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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).
www.contactblad.info
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
20 jan.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
27
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
3 feb.
9.30 u. - ds. W.M. Schut
10
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
17
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
3 mrt.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Heilig Avondmaal

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
20 jan.
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
14.15 u. - ds. W. Jagersma
17
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
14.15 u. - ds. W. Jagersma
24
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. S.M. Alserda
3 mrt.
9.30 u. - ds. J.M. Beute
14.15 u. - ds. W. Jagersma

's morgens avondmaal

Voor ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld:
De diensten zijn doorgaans iedere zondag 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u.
Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/

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.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
januari
maand
maand
19
20
21
23
23
28
30

19.30 u.
16.00 u.
10.00 u.
19.45 u.
19.45 u.
10.00 u.
19.30 u.

februari
1
20.00 u.

voorverkoop kaarten LAOMAS voorstellingen Adorp (zie pagina 19)
meedenken over dorpsplannen (zie pagina 11)
Buurtvereniging Wierumerschouwsterweg in "Artharpe"
Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 21)
Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'WMO' (zie pagina 13)
NBvP/Vrouwen van Nu: Jaarvergadering met verhalenbingo (zie p. 15)
'Adorp Duurzaam' in "Arharpe" te Adorp (zie pagina 17)
Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Sauwerd (zie pagina 14)
Ladies Night met diverse creatieve workshops (zie pagina 15)

2
2-16
4

20.00 u.

10
10
11
13
16
18

10.00 u.
14.00 u.
10.00 u.
19.45 u.
20.00 u.
10.00 u.

24
25

16.00 u.
10.00 u.

LAOMAS speelt "Handel in 't hounderhok" in Adorp; deze dag nog voorverkoop mogelijk (zie pagina 19)
LAOMAS speelt "Handel in 't hounderhok" in Adorp (zie pagina 19)
voorverkoop kaarten LAOMAS voorstellingen Sauwerd (zie pagina 19)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend woningstichting 'De Wierden en Borgen', in "Artharpe" te Adorp (zie pagina 14)
VV Adorp-Hoogkerk, Voetbalvereniging
Fanfarecorps Adorp naar Carnaval in Kloosterburen
Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Adorp (zie pagina 14)
NBvP/Vrouwen van Nu: Valpreventie (zie pagina 15)
LAOMAS speelt "Handel in 't hounderhok" in Sauwerd (zie pagina 19)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend met Bianca Hazenberg / gedichten, in
"Ubbegaheem" te Sauwerd (zie pagina 14)
Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 21)
Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Sauwerd (zie pagina 14)

maart
13

19.45 u.

NBvP/Vrouwen van Nu: 'Masai' (zie pagina 15)

10.00 u.

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 Dorpsbelangen Adorp.
Contactgegevens bezorging Adorp: Karin Stratingh  050-3062027
Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge inventariseert momenteel de belangstelling voor een papieren editie in Sauwerd, Groot en Klein Wetsinge. Gegevens met betrekking tot bezorging in
dat gebied volgen t.z.t.
www.contactblad.info
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Agenda vaste activiteiten Dorpshuis “Artharpe”
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 de volgende pagina en/of  http://www.
adorp.com/dorpshuisnieuws en/of  http://www.contactblad.info - agenda.

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) 13.20-14.20 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

Inzamelingsacties
januari

Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk. (Voor inleveren zie pag. 12)

februari

Voedselbank: blikgroentes en suiker. (Voor inleveren zie pagina 12)

maart

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en vacuüm verpakte rookworsten. (Voor inleveren zie pagina 12)
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Informatie huisarts L. Gussenhoven


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd
maandag, dinsdag en vrijdag 8:00 - 17.00 u.
woensdag en donderdag
8:00 - 12:30 u.
woensdag en donderdag
huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D
 0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
 0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer
 112
Uitdeelpost Apotheek Winsum: alle werkdagen 16.30 - 17.30 u.; aanvragen gedaan
voor 10.00 u. worden de volgende dag geleverd
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e te Winsum, maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 u.
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.
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 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: 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 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.
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.
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
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
Maaltijdservice Oosterlengte

 info@oosterlengte.nl

0597 452800

 maaltijdservice@oosterlengte.nl

0597 412613

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum



0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
Bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 u.



0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

 helpendehandwinsum@hotmail.com
Advies- en steunpunt huiselijk geweld

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat:
Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Voorganger:
Monuta – Dalmolen
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis)


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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0900 0911
0900 8844
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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 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.
ONLINE REGELEN: WWW.WINSUM.NL
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor 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.
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.
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.
www.contactblad.info
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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.
VERLEENDE VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
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, Gereformeerde 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.
SNOEIPROGRAMMA JANUARI EN FEBRUARI 2013
Op  www.winsum.nl vindt u een overzicht van snoeiwerkzaamheden in januari en februari
2013. Snoeien is een veelomvattend begrip en varieert van het knippen van rozen tot het vellen van een boom. Op het overzicht staan alleen de meest opvallende werkzaamheden. Deze
lijst ligt ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
www.contactblad.info
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EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Commissie Rommelmarkt Sauwerd voor het organiseren van een rommelmarkt op 26 april
en 13 september 2013 op kerkplein te Sauwerd (10 januari 2013)
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 van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
FESTIVITEITENREGELING
De burgemeester van Winsum doet, overeenkomstig het vermelde in de festiviteitenregeling,
melding van de volgende festiviteit:
• Dorpshuis Artharpe te Adorp, toneelavond met muziek op 1 en 2 februari 2013 van 20.00 uur
tot 02.00 uur.
VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
De burgemeester van Winsum heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven aan:
• Bestuur van de Amersfoortse Motor& Automobielclub voor het passeren met een kaartleesrit
(klassieke auto’s en motoren) door de gemeente Winsum op 13 april 2013;
• Noorderlijke Wieler Vereniging Groningen voor het laten passeren van de 35ste Wielerkoers
‘Ronde van Groningen’ op 16 maart 2013.
NOTA HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN
Op 8 januari 2013 heeft het college de nieuwe nota “Handhaving kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen gemeente Winsum” vastgesteld. Deze nota is van toepassing op alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen. De nota treedt
op 22 januari 2013 in werking. De nota is te vinden op de regelingenbank op  winsum.nl en
ligt ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis.
DE WMO IN WINSUM
Elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders het Besluit individuele voorzieningen gemeente vast. Hierin staan de financiële kaders binnen de uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning. Op 18 december 2012 heeft het college de ‘Besluit individuele voorzieningen Gemeente Winsum 2013’ vastgesteld. Het besluit is in werking getreden op 1 januari
2013. Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis.
OVERTREDINGEN UITKERINGSREGELS STRENGER BESTRAFT
De meeste ontvangers van een uitkering houden zich aan de regelgeving. Het kan echter zo
zijn dat u onbewust deze regelgeving overtreedt en daardoor in de problemen komt.
Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid 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.
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILIEUDIENST GRONINGEN,  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
n a a r  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

	
  

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.
www.contactblad.info
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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 omschrijving 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.
GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie 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 ontwikkeld 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  0595447777, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstijden 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.
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MEEDENKEN MAKEN DORPSPLAN TOT EIND JANUARI
Inwoners van de gemeente Winsum kunnen tot eind januari meedenken over het maken van
dorpsplannen. De speciale site daarvoor, te bereiken via  www.winsum.nl, blijft langer in de
lucht. Sinds begin december kunnen inwoners ideeën aanleveren voor het maken van een
goed dorpsplan, en op die ideeën stemmen. Er zijn al 21 ideeën binnengekomen en in totaal
zijn er 46 stemmen uitgebracht.
Dorpsplan
Omdat de stroom aan ideeën eind december goed op gang kwam, krijgen inwoners tot eind
januari de kans om mee te doen. In een dorpsplan, dat bewoners zelf maken, staat hoe zij de
toekomst van hun dorp zien. Bij het maken van een goed dorpsplan komt veel kijken en het
is belangrijk dat de plannen uitvoerbaar zijn. De gemeente Winsum brengt een folder uit met
aandachtspunten voor het maken van een goed dorpsplan. Aan inwoners wordt gevraagd om
mee te helpen bij het maken van deze folder, zodat die goed aansluit bij hun behoefte. Op 
www.winsum.nl kan men doorklikken naar een aparte website over dorpsideeën. Op deze site
kunnen inwoners ook meedoen aan een enquête over buurtplannen.
SUBSIDIEPLAFOND INCIDENTELE SUBSIDIE 2013
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Welzijn van de gemeente Winsum kan het
college van burgemeester en wethouders incidentele subsidie verlenen op de terreinen van
jeugd, ‘ouderen en zorg’, leefbaarheid, ‘sport en recreatie’ en ‘cultuur en educatie’. Incidentele
subsidie is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten die het karakter hebben van een eenmalig evenement of van een nieuwe opzet of werkwijze. Voor 2013 is voor incidentele subsidies
het volgende subsidieplafond vastgesteld: € 5.835. Na het bereiken van het subsidieplafond
kan voor het betreffende jaar geen incidentele subsidie meer worden verleend, ook al voldoet
een aanvraag aan het gemeentelijk subsidiebeleid.
Aanvragen
De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Een
aanvraag voor incidentele subsidie moet
u voor aanvang van de activiteit bij burgemeester en wethouders indienen met een
volledig ingevuld en ondertekend aanvraagKATTENOPPAS
formulier voor incidentele subsidie. U kunt
dit formulier downloaden via  www.winsum.nl of afhalen bij de Centrale Balie op het
Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten)
gemeentehuis.
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag
Meer informatie
van u over !
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. J. de Boer-Pontier van de
CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de
afdeling Samenleving,  0595 - 447767.
dagelijkse routine vast, zodat er voor de dieVEEL KERSTBOMEN EN VUURWERKAFVAL INGEZAMELD
Op 2 en 9 januari zijn in de gemeente Winsum weer kerstbomen opgehaald. Dit was
een groot succes, er zijn rond de 300 bomen
opgehaald! Nieuw dit jaar was dat er zakken
zijn uitgedeeld om het vuurwerkafval in te
zamelen. Ook dit was een groot succes, er
zijn ongeveer 250 zakken ingezameld. Dat
betekent schonere straten, en een veiliger
situatie omdat er minder vuurwerk is blijven
liggen.
Een schoon begin van 2013 dus!
www.contactblad.info

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
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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 voorzien.

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.
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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 gemeente 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 kinderen 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 inloopmogelijkheden 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 hebben 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!

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp
en ondersteuning bij eventuele problemen.
Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen.
Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.
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 Adviesraad Winsum vertellen over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 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.
www.contactblad.info

Contactblad 15 januari 2013

13

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 begonnen
en zijn er vragen? Stel ze gerust.
Maandag 4 februari: Thema-ochtend woningstichting "De Wierden en Borgen" van
10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
De heer Engelsman komt het een en ander vertellen over het reilen en zeilen van de woningstichting "De Wierden en Borgen".
We lezen dagelijks veel over problemen van de economische crisis in de krant en maken ons
best wel zorgen over de toekomst. Hoe gaan de woningstichtingen om met die problemen en
met name in onze regio? Wat gaan we er van merken, worden er nog nieuwe woningen gebouwd? Hoe zit het met het onderhoud? Veel vragen dus. De heer Engelsman zal hopelijk op
vele vragen een antwoord kunnen geven.
Maandag 11 februari: 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 gezellig
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 18: Thema-ochtend met Bianca Hazenberg van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
Deze ochtend zal Bianca Hazenberg gedichten voordragen. Zij schrijft voor de website
"Boekvoorhaar". Een website waar schrijvers en dichters hun verhalen en gedichten kunnen
plaatsen. Ook zal zij aandacht geven aan het boekje dat haar moeder, mevrouw Huberts, heeft
geschreven na het overlijden van haar broer Raymon.
Maandag 25 februari: 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. Ook als het gaat over persoonlijke dingen, we kunnen altijd
een luisterend oor bieden! De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig.
Bent u met een nieuwe cursus begonnen 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

n verhoal ien t Grunnegers
deur Bé Kuipers
Verschijnt in ieder geval eenmaal per maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het komende Contactblad verwachten.
Groninger verhalen Bé Kuipers online:  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Westers Plakboek
De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" - met krantenberichten vanaf juni 2003 verschijnt in het volgende Contactblad.
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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
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

Ladies Night
Het is weer zover, 30 januari wordt er weer een Ladies Night georganiseerd in Sauwerd. Een
avond alleen voor vrouwen dus. Dit keer zullen er vijf creatieve workshops worden georganiseerd.
Er is een workshop vilten, waarbij u kennis kunt maken met zowel droog als nat vilten. Natuurlijk is het ook de bedoeling dat er wat wordt gemaakt. Er zijn diverse mogelijkheden, maar dat
zult u de avond wel zien.
Er is een workshop graveren in hout, daarbij kunt u leren hout bewerken doormiddel van een
dremel. Zo kunt u mooie figuren maken in hout.
Er is een workshop cupcakes decoreren, heerlijk aan de slag met fondant etc. Zodoende kunnen er mooie creaties worden gemaakt.
Ook is er een workshop mozaïeken, u kent het vast wel. Mooie patronen maken, van het in
stukken geslagen oude servies van grootmoeder.
En speciaal voor deze avond is er ook een workshop sieraden maken. Met mooie kralen en
met deskundige uitleg kunt u zo u eigen armband in elkaar knutselen.
Er zijn geen kosten aan de workshops verbonden. Wel is het noodzakelijk om u op te geven.
Dit kan voor maximaal twee workshops.
Opgave kan door te mailen naar:  hez@wetsinge-sauwerd.gkv.nl
De avond begint om 19:30 uur in de kerk De Hoeksteen (Winsumerstraatweg 7, Sauwerd)
Het belooft weer een gezellige vrouwenavond te worden. Wees van harte welkom!
www.contactblad.info

Contactblad 15 januari 2013

15

16

Contactblad 15 januari 2013

www.contactblad.info

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 duurzame 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, terugverdientijd en dergelijke van onder andere zonnepanelen.
Deze avonden zijn gepland op woensdagavond 9 én 23 januari in Dorpshuis Artharpe – Torenweg 9 te Adorp, aanvang 19.45 uur. Tijdens deze beide avonden is een aantal expert uitgenodigd (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 werking van zonnepanelen uitgelegd worden.
Programma 23 januari 2013 - aanvang 19.45 u. 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

In Memoriam Willem Lutgerhorst
Op 10 januari, in het prille begin van dit jaar, is Willem Lutgerhorst overleden. Willem was in de
jaren 2009 tot en met 2011 samen met zijn vrouw Anneke actief als redactielid van het Contactblad. In de zomer van 2011 werd bij Willem de diagnose Alzheimer gesteld, wat hem - en
Anneke als zijn mantelzorger - noopte om allerlei activiteiten stop te zetten, niet alleen die voor
het Contactblad.
Met de constatering dat Willem Alzheimer had, werd bevestigd wat al een tijdje was vermoed.
Willem had namelijk gemerkt dat het hem steeds moeilijker af ging om woorden te vinden. Zijn
uitgebreide woordenschat werd beperkter en het werken met taal en teksten ging steeds moeizamer. Een hard gelag voor iemand die als Neerlandicus erg door taal geboeid en met taal
bezig was. Daarnaast was Willem een enthousiast denksporter. Zo heeft hij zich in Sauwerd
ingezet voor schaken op school en de schaakvereniging Bobby Fischer. Verder was hij ook
bij vele andere zaken betrokken, zoals de plaatselijke organisatie van de collecte voor Alzheimer. Zelf Alzheimer krijgen betekende dus afscheid nemen. Niet alleen van alles wat hij deed
maar ook van iedereen en al hetgeen wat hem tot kort daarvoor nog bekend was. En voor de
mensen om hem heen betekende dit ook een onvermijdelijk afscheid nemen van de persoon
die Willem was. Anneke en familie: sterkte toegewenst!
www.contactblad.info
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Toneelvereniging LAOMAS uit Adorp op de planken
Het is bijna weer zover. Nog een paar weken en toneelvereniging LAOMAS staat weer in Adorp
en Sauwerd op de planken. Als vanouds brengt LAOMAS, onder regie van Jan Bijsterveld uit
Winsum, weer een blijspel op de planken: "Handel ien’t hounderhok". Natuurlijk ien ‘t grunnigers. Nieuwsgierig geworden en ook wel zin in een gezellige avond? Kom dan eens kijken bij
één van onze optredens!
Garage Neumann (Esso pomp) in Adorp doet de voorverkoop van kaarten voor 1 en 2 februari
(Adorp) en 16 februari (Sauwerd).
Kaarten voor het optreden in Sauwerd van 16 februari, zijn ook te koop bij dorpshuis "Ubbegaheem" in Sauwerd.
De voorverkoop voor Adorp start op zaterdag 19 januari en die van Sauwerd op zaterdag 2
februari.
Kijk ook op  www.laomas.nl.
Adorp

Dorpshuis "Artharpe"

vrijdag 1 en zaterdag 2 februari

Sauwerd

Dorpshuis "Ubbegaheem"

zaterdag 16 februari

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.
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Het is ons een genoegen u een nieuwe uitgave van de historische kring
Ubbega te kunnen presenteren:
Wandelen en fietsen door Adorp, Sauwerd en Wetsinge
	
  

Het boekje beschrijft een aantal wandel- en fietstochten door en rondom de dorpen Adorp,
Sauwerd en Wetsinge. De toelichting bij de route bevat veel gedetailleerde, historische informatie over de bewoningsgeschiedenis van de dorpen en de directe omgeving. Een deel van
deze toelichting verwijst naar de tekst van het het boek "Tussen Toen en Nu" dat de historische
kring in 2010 bij Profiel te Bedum heeft doen uitgeven. Het wandelboekje is door Greetje
Groen te Adorp geschreven en samengesteld.
Het boekje is binnenkort te koop voor een bedrag van € 7,50 op de volgende adressen:
Het Witte Hoes te Adorp
Tankstation Allesco te Adorp
Attent markt te Sauwerd
VVV Winsum
Boekhandel Bruna te Winsum
Boekhandel Godert Walter te Groningen
Namens het bestuur van de historische kring Ubbega,
Gerta Boonstra, secretaris

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp
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.

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 kadootjes .
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 notenpasta voor ondervoede kinderen) en kunnen antibiotica geven tegen longontsteking. Ze hebben 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
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Jamsessies Adorp
Wie lekker wil komen jammen, die doet er goed aan door op zondag 20 januari naar ’t Witte
Hoes aan de Provincialeweg te komen, waar om 16.00 uur de derde jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het seizoen 2012-2013 begint.
Lou Leeuw is als vaste muzikant van de gelegenheidsformatie aanwezig. Er is voldoende
ruimte om alleen of samen met anderen nummers mee te spelen. Apparatuur en instrumenten
zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moeten door de spelers zelf worden meegenomen.
Wie niet wil meespelen, maar alleen komen luisteren, is ook van harte welkom. De entree is
gratis.
Op 24 februari vindt de afsluitende jamsessie van seizoen 2012-2013 plaats.

Bezorg een "kwetsbaar" kind de vakantie van zijn leven

Europa Kinderhulp zoekt vakantie gastouders voor ruim 2 weken in de zomervakantie
De feestdagen zijn achter de rug. We denken nog even terug aan de gezellige dagen aan
het einde van het jaar. Voor veel “kwetsbare” kinderen is het helemaal geen feest geweest.
Kinderen uit Europese steden, in grauwe flatgebouwen. In een haveloze omgeving proberen
zij te overleven, iedere dag weer geconfronteerd wordend met armoede en ellende. Wat zou
het mooi zijn als ook zij eens – al was het maar voor even – een onbezorgde en gezellige tijd
meemaken.
U kunt hen die tijd bezorgen, liefde en aandacht, 3 keer daags eten, een veilig bedje, buiten
spelen etc. etc.
Veel kinderen hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt, denk aan de onveilige
achterstandswijken in de grote steden. Maar ook aan al die kinderen die om welke reden dan
ook als "kwetsbaar" worden aangemerkt.
Voor deze kinderen zoekt Europa Kinderhulp gastouders die een kind een vakantie wil bieden
waar het alleen maar van heeft durven dromen. Ervaar zelf hoe intens gelukkig u een kind kunt
maken. In de periode van 7 juli tot 11 augustus 2013 hopen honderden kinderen uit Nederland,
België, Duitsland en Frankrijk op een zorgeloos verblijf van ruim 2 weken bij vakantie gastouders.
Het gaat om kinderen van 5 tot 12 jaar. Als het "klikt" kan het kind terug gevraagd worden tot
haar/zijn 16e jaar. Omgangsnormen moet u niet meteen van deze kinderen verwachten, in
de meeste gevallen is hen dit niet bijgebracht. Aan het einde van de vakantie zullen zij ook
niet gauw zeggen "dank u voor deze fijne vakantie". Dit wil echter niet zeggen dat ze het niet
ontzettend naar hun zin hebben gehad.
Een zoen? Een dank u wel? Een hand bij het vertrek? Weinig kans. Een hoop kinderen kennen
dit niet, ook daarom zijn ze "kwetsbaar". Maar dankzij de soms jarenlange inzet van al die lieve
gastouders, neemt hun kans op een beter leven ieder jaar een stukje toe.
Dat geeft hen hoop voor de toekomst. En u weet wie de toekomst heeft. Juist, de jeugd.
Bent u geïnteresseerd en wilt u uw hart en huis open zetten voor een kind die een steuntje in
de rug kan gebruiken, neem dan contact op met Marian of Frans van Den Berghe,  0598416369 of kijk op  www.europakinderhulp.nl
Data kinderreizen:
Nederland
22 juli tot 9 augustus
Frankrijk
6 juli tot 26 juli en 20 juli tot 9 augustus
Duitsland
8 juli tot 26 juli en 15 juli tot 2 augustus
België
8 juli tot 26 juli
www.contactblad.info
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Receptenpagina
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 bouillon 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.
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