiaal van het hospitaal het land in. Een kist boven op hun hoofd, 
of op een fiets van Unicef. Ze brengen medicijnen, vitaminen, Plumpy’nut (voedzame noten-
pasta voor ondervoede kinderen) en kunnen antibiotica geven tegen longontsteking. Ze heb-
ben een kralenketting in hun kist, waarmee ze tellen hoe vaak een kind ademt en dan weten 
ze of het antibioticum nodig heeft.

De komende twee jaar is het thema van Unicef breng de kindersterfte naar 0. Nu sterven er 
nog  19.000 per dag en we werken naar  00000. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Met vriendelijke groet,
Verkooppunt Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd  -  050-3061016

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 11 januari 2013

in dorpshuis "Artharpe" te Adorp

Aanvang 17.00 u. met opening door de voorzitter en om 18.00 u. koud buffet

Gast op deze avond is de conferencier uit Drenthe JANS POLLING

Jans Polling is in 1946 geboren in Borger waar zijn vader en moeder een 
café hadden en daar heeft hij zijn mensenkennis opgedaan. 

Hij ging naar de ULO in Borger, de kweekschool in Coevorden, school voor 
handenarbeid in Groningen. Later was hij onderwijzer/waarnemend hoofd in 
Drachten en in 1973 leraar handvaardigheid in Stadskanaal.

In 1975 ging hij weer in zijn ouderlijk huis in Borger wonen.

Hij schreef voor de radio korte verhalen en werd ook bekend als presentator 
bij radio Noord, daarna bij radio Drenthe met het programma “Muzementen” 

Met André Damming in 1987 het “Duo Dampo” opgericht. Samen 12 jaar 
opgetreden met een cabaretprogramma. 

Toegang is gratis; en net zoals bij het Steunpunt zijn ook hier mensen jonger dan 55 welkom.

Buffet kost € 19,50 inclusief 2 consumpties. Als u mee wilt eten moet u zich opgeven vóór 6 
januari 2013.

Bij Nelly Rasker  050 3061036
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Onbewoond aailand

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

De donkere doagen veur kerst, wordt ter altied zegd. Mor wat te zeggen van de donkere doa-
gen nòa kerst? Noa feestdoagen en old-en-nij is t voak net zo duuster as véur kerst, of nog 
slimmer. Dikke graauwe wolken mit motregen moaken dat t smirregs om haalf vaaier al begunt 
te donkern en kin t licht al aan. Ik denk nog voak aan wat mien moeke vrouger zee ien diz' tied 
van t joar, as t duuster, kold en nat was: "k Wol dat koekoek raip."

De doagen veur kerst kin t ter nog wel mit deur dat haalweg smirregs t licht aal aan mout. Den 
heb je t idee dat t mooiste nog komt. Mainste  mensen hebben vekaanzie en t is apmoal wat 
ontspannender. t Is gezelleg ien hoes mit kerstboom, keerzen en aander verlichten ien en om 
t hoes en mit lekker eten en drinken.  

Mor noa nij-joarsdag is der niks meer ien t veuroetzicht. Weer aan t waark en vannijs de doa-
gelkse dingen doun. De graauwe werkelkhaid dut hom rompslomps aan ons veur, zunder 
opsmuk. Summege optimisten mainen hoopvol dat ze al vernemen kinnen dat doagen weer 
laanger worden. Flaauwe kul, op 6 jannewoari is dat nog mor ain menuut! Pas haalf janne-
woari is t n hail luk beetje te zain en den nog mit mooi zunschien weer.

Aander lu loaten kerstboom nog kwaitn' hou laank ien hoes stoan. Dij doun haalf jannewoari 
net of t nòg feest is. Mor t is zulfverlakkerij, oetstel van execuutsie. Men mout ter toch n moal 
aan dat feestdoagen echt veurbie bennen. Doarom gooi ik kerstboom doalek noa nij-joar vot.

t Is weer begun jannewoari. Spullen van boeten bennen weer te schuur oethoald, dat ter eerder 
ienzet is vanwege oljoarsoavend en meugelke sleperij. Bloumpotten, toenslang, n toentoavel,                                                 
ofvaalcontainers, zukswathen. Want der wordt tegenwoardeg meschain nait meer sleept en 
juust wèl aal meer vuurwaark ofstoken, mor hier en doar wordt ter toch nog wel ais wat weg-
hoald. Ik neem t risico nait en hoal ales wat lös staait, ien hoes.

Op stroat ligt nog n dikke troep van dij rooie vuurwaarkrommel. De restanten van aìn heftege 
naacht. Wel dat oproemt bie ons ien dörp? Gemainte nait en milieudainst oet Stad ook nait. 
t Verswient mit de tied en sums kin je ien meert nog hier of doar van dij rooie rommel tegen-
komen, touglieks mit n verdwoald stokje van n vuurpiel ien dakgeut of ien n stroek. 

Vrouger, dou mien kiender en aander buurtkiender nog thoes woonden, waren ze ook mit 
vuurwaark aan gaang. Op aanwies van olders mozzen ze dij rommel op stroat aanderdoag-
smörgens zulf weer oproemen. t Ging meschain nait van haarten, ze deden t aal. Mor buurt-
kiender bennen groot en verswonden noar aander dörpen en steden. Toch liggen der nou 
op nij-joarsdag overaal dikke bulten vuurwaarresten op stroat, veul meer as ien tied van ons 
kiender. Apaart...

Der is wel meer apaart ien wereld. Op t gevoar òf dat ik n ol kerel aan t worden ben en begun 
te kloagen,  verboast t mie toch ale joaren weer houveul geld mensen aan vuurwaark verknap-
pen. Wie leven ien n financiële krieses, willen ze ons wiesmoaken. Het zel apmoal wel en ik 
ben leste dij dat ontkent, ik ben ja gain econoom.

Mor zulf verneem ik doar waaineg van. Ik heb weliswoar al vanof 2008 gain priescompen-
zoatsie van mien penzioun meer had. En dit nije joar wor ik ook nog extroa kort. Ik boer dus 
feidelk achteroet, mor ik leef der evenzo goud van, ik heb gain reden tot kloagen. En dat ales 
duurderwordt geef ik ook niks om. Ik tank toch altied gewoon veur fiefteg euro bezine. Dat, ik 
verneem nait zoveul van n krieses.

Ik heb netuurlek makkelk proaten. As gezinnen mit kiender aal minder geld kriegen, as kostwin-
ners waarkloos worden of as mensen mit n dikke restschuld op heur verkochte hoes zitten 
blieven, dat is weer hail aans wat. En den zol je toch zeggen, dat mensen worden wat zuneger, 
goan meer spoaren veur n eventuele tegenslag, n buvver of n abbeltje veur dörst. 
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Volgens de media doun veul mensen dat ook wel. Mor wat vuurwaark aangait is dat bliekboar 
boeten ale logica om. Ale joaren weer wordt t record van t joar der veur verbroken deur nòg 
weer meer aan vuurwaark te besteden. Nou mout elk netuurlek zulf waiten woar hai of zai t 
geld aan besteden wil. Mor ik vroag mie wel ais òf hou slim dij krieses aigelk veur t mensdom 
is. Want t blift toch n keuze.

Ik heb zulf haildaal niks mit vuurwaark. Letterlek weggooid geld: achtensesteg miljoun euro 
veureg joar! t Geft n bult overlast en benoam veur hoesdaaier en bejoarden is old-en-nij n 
vrezelke tied. En der is nog veul meer mis mit. Ien siervuurwaark zitten veul swoare metoalen 
dij spezioal veur de kleur- en geluudseffecten zörgen. Via regen en aander neerslag komt dat 
apmoal ien t grondwodder terecht. Mor doar heur je gain mens over, apaart... 

Deskundegen schatten t aandail illegoale vuurwaark op daarteg procent. Ien zuk vuurwaark 
zitten voak de alerschoadelkste stoffen, is ja gain kontrole op dat levensgevoarleke goud oet 
Polen of China. En den is der nog t fienstof, dat zit weer meer ien knalvuurwaark. De concen-
troatsie ligt op 1 jannewoari voak wel zeuven tot aacht keer zo hoog as bie n normale dag-
concentratie. En benoam eerste twij uuren van t nije joar bennen nog tientallen moalen hoger. 
Oké, ien steden meer as op t pladdelaand. Mor t liekt mie nait gezond.

Ik wait wel dat veul mensen gek op vuurwaark bennen. Mien aigen kiender waren dat ien 
heur jonkhaid ook, mor dij bennen der overhen gruid. En ach, vuurwaark ofsteken op nij-joars-
naacht, t heur ter bie, t is traditie. En der is ook hail mooi vuurwaark. Tot zover gain perbleem. 
Mor ik begriep nait woarom der al van begun december en tot aan feberwoari aan tou knapt 
worden mout en benoam soavends en snaachts. 

Wat ik ook nait begriep is woarom der zoveul vernaild en kepot moakt worden mout mit joar-
wizzeln. Dat kost gemainschap ook miljounen. Overhaid pebaaiert ter van ales aan te doun om 
t ien de hand te holden, mor t liekt hoast wel n netuurverschiensel, doar nait aan te onkomen 
vaalt. Of mensen heur t haile joar min of meer onder druk fersoonlek gedroagen hebben, mor 
mit old en nij heur opkropte frustroatsies der oetgooien. 

Leste joaren goan der aal meer stemmen op om consumentenvuurwaark te verbaiden. Mensen 
en daaier zitten weken ien stress en angst, t is slim vervoelend, t levert miljouenen euro's aan 
schoa op. En der komt aal meer illegoal vuurwaark dat hail slim gevoarlek is. Mit as gevolg 
veul blievende verminkens aan t liggoam. Woarom wil n volk dit toch? Ter vergelieken: dij 
achtensesteg miljoun euro van veureg joar was aacht moal de opbrengst van de aksie Serious 
Request van dou, roem aacht miljoun. 

Twijde koamer het ter lestdoags over stemd, nog net veur t kerstreces, op veurstel van de Par-
tij voor de Dieren. t Gaait nait deur. Mor oet onderzuik eerder dit joar bleek dat fiefteg persent 
van Nederlanders veur t ofsteken van vuurwerk is en negenvaddeg persent is der tegen, toch 
zo'n beetje haalf om haalf. Der komt ooit wèl n meerderhaid veur, is mien verwachten. Mor 
wat verboden is, gait ondergronds ien kriminoaliteit. Net as mit de dreugleggen ien Amerikoa 
ien twinneger joaren. Of mit softdrugs van tegenwoordeg. Dus ja, of dat den zoveul beder is? 

Ik ben altied weer blied as dit soort doagen, mit ale gedounde wat doar bliekboar bie heurt, 
weer veurbie bennen en dat ien jannewoari t gewone leven hom weer hernemt. Dij heisa 
begunt al doalek noa Sunnerkloas mit winkeldrokte, zangoetvoerens, de 'kerststress' mit de 
verplichte veziedes en t kerstdiner (wat doun we mit moeke?). En mit kerstmaarten en kerst-
naachtdainsten. t Krigt zien hoogtepunt op oljoarsoavend met t geknap van vuurwaark, veul 
draank, mizzelk moakende euliebollen, vernailens en sleperij. 

Al verschaaiden joar zeg ik dat ik nog ais n moal noar n onbewoond aailand wil, of noar n 
gebied doar hail waaineg mensen wonen. n Stee doar nait aan kerst- en nij-joar doan wordt. 
Haildaal lös van roazende wereld en haildaal allenneg, van haalf december tot aan haalf jan-
newoari. Lekker lui ien n vekaanziehoeske, n hotel of n geriefelk pension. n Tas vol cd's, bou-
ken en dvd's mit, laank op ber liggen, lekker eten en drinken en laange wandelingen moaken. 
Van dat soort dingen...
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Omdat in Sauwerd en Wetsinge momenteel de belangstelling geïnventariseerd wordt voor 
het weer op papier verspreiden van het Contactblad, wordt het verhaal over het spoor in de 
voormalige gemeente Adorp vervolgd in het Contactblad van 1 februari 2013. In plaats hiervan 
verschijnt in deze editie op de volgende pagina's een schoolfoto uit Adorp.

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp

t Huift nait persé ien n waarm laand, t maag gerust ook roeg weer wezen of dikke vorst mit 
snij. Aargens hoog ien Laplaand, of ver van bewoonde wereld ien Ierlaand. Desnoods n Wad-
denaailaand, ik zol mie wel redden zunder kranten, gain internet, gain tillefoon, gain radio en 
tv. En as den hier ales weer ien rust is, kom ik  weerom, of der niks gebeurd is... Dat liekt mie 
t alermooiste tou veur dizze doagen. 

Mor t is apmoal grootsproak. Mien vraauw wil t nait meer van mie heuren, want ik heb t nog 
nooit doan en ik zel t woarschienlek ook nooit doun.  

Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien! 

Sinds 2012  is in de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en 
Winsum het Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. In iedere ge-
meente zijn er locaties waar u binnen kunt lopen. Via onze websites, 
of via  050-3674991 informeren we u graag over een locatie bij u 
in de buurt.  

In het Centrum voor Jeugd en Gezin werken alle partijen samen die er zijn voor  kin-
deren en gezinnen. U kunt er terecht met alle vragen over opgroeien en opvoeden.                                                                    
De jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker, jongerenwerker en MEE-consulent werken 
er samen om zo goed mogelijk advies of hulp te kunnen bieden. Ook wordt er samengewerkt 
met de andere partijen, bijvoorbeeld in de school of het gezondheidscentrum. De  inloopmo-
gelijkheden en openingstijden van de  CJG locaties  zijn te vinden op de twee websites:  
www.cjgnoordgroningen.nl voor ouders en de unieke site   www.kwaitwel.nl. voor en door 
jongeren!

Ouders en jongeren, maar ook leerkrachten en andere  
professionals kunnen bij ons terecht voor hun vragen. 
Ook vrijwilligers, voetbaltrainers of mantelzorgers heb-
ben soms vragen over opgroeien en opvoeden.

De vragen kunnen heel verschillend zijn, en kunnen 
gaan over opvoeden, over zakgeld, over scheiden, over 
drukte bij kinderen, over een verzoek om hulp, ….kortom 
allemaal onderwerpen waar u misschien graag een antwoord op wilt. 

Dus als u vragen hebt over opvoeden of opgroeien, dan wil het CJG u graag helpen!
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Fotografisch Geheugen

Schoolfoto Openbare Lagere School Adorp 1917

Voor zover de namen van de geportretteerde docenten en leerlingen bekend zijn, staan ze   
hieronder vermeld. Met dank aan de dames G. Wieringa,  A. Miedema-Sikkens en Janny 
Jager-Bolhuis, kleindochter van Albert Bolhuis (nr. 27 op de foto).

Meester Luurt Nieuwenhuis is in 1849 geboren te Farmsum (gemeente Delfzijl) en overleden 
te Adorp in 1921. Op deze foto is hij rond de 68 jaar oud en gaf blijkbaar nog les.

Ruim een jaar nadat deze foto genomen is, waart de Spaanse griep rond. Bouwine Hoiting (nr. 
33 op de foto) is één van de vele slachtoffers. Zij was een meisje met het syndroom van Down. 
Omdat er in deze tijd geen foto's per klas werden gemaakt, maar per groepen leerlingen die 
vaak familie van elkaar waren (zodat er per gezin met één foto kon worden volstaan) is het 
oudere meisje dat Bouwines hand vast houdtzeer waarschijnlijk haar oudere zus Oebelina.

Wessel Schuitema (nr. 16) is zoon van de brugwachter van Wierumerschouw.

Pieter Jan Vledder (nr. 26) komt van De Paddepoel en wel het deel dat toen onder de ge-
meente Noorddijk viel. Hij gaat dus naar school, de plaats waar zijn moeder vandaan komt. 
Haar naam is Jantje Smid.

Heeft u aanvullingen, opmerkingen, vragen e.d. neem dan contact op met:
Reina de Lange via:  fotografischgeheugen@planet.nl   of    050 3061208

9. meester Luurt Nieuwenhuis
16. Wessel Schuitema
18. Alberta of Roelfke Bolhuis (tweelingzus van nr. 28), zus van nr. 27
25. Oebelina Hoiting? (dan zus nr. 33)
26. Pieter Jan Vledder
27. Albert Bolhuis (broertje van nrs. 18 en 28)
28. Alberta of Roelfke Bolhuis (tweelingzus van nr. 18), zus van nr. 27
33. Bouwine Hoiting

Contactblad verlaat

Het lag in de bedoeling dit nummer van het Contactblad op 31 december al te publiceren. 
Echter, de KPN heeft - haast letterlijk - een kink in de kabel gelegd. Ondanks dat het probleem 
van een mismatch tussen de kabellabels en de gegevens in de bijbehorende database (een 
hierdoor veroorzaakte soortgelijke storing had zich de week daarvoor nl. ook al voorgedaan 
en was verholpen), is er op Oudjaarsdag opnieuw iets misgegaan bij werkzaamheden in die 
centrale kast bij het plantsoen waardoor de aansluiting van het Contactblad meerdere dagen 
buiten bedrijf was. Pas op 2 januari kon er een monteur langskomen...
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Expositie "Twijduustern"                                                                
met van werk Rieneke Gollnau

Rieneke Gollnau uit Sauwerd is één van de vier kun-
stenaars die hun werk laten zien op de expositie "Twee-
duister – Twijduustern" in Veendam. Tweeduister / twij-
duustern is een Gronings begrip voor het tijdstip dat de 
dag overgaat in de avond, de schemering. Een bijzonder, 
geheimzinnig tijdstip met lange schaduwen, vervaagde 
vormen, de overgang van de ene wereld in de andere.

'Twijduustern’ is een begrip dat thuishoort bij de wereld van turf, vocht, mist, damp, de weidse 
ontginningen in de Veenkoloniën, die daardoor een geheel eigen beeld- en verhalenschat in 
zich herbergen. De vier kunstenaars zijn: Rieneke Gollnau, Petra van Kalker, Marchien Cordes 
en Willy van der Duyn. Naast de vier kunstenaars hebben ook vier dichters zich gewaagd op 
de grens van licht en donker, te weten: Paul Marius Borggreve, Foleor van Steenbergen, Koos 
van der Goot en Chris van Boetzelaer.

De tentoonstelling is te zien t/m 6 januari 2013 in het Veenkoloniaal Museum te Veendam.

werk van Rieneke Gollnau

Seizoen 10 jamsessies Culturele Commissie Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert het winterseizoen 2012-2013 weer vier jamsessies 
in Café Restaurant 't Witte Hoes aan de Provincialeweg in Adorp. De sessies van 2013 vinden 
plaats op de zondagen 20 januari en 24 februari. De activiteiten beginnen altijd om 16.00 uur 
en de toegang is gratis.

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp gaan al weer het tiende seizoen in. In de 
loop der jaren wisten steeds meer muzikanten en zangers/zangeressen de weg naar Adorp 
te vinden om gezellig mee te jammen. Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere keer als vaste 
muzikant aanwezig. De samenstelling van de rest van de band verschilt.

Iedere keer is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten, nummers 
mee te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers ten gehore te 
brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moet men zelf 
meenemen.

Muziekliefhebbers hebben dus ook in het winterseizoen 2012-2013 weer vier keer de gelegen-
heid om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten. 
Luisteraars zijn namelijk ook van harte welkom.



27Contactblad 1 januari 2013www.contactblad.info

Westers Plakboek: mei tot juni 2003

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:

In het voorjaar van 2003 wordt het kerkje van 
Klein Wetsinge officieel door de Hervormde 
gemeente van Adorp, Wetsinge en Sauwerd 
overgedragen aan de  Stichting Oude Gro-
ninger kerken. Het zal een nieuwe bestem-
ming krijgen als  bezoekerscentrum voor 
het Reitdiepgebied waar mensen informatie 
geboden zal worden  over de cultuurhistorie, 
het landschap en de natuur.

In mei wordt 2003 wordt de oude spoorbrug 
over het Van Starkenborghkanaal wegge-
haald. De oude brug wordt op een ponton 
getakeld en verscheept naar de haven aan 
de Stockholmstraat in Groningen. Het is de 
bedoeling dat de brug elders een nieuw plekje 
zal krijgen [echter geen enkel idee hiervoor is 
tot nu toe gerealiseerd, RdL.]
Het vervangen van de brug is onderdeel van 
de spoorverdubbeling tussen Groningen 
Noord en Sauwerd. Andere werkzaam-
heden die in het kader hiervan plaatsvinden 
leveren reizigers soms de nodige frustraties 
op. Gemiddeld drie keer per week treden er 
vertragingen op met gevolgen voor zowel het 
treinverkeer van en naar Roodeschool als 
van en naar Delfzijl. Mensen reageren hun er-
genissen af op het personeel van Noordned, 
de maatschappij die verantwoordelijk is voor 
het personenvervoer op deze lijnen. Echter, 
Noordned heeft totaal niets te maken met de 
werkzaamheden die de vertragingen veroor-
zaken. Deze worden namelijk uitgevoerd 
door ProRail. Gedurende de werkzaamheden 
wordt het treinverkeer soms helemaal stilge-
legd. Zo wordt in de meivakantie flink aan 
één stuk doorgewerkt en rijden er 100 uur 
aaneengesloten geen treinen.

Van Rabobank Noordwest Groningen komt 
het bericht dat in december het kantoor in 
Sauwerd gesloten wordt. Het aantal be-
zoeken zou zijn afgenomen door de groei van 
elektronische bankdiensten als internetban-
kieren en de Rabofoon en een toenemend 
betalen met pinpas en chipknip.

De christelijke zangvereniging "Salvation" 
uit Sauwerd geeft op 24 mei een concert in 
de kerk aan de Kerkstraat.

Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Winsum spreken in een nieuwe 
sportnota de wens uit om in de toekomst de 
sportvoorzieningen van de voetbalver-
enigingen VV Adorp uit Adorp en SIOS uit 
Sauwerd samen te voegen. Hoewel er al 
enige samenwerking is - zo speelt de jeugd 
inmiddels samen in een team Adorp-Sauwerd 
- en de beide verenigingen zich ook realiseren 
dat er binnenkort iets moet gebeuren, zijn de 
beide verenigingen toch geen voorstander 
van de plannen van de gemeente. Ze verwij-
ten de gemeente het onderhoud aan de hui-
dige voorzieningen ernstig verwaarloosd te 
hebben waardoor de huidige accomodaties 
en velden er slecht aan toe zijn.

In het centrum van Sauwerd staat al enige 
tijd een dichtgetimmerd slecht onderhouden 
pand: de voormalige smederij op de hoek 
van de Provincialeweg en de Oude Winsum-
erstraatweg. De gemeente wordt daarop 
aangesproken, maar vindt niet dat ze hiervoor 
verantwoordelijk is, omdat dit een zaak is van 
de eigenaar. Er zou al een gegadigde zijn om 
dit pand aan te kopen, maar de eigenaar, dhr. 
Ubels, heeft zelf ook plannen om er het één 
en ander te ontwikkelen.

In het voorjaar van 2003 deelt Anne Slopse-
ma uit Sauwerd zijn slaapkamer met een 
Turkse tortel. Toen het nest op de venster-
bank bij het openstaande slaapkamerraam 
eenmaal klaar was, lagen er ook al snel twee 
eieren in. Slopsema dacht eerst dat de duiven 
de moed wel zouden opgeven, maar nu het 
eenmaal zo ver is, laat hij ze hun gang maar 
gaan. En zo lang blijft het slaapkamerraam 
dan ook voor ze open staan.

In  Adorp start de verkeersactie "Wacht 
tot het rode licht gedoofd is, er kan nog 
een kind aankomen!". Gebleken is dat veel 
automobilisten niet het geduld hebben om 
op groen te blijven wachten en trekken al 
op zodra een kind overgestoken is. Hierdoor 
wordt de oversteek voor schoolkinderen en 
ouders een onveilige aangelegenheid.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Recepten

Na de feestdagen is het weer tijd voor een lekkere en voedzame maaltijd. Deze maand staat er 
een gezond, maar toch winterse maaltijd op het menu.  it stoofvlees is erg lekker met gekookte 
(kruimige) aardappels, boontjes en zelfgemaakte appelmoes. Eet smakelijk!

Winters stoofvlees
Nodig:
 - 600 g doorregen runderlappen
 - 2 grote uien
 - 300 ml runderbouillon
 - 3 el azijn
 - 3 laurierblaadjes

- 3 kruidnagels

Doen:
 - Haal het vlees minstens een uur van te voren uit de koelkast, het is belangrijk dat het vlees op 
kamertemperatuur is. Snijd het vlees in dobbelstenen, besmeer het vlees in met de mosterd 
en bestrooi het vlees met zout en peper.

 - Snijd de uien, paprika en wortels in kleine blokjes en verhit de helft van de boter in een 
braadpan. Fruit de ui, paprika en wortels zacht aan in ongeveer 10 tot 15 minuten. Maak 
ondertussen de bouillon warm.

 - Haal de uien, paprika en wortels uit de pan en leg de uien op een bord. Zet het vuur hoog en 
laat de rest van de boter smelten in de braadpan.

 - Bak het vlees al omscheppend aan op hoog vuur. Zorg dat het vlees bruin wordt en strooi 
over het vlees een lepel bloem.

 - Voeg de uien, paprika en wortels toe aan het vlees in de braadpan. Schenk de warme bouil-
lon erbij en zorg dat het vlees nét onderstaat. Voeg de azijn, laurierblaadjes en kruidnagels 
toe.

 - Breng het langzaam aan de kook en laat de pan op het laagste pitje sudderen (het liefst met 
een (zwart) warmhoudplaatje er onder). Laat het vlees in ongeveer 3 tot 4 uur langzaam 
garen en uit elkaar vallen.

 - Haal de laurierblaadjes en de kruidnagels uit het vlees en verkruimel er vlak voor het serveren 
de plak ontbijtkoek door en roer de kruimels goed door het vlees.

Appelmoes
Nodig:
 - 1 kg goudreinetten (of andere appels)
 - 100 g suiker

-  1 kaneelstokje

Doen:
 - Schil de appels en verwijder de klokhuizen, snijd de appels in blokjes. Doe in een grote pan 
ongeveer een half bekertje water en doe de appels samen met het kaneelstokje in de pan.

 - Breng de appels rustig aan de kook en laat het ongeveer 20 tot 30 minuten koken totdat de 
appels zacht zijn geworden.

 - Verwijder het kaneelstokje en pureer de appels tot moes, voeg de suiker toe. Roer de suiker 
door de appelmoes.




