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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  

 

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
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
10 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
13 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Biddag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
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
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
10 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
13 19.30 u. - ds. W. Jagersma Biddag
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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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.

Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

februari
maand Aanmelding mogelijk vakantie met Rode Kruis (zie pagina 18)
maand Aanmelding vakantiegastouders (zie pagina 30)
1 20.00 u. LAOMAS met "Handel in 't hounderhok" in Adorp; deze dag nog voor-

verkoop mogelijk (zie pagina 21)
2 20.00 u. LAOMAS met "Handel in 't hounderhok" in Adorp (zie pagina 21)
2-16 voorverkoop kaarten LAOMAS voorstellingen Sauwerd (zie pagina 21)
4 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend woningstichting 'De Wierden en Bor-

gen', in "Artharpe" te Adorp (zie pagina 17) 
4 12.00 u. NL-ALERT zendt controlebericht uit (zie pagina 12
7 19.30 u. Interactieve avond gemeentelijk sportbeleid, gemeentehuis (zie p. 11)
7 ! Sluiting sollicitatie vacature lid WMO-Adviesraad (zie pagina 12)
9 20.00 u. Cult.Cie. Adorp: Baiermer Mannenkoor (zie pagina 29)
10 10.00 u. VV Adorp-Hoogkerk, Voetbalvereniging
10 14.00 u. Fanfarecorps Adorp naar Carnaval in Kloosterburen
11 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Adorp (zie pagina 17)
13 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Valpreventie (zie pagina 24)
14 17.00 u. WC-papieractie in Sauwerd door CBS De Meander (zie pagina 23
15 20.00 u. Klaverjassen VV Adorp
16 20.00 u. LAOMAS met "Handel in 't hounderhok" in Sauwerd (zie pagina 21)
18 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend met Bianca Hazenberg / gedichten, in 

"Ubbegaheem" te Sauwerd (zie pagina 18)
24 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina <?>)
25 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Sauwerd (zie pagina 18)

maart
3 - - - VV Adorp: vervallen wedstrijd
13 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: 'Masai' (zie pagina 24)
14 20.00 u. Dorpsbelangen Adorp, Presentatie Dorpsonderzoek
16/17 
23/24

14.00 u. Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 18)

Zie ook  www.contactblad.info / www.contactblad.info/agenda.html en/of www.adorp.com. 
Aanmeldingen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
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Inzamelingsacties
februari Voedselbank: blikgroentes en suiker. (Voor inleveren zie pagina 14)

maart Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en vacuüm verpakte rook-
worsten. (Voor inleveren zie pagina 14)

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) 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.

	  

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.

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.

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.

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.
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BEHEER AFVALCONTAINERS: MILIEUDIENST GRONINGEN,  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoor-
beeld 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 
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

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 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. 

REINIGING EN INSPECTIE GEMEENTELIJK RIOOL
GMB Rioleringstechnieken B.V.  doet momenteel schoonmaak- en inspectiewerk aan het ge-
meentelijk 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 gerein-
igd 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.
Actuele werkzaamheden
In week 5 van  28 januari  t/m 1 februari: Garnwerd  en Sauwerd, diverse straten.
In week 6 van  4 februari t/m 8 februari: Sauwerd, diverse straten.
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.

VASTGEVROREN AFVAL IN DE GROENE CONTAINERS
Vanwege de vorst zit het afval vastgevroren in de groene containers. Daardoor kunnen ze niet, 
of niet geheel geleegd worden. Als u de container aan de kant van de weg zet, moet u hiervoor 
in principe de ledigingskosten van € 0,80 betalen, ook al wordt de container uiteindelijk niet 
geleegd. Wij beraden ons er nog op hoe we hier uiteindelijk mee om zullen gaan.
Verder betaalt u alleen die kilo’s die uit de container gevallen zijn, want de container wordt 
tweemaal gewogen: eenmaal voor, en eenmaal na lediging. Als er bij de lediging niets uit de 
container is gevallen betaalt u daar dus ook niet voor.
Het beste is om in tijd van vorst de groene container niet aan de kant van de weg te 
zetten. Wilt u de container toch aanbieden, dan volgen hier wat tips:
•  Leg een krant onderin de container. De krant neemt vocht op, waardoor het minder snel 

vastvriest. 
•  Ook kunt u met een schep het afval langs de randen losmaken.  
•  Zet de bak pas ’s ochtends buiten, en niet de avond ervoor.
Daarmee is overigens niet gegarandeerd dat alle afval er wèl uitvalt!

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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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).

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.

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van be-
woners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheidsbud-
get buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje medebewoners of met 
uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, dan kunt 
u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,- worden 
aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie. Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet 
u denken aan het organiseren van een zwerfvuilactie, sportactiviteiten, kinderspelen, of initia-
tieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen de kosten voor materialen, ruimte en organi-
satie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de 
activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.  
Meer informatie
Kijk voor meer informatie in de gemeentewinkel op  winsum.nl, bij subsidies welzijn. Of bel 
met mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595 447767 (afwezig op woensdag en vrijdag).

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.

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 vel-
len van een boom. Op het overzicht staan alleen de meest opvallende werkzaamheden. Deze 
lijst ligt ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
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Interactieve avond sport- en beweegbeleid gemeente Winsum

De gemeente nodigt u van harte uit voor de interactieve avond over het toekomstig sport- en 
beweegbeleid op donderdag 7 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis van Winsum. 

De gemeente Winsum ontwikkelt nieuw sport- en beweegbeleid. Als eerste stap hiertoe is 
er vorig jaar onderzoek gedaan naar sport en bewegen onder alle sportverenigingen en een 
willekeurige groep inwoners. Ook zijn alle sportaccommodaties in de gemeente geanalyseerd 
en zijn er gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisaties. Afgelopen najaar hebben 
wij tijdens een informatiebijeenkomst alle resultaten gepresenteerd. Misschien bent u hier bij 
geweest.

Op basis van de resultaten zijn de mogelijkheden voor bezuinigin-
gen en voor sportstimule-ring in kaart gebracht (zie  www.winsum.
nl/vrije_tijd/sport/). Op 7 februari willen wij graag met u in discussie 
over deze mogelijkheden. Door met u in discussie te gaan, kun-
nen wij als gemeente de meningen over het toekomstig sportbeleid 
peilen. Op die manier willen we uiteindelijk tot een evenwichtig en 
aantrekkelijk sport- en beweegbeleid komen. 

Wanneer Donderdag 7 februari 2013
Waar  Gemeentehuis Winsum, ingang Schillige-
  hamsterweg 
Tijd   19.30 tot 22.00 uur

	  

	  

Gehandicaptenparkeerplaats: alleen voor gehandicapten

Regelmatig staan er auto’s zonder de benodigde gehandicaptenparkeerkaart 
geparkeerd op gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarom zetten we hieronder de 
regels rondom een gehandicaptenparkeerplaats nog eens op een rijtje.

Wat is een gehandicaptenparkeerplaats?
Een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangeduid met het bovenstaande ver-
keersbord.

Wie mag op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren?
Wanneer een verkeersbord "gehandicaptenparkeerplaats" bij een parkeervak staat, betekent 
dat dat een auto alleen op deze parkeerplaats geparkeerd mag staan als er duidelijk zichtbaar 
achter de voorruit een geldige gehandicaptenparkeerkaart geplaatst is. Het vervoer moet wel 
rechtstreeks verband houden met het vervoer van een minder valide. Een gehandicaptenpar-
keerkaart voor een passagier is dus niet geldig, als de passagier op dat moment niet met het 
betreffende voertuig vervoerd wordt.

Waarom staat onder sommige verkeersborden "gehandicaptenparkeerplaats" een 
onderbord met een kenteken?
Bij een verkeersbord "gehandicaptenparkeerplaats" met daaronder een onderbord met een 
kenteken mag alleen een voertuig met het betreffende kenteken geparkeerd staan. Deze 
maatregel wordt toegepast om de loopafstand tussen de woning en de geparkeerde auto van 
een minder valide zo beperkt mogelijk te houden. Ook bij een gehandicaptenparkeerplaats 
op kenteken moet de geparkeerde auto een duidelijk zichtbare gehandicaptenparkeerkaart 
achter de voorruit hebben liggen.

Welk boetebedrag staat er voor het onrechtmatig gebruik van een gehandicaptenpar-
keerplaats?
De hoogte van de boete voor het onterecht gebruikmaken van een gehandicaptenparkeer-
plaats bedraagt € 360.
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WMO-Adviesraad Winsum zoekt een nieuw lid
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is iedereen, jong en oud, met of 
zonder beperking, zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en te laten meedoen in en aan 
de samenleving.
De gemeente Winsum is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet en doet dit samen met 
haar inwoners. De inwoners zijn vertegenwoordigd in de Wmo-adviesraad. Deze adviesraad 
adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd op het brede 
terrein van de Wmo.

Wat gaat u doen?
De Wmo-adviesraad zoekt een nieuw lid dat zich wil en kan inzetten voor (één of meer van) 
met name de volgende aandachtsgebieden:
•  de "zorgkant" van de Wmo;
•  kwetsbare groepen, met name personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt;
•  Jeugdzorg;
•  transitiemanagement.

Wie bent u?
Bent u een inwoner van onze gemeente, sociaal betrokken, heeft u expertise op het gebied 
van de Wmo, bent u een teamspeler en wilt u zich voor 4 jaar verbinden aan onze adviesraad? 
Dan nodigen we u uit om te solliciteren.
Van u wordt verwacht dat u een brug kunt slaan tussen inwoners, maatschappelijke organisa-
ties en het gemeentebestuur.
Wij bieden u de gelegenheid te werken in een inspirerend team van gedreven personen: we 
willen er toe doen!

Meer informatie
•  Over de vacature kunt u verkrijgen bij de voorzitter, mevrouw M. van der Spek,  0594-

622117, : wmoadviesraadwinsum@gmail.com. 
•  Over het werk van de Wmo-adviesraad:  www.winsum.nl onder de knop: Wmo.

Reageren
Uw sollicitatie (brief met motivatie en CV) kunt u uiterlijk 7 februari  a.s. mailen naar  wmoad-
viesraadwinsum@gmail.com of per post verzenden naar  J.B. de Groot, De Groenlanden 16 
9771 BV te Sauwerd.

Selectiegesprekken zullen worden gehouden in week 7.

DE WMO IN WINSUM
Elk jaar stelt het college van burgemeester en wethouders het Besluit individuele voorzienin-
gen gemeente vast. Hierin staan de financiële kaders binnen de uitvoering Wet maatschap-
pelijke ondersteuning. Op 18 december 2012 heeft het college de ‘Besluit individuele voorzie-
ningen 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.

NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft 
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen 
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te 
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen 
bereikt en beter geïnformeerd. 
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LAAT U NIET ZOMAAR KOPIËREN
Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs 
Geef nooit zomaar uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs af. Als iemand een kopie wil maen, 
vraag dan altijd waarom dit nodig is. 

Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft
Kijk voor meer informatie op  www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Controlebericht op maandag 4 februari
Op 1 december vorig jaar heeft de regio Groningen een regionaal testbericht NL-Alert uit-
gezonden in de provincie. Op maandag 4 februari rond 12.00 uur wordt het tweede NL-Alert 
controlebericht uitgezonden, tegelijk met de maandelijkse sirenetest. 

Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op dit moment werkt NL-Alert al op ongeveer 60% van alle mobiele telefoons in Nederland. 
Op www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier 
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert. Ontvangt u op maandag 4 februari rond 12.00 uur een 
controlebericht, dan weet u meteen dat uw mobiel goed is ingesteld.

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 

                              

     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                                  

subsidie is bedoeld voor de uitvoering van 
activiteiten die het karakter hebben van een 
eenmalig evenement of van een nieuwe op-
zet of werkwijze. Voor 2013 is voor inciden-
tele 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 in-
gediend worden en worden op volgorde van 
binnenkomst in behandeling genomen. Een 
aanvraag voor incidentele subsidie moet 
u voor aanvang van de activiteit bij burge-
meester en wethouders indienen met een 
volledig ingevuld en ondertekend aanvraag-
formulier voor incidentele subsidie. U kunt 
dit formulier downloaden via  www.win-
sum.nl of afhalen bij de Centrale Balie op het 
gemeentehuis.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met mw. J. de Boer-Pontier van de 
afdeling Samenleving,  0595 - 447767.
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Voedselbank

	  De producten die in februari worden ingezameld zijn: blikgroentes en suiker.
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. 

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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Nieuwe treintijden

Op 9 december 2012 is er een nieuwe dienstregeling ingegaan die afwijkt van het schema van 
de voorgaande jaren. Was het eerst mogelijk om 's avonds en 's zondags ieder half uur vanuit 
de stad de trein naar Sauwerd te nemen, nu is dat eens in het uur met twee treinen die slechts 
vier minuten na elkaar vertrekken. In plaats daarvan is het nu wel mogelijk om 's avonds en 
op de zondag ieder half uur naar de stad te gaan. Maar de ervaring is dat mensen liever op de 
heenweg ruim de tijd nemen om ergens te komen en op de terugweg het liefst zo snel mogelijk 
thuis zijn. Plus het gevoel dat je bij een halfuursdienst niet zo op tijd staat om de trein te halen.

Op verzoek van een lezer van het Contactblad onderstaand de nieuwe dienstregeling. Dit 
overzicht is gebaseerd op de dienstregeling zoals Arriva die zelf verstrekt.

Treintijden Groningen Centraal - Sauwerd

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
uur R D R D R D R D R D R D uur
05 10 18 48 52 10 48 52 05
06 11 18 22 48 52 18 22 48 52 18 48 ^ 06
07 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 07
08 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 08
09 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 09
10 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 10
11 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 11
12 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 12

13 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 13
14 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 14
15 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 15
16 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 16
17 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 17
18 18 22 48 52 18 22 52 18 22 18
19 18 22 18 22 18 22 19
20 18 22 48 * 52 * 18 22 18 22 20
21 18 22 18 22 18 22 21
22 18 22 18 22 18 22 22
23 18 22 18 22 18 22 23
00 18 22 18 22 18 22 00
uur R D R D R D R D R D R D uur

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
       

Tijd = vertrek vanaf Groningen Centraal
R    = richting Roodeschool
D   = richting Delfzijl
+ 4 voor aankomst op / vertrek vanaf Groningen Noord
+ 10 voor aankomst in Sauwerd / vertrek naar Roodeschool of Delfzijl
* De treinen van 20.48 u. en 20.52 u. rijden alleen op de donderdagavond (koopavond).
^ De trein van 6.48 u. r ijdt alleen in de periode mei t/m september.
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Treintijden Sauwerd - Groningen Centraal

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
uur R R D R D R D R D R D R D uur
05 57 ! 05
06 27 31 57 31 57 06
07 01 27 31 57 27 31 57 27 57 ^ 07
08 01 23 27 31 57 01 27 31 57 27 08
09 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 09
10 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 10
11 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 11
12 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 12

13 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 13
14 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 14
15 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 15
16 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 16
17 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 17
18 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 18
19 01 27 31 57 01 27 31 01 27 19
20 01 27 31 01 27 31 01 27 20
21 01 27 01 27 01 27 21
22 01 27 01 27 01 27 22
23 01 27 01 27 01 27 23
00 01 27 01 27 01 27 00
01 01 27 44 01 27 44 01 27 44 01
uur R D R D R D R D R D R D uur

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

Tijd = vertrektijd uit Sauwerd
R = uit richting Roodeschool
D = uit richting Delfzijl
! De trein van 5.57 u. rijdt alleen 's maandags.
^ De trein van 7.57 u. rijdt alleen in de periode mei t/m september.

Bijzondere dagen
In 2013 rijden de treinen op 30 april en Hemelvaartsdag (9 mei) als op zaterdag; op Tweede 
Paasdag (1 april) en Tweede Pinksterdag (20 mei) als op zondag.

De Kerstdagen van 2013 vallen onder de eerstvolgende nieuwe dienstregeling.
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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 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!

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 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 woning-
stichting "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 ge-
bouwd? 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 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 luk-
ken…..de gelegenheid om aan te wippen!
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Maandag 18: Thema-ochtend met Bianca Hazenberg van 10.00-12.00 u. in "Ubbega-
heem" 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

Vakantie met het Rode Kruis

Heeft U ook wel zin om een midweek op vakantie te gaan?       

Het Nederlandse  Rode kruis afdeling De Marne Winsum organiseert in mei weer een vakan-
tieweek.

Deze vakantie is bedoeld voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap.

Deze midweek wordt gehouden van maandag 29 april tot en met vrijdag 3 mei in vakantiecen-
trum "De Imminkhoeve" te Lemele. Het Rode kruis afdeling De Marne Winsum is hier eerder 
geweest en het is toen uitstekend bevallen. 

Het gebouw is bij uitstek geschikt voor gehandicapten en ligt aan de voet van de Lemelerberg.

Uiteraard staan de vrijwilligers van het Rode kruis deze week geheel voor u klaar. Ook het 
vervoer wordt verzorgd.

Wij hebben er zin in, u ook? 

Graag opgeven voor 1 maart, hoe eerder hoe beter.
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met:
Tiny Zuidema      0595  491204
Attie Viersen   0594 621641
Marius Sieders   0595 441146
Agnes Buikema   050 3061678
Hanneke Hordijk   06 23477322

Expositie Antje Veldstra en Ton de Vreede in maart in de Adorper kerk

De Culturele Commissie Adorp organiseert 16, 17, 23 en 24 maart in de kerk van Adorp weer 
een expositie. De Commissie heeft dit keer Antje Veldstra en Ton de Vreede uitgenodigd om te 
komen exposeren. Antje komt met houtdrukken en Ton met beelden en linosneden.

De expositie zal zaterdag 16 maart om 14.00 uur, onder het genot van een hapje en drankje, 
door Jan Gerritsen, saxofonist  muzikaal worden geopend. 

We zien u graag!
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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 Con-
tactblad. In de zomer van 2011 werd bij Willem de diagnose dementie gesteld, wat hem - en 
Anneke als zijn mantelzorger - noopte om allerlei activiteiten stop te zetten, niet alleen die voor 
het Contactblad.

Met de diagnose, 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 be-
trokken, zoals de plaatselijke organisatie van de collecte voor Alzheimer. Zelf dement worden 
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!

Onderstaand Willems eerste bijdrage in het Contactblad, één van de vele gedichten die hij 
tijdens zijn leven gemaakt heeft.

                                                        Het oude diepje

                                               Nog slechts twee meter breed
                                    maar kilometers lang
                        in grond die niet vergeet,
                 glijdt het zijn oude gang.
         Veel legers trokken langs,
     verbrandden in hun spoor
           de borgen in hun schans.
                    Het diepje gleed maar door.
                                    Maar in de nieuwe tijd
                                               vol zorg voor wat oud is,
                                                            Iijkt alles weI beleid:
                                                          Iijkt goed wat fout is.
                                            Het oude diepje glijdt
                              gestaag zijn eigen gang
             en wacht een nieuwe strijd
      met wie of welk belang.

                 Willem Lutgerhorst, oktober 2009
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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 grunni-
gers. 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 "Ubbe-
gaheem" 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. 



* Het nieuwe jaar is weer begonnen en we zijn hier met volle energie weer aan de slag gegaan 
in de kapsalon. Ons streven van het team is; 
We willen een sfeer creëren, waarin u zich thuis voelt en waar we u persoonlijk zullen 
benaderen en professioneel van advies kunnen dienen.

* Het hele team  heeft bijscholing gehad van onze nieuwe lijn So Pure van Keune.

De So Pure lijn is een 100% plantaardige verzorgingslijn voor het haar met heerlijke geuren uit de natuur. 
Dit is een product wat je moet ruiken en ervaren. Dit is een product wat je moet ruiken en ervaren. 

Ook heeft de So Pure lijn een milde en effectieve permanente haarkleuring zonder Ammonia en parabenen. 
De organische plantextracten Jasmijn en Sandelhout geven een ontspannende en aromatische geurbeleving. 
Vooral voor de mensen met een gevoelige hoofdhuid zeer geschikt. Maar ook voor iedere die een puur, 
voedend en effectieve kleuring wil zonder de sterke geur van ammonia.

* Pia is weer terug van zwangerschapsverlof en werkt op de woensdag en vrijdag in de salon.
* Kea werkt op dinsdag, vrijdag en zaterdag.
* Brenda werkt op dinsdag, donderdag, vrijdagavond en zaterdag.* Brenda werkt op dinsdag, donderdag, vrijdagavond en zaterdag.
* Jolanda werkt op de woensdag en doet de extra koopavond op donderdag!. 
Deze koopavond is bedoeld voor de heren van 17.00 uur tot 20.00 uur.

* We hebben een speciale aanbieding voor de heren voor deze avond. 
Een knip-abonnement van €150,- Bij dit abonnement mag je elke maand naar de kapsalon en wordt 
je haar weer mooi in model geknipt. Dus geen last meer van slordige nekharen, bakkebaarden en altijd 
verzorgt gekapt. Je mag een vast tijdstip kiezen die het beste bij jou past. 
Ook krijg je bij dit abonnement 10 % korting op de mannen haarverzorginglijn van Keune.Ook krijg je bij dit abonnement 10 % korting op de mannen haarverzorginglijn van Keune.

* En vergeet niet dat u ook online een afspraak kan maken met ons. Via de website www.kapsalonbrenda.nl. 
Dan gaat u naar het blokje online boeken. Uw email adres is u login ( indien deze bekent is bij ons) en 
wachtwoord is u klantnummer (op te vragen in het inlogscherm) 
Zo kunt u ook na sluitingstijd een afspraak maken bij ons. 
Maar bellen of langskomen mag natuurlijk ook

* Aanbiedingen van de maand januari en februari zijn:

-10 % korting-10 % korting op de nieuwe So Pure lijn

-De Mineral Mousse (schuimversteviger) van Keune 
 van €13,50 nu voor € 12,-

En vergeet vooral onze heren knip abonnement niet van € 150,- voor een heel jaar naar de kapper.

Nieuwsbrief

www.kapsalonbrenda.nl
Provincialeweg 3
9771 TA Sauwerd
050 306 16 29
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CBS De Meander: WC-papier actie in Sauwerd

Op 14 februari, tussen 17.00 en 19.00 uur, zullen de kinderen en ouders van basisschool de 
Meander bij u langs komen om WC-papier te verkopen.

De opbrengst van deze actie wordt door de activiteitencommissie van de school gebruikt om 
extra dingen voor de kinderen op school te realiseren. Tevens willen we  in het voorjaar een 
grote fancy fair organiseren, hierover leest u meer in een volgend Contactblad.

Ook zijn er plannen om een makkelijke moestuin bij de school aan te leggen, waarvan de 
oogstopbrengst bedoeld zal zijn voor de kinderen, maar ook voor u als dorpsbewoner. Ook 
hierover leest u een volgende keer meer.

Om een start te maken met deze plannen starten we met een WC-papieractie en hebben we 
uw hulp nodig en hopen van harte op uw medewerking.

Namens de kinderen en de school, alvast hartelijk bedankt!

De activiteitencommissie van CBS de Meander

OBS De Wierde: Fit, Fris & Fruitig

Dinsdag 8 januari hebben wij, vier studenten van 
de Hanze Hogeschool Instituut voor Sportstudies 
een gezonde en leuke dag georganiseerd voor de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4 van OBS de 
Wierde te Adorp. 

Op deze dag hebben wij gezondheidsgerichte 
spellen en kleine voorlichtingen gedaan met de 
kinderen, met als thema Fit, Fris & Fruitig. De kin-
deren deden met veel fanatisme en plezier mee 
aan de activiteiten zoals een fruit memory, een ge-
zonde en ongezonde producten quiz, een goed/
slecht spel en enkele beweegactiviteiten in de 
gymzaal. Het viel ons op dat de kinderen al best 
veel kennis hadden over deze onderwerpen, toch 
leverde de vraag of karnemelk en gewone melk uit 
een andere koe komt veel hilariteit op. Gelukkig 
gingen de kinderen aan het eind van de dag moe, 
voldaan en een stukje wijzer naar huis. 

Wij als projectgroep kijken met plezier terug op 
deze dag, wij vonden het erg leuk om alle kinderen 
zo enthousiast bezig te zien. Wij, de projectgroep 
willen daarom graag OBS de Wierde bedanken 
voor het mede mogelijk maken van deze dag. Wij 
hebben ervan genoten! 
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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 infor-
matie 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

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

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 be-
ginnen om 19.45 u.

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

	  

	  

Jamsessie in 't Witte Hoes

Wie lekker wil komen jammen, die doet er goed aan door op zondag 24 februari naar ’t Witte 
Hoes aan de Provincialeweg te komen, waar om 16.00 uur de vierde en ook laatste 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.
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Circuspeerd

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

Ien jannewoari van dit nije joar is 'diftar' ien waarken goan ien gemainte Winzem. n Oer-
lelke noam dij betaikent: 'Gedifferentieerde tarieven' veur t ophoalen van joen ofvaal. Ook n 
iengewikkelde noam veur n iengewikkeld systeem om te oet te reken hou hoog joen nije afval-
stoffenheffing wordt, ofhankelk van joen ofvaalaanbod. Ik kom der op omdat ik lestdoags op 
een verjoardagsvezide was. t Gesprek kwam op 'diftar' en wat doar apmoal mis mit is, volgens 
summegen. Borrelproat netuurlijk, mor toch… 

Ik haar zulf al eerder op website van gemainte Winzem lezen dat ze geern willen dat mensen 
mit dit diftar-systeem aanpeerdjed worden om kritischer met heur ofvaal om te goan. Op zo'n 
menaaier kin de totoale ofvaalbaarg vermindern en kinnen recyclestromen tounemen. Goud 
veur t milieu en goud veur joen poddemenee! t Belktaiken (!) is van gemainte. Dat je nait den-
ken dat ik ter zo mit wegloop, want ik heb ook wel wat bedenkens tegen dit nije systeem.

Veureerst de kosten, doar gait t mensen voak t eerst om. Dij bennen der ien drij soorten. Eerst 
is der t vastrecht van joen container, den de kosten van t legen van container en dèn pas de 
kosten op boazis van t gewicht van joen ofvaal. Allenneg dat leste kinnen mensen zulf beïen-
vlouden mit meer of minder ofvaal. Dat is dus mor n dail van de totoale ofvaalkosten. 

"En as ik nou gewoon mien normoale ofvaal bie stroat zet", vroug der ain op dij verjoardags-
veziede, "net zoas ik altied dee, ben ik den mit diftar duurder oet? Of mout ik nou per se minder 
ofvaal ien container hebben om net zo duur oet te wezen as eerder?" n Goie vroag, dij ik mie-
zulf ook al ais steld heb. Staarker, ik ben baang dat t wèl duurder is as ik net zoveul ofvaal heb 
as veureg joar. Mor eerlek is eerlek, dat mout we netuurlek wel eerst ofwachten.

n Aander vraauw haar grode twievels over t verband tussen diftar en meer recyclen. "Ge-
mainte ropt optimisties dat mensen vanzulf wel beder oetkieken wat kosten van heur ofvaal 
aangait. Mor of dat den ook tot n beder schaaiden van ofvaal laaidt...?", vroug ze heurzulf òf. 
Zai mainde dat veul mensen hail creatief worden om zo waaineg meugelk ien container te krie-
gen. En dat kon volgens heur wel ais minder goud veur t milieu wezen, as dat ze bie gemainte 
denken. Ik zulf zol zeggen, zörg dat ofvaal schaaiden makkelker wordt, den is der groot kaans 
dat mensen t ook meer doun.

Mor ja, woar kinnen mensen bieveurbeeld nou heur melk- en sappakken en aander plastic 
ofvaal kwiet? Nou, nog altied gewoon ien grieze container dus, volgens gemainte. t Schient 
nait oet te kinnen om plastic apaart ien te zoameln. Gemainte kaist doarom veur noa-schaai-
den bie de voelverwaarker. Niks plastic schaaiden aan de bron! En dat scheelt toch n fikse slok 
op n borrel. Want wat ofvaal is der tegenwoordeg nou naìt van plastic? 

Weer n aander haar t over zien wantraauwen over gemainte, dij zo juicht over zien poddeme-
nee. "Ik ben zowiezo wantraauweg as t om milieuzoaken gait, ien combinoatsie mit financieel 
veurdail", zee e. "Voak zit ter den n aander belang achter." t Bliekt bie diftar ienderdoad ook 
en veuraal te goan om kosten dij gemainte zulf moakt. Hou minder gemainte aanbudt bie voel-
verwaarker, hou minder kosten. "Mor wie, as börgers, moaken ze wies dat t juust veur òns 
gekober worden kin", raip de man hiester.

Ik heb zulf ook nog wel wat twievels. De kosten van dit nije systeem bennen begroot noar de 
situoatsie van dit mement. Mor wat, as de financiële situoatsie ien wereld of ien Nederland hail 
aans wordt? Of as de zo bejubelde veurdailen toch tegenvalen dommit? Goan tarieven den 
omhoog? Bie gemainte kinnen ze ja makkelk aan knoppen draaien... Ik hol mien haart vaast 
veur over n joarofwat.

Dou kwam der ain aan t woord dij beweerde: "Börgers moaken zulf gain ofvaal, ze holden 
over van wat ze kopen ien winkels. Joa, men kin mit n stovven mand noar winkel goan en 
gain plastic puten apsepteren as men wat kocht. Mor as je n nij bankstel kopen willen, of n nije 
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tillevisie, kiek je den ook spezioal noar t soort verpakken? Ik loof der niks van. En wie betoalen 
bie aankoop ook al veur dij verpakkens." Doar haar de man n punt, vien ik. 

Poletieke aktivist ging nog even deur en raip stelleg, mit opstoken wiesvinger: "t Bennen de 
producenten dij aanpakt worden mouten. Zai moaken veul te veul verpakkensmatrioal en zör-
gen zodounde veur onneudig veul ofvaal. Doar zol regeren meer aan doun mouten mit stren-
gere wetten en regels. Mor ien dit neoliberoale poletieke klimoat is doar nait veul kaans op. 
Bedrieven en febrieken mout men nait te veul ien weeg lopen mit milieumoatregels, mit t oog 
op economie. De börger mout t zulf doun, zo is t geloof. En dus mout we nou feidelk nòg n 
moal veur dij plastic verpakkens betoalen vanwege diftar."

Meschain verwacht gemainte ienderdoad wel wat tè veul hail van ons, börgers, denk ik bie 
miezulf. Wie kinnen feidelk allenneg mor n beetje biesturen en gain wezenleke veranderns tot 
stand brengen op dit terraain. Ale klaaine beetjes helpen, is t gezegde en doar is zeker van van 
aan. Mor grode dingen helpen veul meer! Ien Engeland hebben ze doar n mooi spreekwoord 
veur: Penny wise and pound foolish. Deur joe drok te moaken om klaaine zoaken, ontkommen 
joe de groten...

Kwam ook nog ain aan t woord dij zee: "Wat ik zo jammer vien is, dat je nait meer aan joen 
buurman vroagen of je zien container n moal bruken maggen, as je ais wat meer ofvaal heb-
ben. Want dat kost buurman geld. En zo verdwient ter weer n stukje noaberschap." n Oldere 
vraauw keek wat benaauwd dou ze opmaarkte: "En wie mouten nou ook oetkieken dat n 
aander stiekum gain ofvaal ien ons container gooit. Weer n zörg der bie. En gemainte zet ex-
troa personeel ien om illegoale ofvaalstörtens op te sporen. Weer n controle-apperoat ter bie."

Was ook n man dij - van t ain ien t aander - vertelde dat e zien container ien braand had haar. 
Hai haar der gloeiende aask van kaggel iengooid. Mit as gevolg dat boom haildaal smolten 
was en container dus nou onbruukboar. Dom netuurlek, mor hai haar ook al n oplözzen. Bie 
gemainte op website las e dat je groates n nije kriegen kinnen ien geval van vermissen of daif-
stal. En hai gaaf zien container op as 'stolen'. Ik vroug ik hom n beetje moralisties: "Mor doe 
hes hom toch zulf kepot moakt? Dat is noar gemainte tou n verkeerde veurstellen van zoaken, 
volgens mie." 

Hai veerde ientèn en raip kwoad: "Doe mains dat ik laig? Loat mie nait laggen man. Overhaid 
lugt toch zulf ook overaal over. Ambtenoaren, mor nog slimmer, politici. Wat zeg ik: polìegici. 
Denks toch zeker nait dat ik zo'n container zulf betoalen zel. Gemainte ropt mie ook van ale 
kanten. Nou weer mit diftar. t Zol der gekoper van worden, zeggen ze van gemainte. Mor dat 
bennen ook apmoal leugens, t wordt veul duurder, let op mien woorden. Ha ha, en den zegstoe 
dat ik nait laigen maag?" n Hitseg manje volgens mie en slim mistraawend. Mor ja, zukkent 
heb je ook.

Mien aigen beswoar ien t algemain en tegen tegen diftar ien t biezunder is, dat overhaid ons 
tot aander gedrag aanzetten wil mit geld, deur n systeem van belonens en boetes. Wie worden 
zo aanzet om toch veuraal om aan ons aigen belang, aan ons aigen poddemenee te denken 
en nait zozeer aan t algemaine belang. Dizze menaaier van börgers beïenvlouden liekt veul 
op t circus, doar dompteur t circuspeerd beloont mit n sukkerklontje as e zien kunstje goud dut 
en hom n tik mit sweep geft as e t nait goud doan het. Dizze methode komt veul veur ien onze 
moatschappij, dij deurgoan wil veur beschoafd...

t Was dij oavend nog laank onrusteg en rebulieachteg op dij verjoardagsveziede. Der was veul 
gehikhak en gezelleghaid was der n beetje òf.

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Nu behalve in Adorp ook in Sauwerd en Wetsinge het Contactblad weer op papier verspreid 
gaat worden, wordt het verhaal van de spoorlijnen in de voormalige gemeente Adorp opnieuw 
opgepakt. Daar was vorig jaar september een begin mee gemaakt naar aanleiding van een  
binnengekomen persbericht dat de mogelijkheid zou worden onderzocht om de trein weer te 
laten stoppen in Adorp. Na de verkiezingen bleek dit slechts te gaan om een verkiezingsstunt 
van de VVD. Maar het is wel de aanleiding geweest voor het uitzoeken van de spoorge-
schiedenis van de voormalige gemeente Adorp. In deze aflevering van Fotografisch Geheu-
gen wordt ingegaan op dat wat tot nu toe over de halte te Adorp geschreven is en in hoeverre 
die gegevens kloppen.

Wat was er tot voor kort geleden zoal over halte Adorp geschreven en beweerd
In het persbericht van september vorig jaar werd melding gemaakt van het feit dat Adorp in 
de periode van 4 oktober 1931 tot 15 mei 1938 een halteplaats had met een echt stationnetje. 
De site Stationsweb ( http://www.stationsweb.nl) meldt ook de periode 4 oktober 1931 tot 
15 mei 1938 als periode dat Adorp een stopplaats was. De stationsdienst zou plaatsgevonden 
hebben in de wachterswoning. Sla je het boek "Tussen Toen en Nu" van Historische Kring 
Ubbega uit 2010 hier op na, dan staat op pagina 107 te lezen dat de NS-halte in 1939 zou 
zijn opgeheven en dat het stationsgebouw daarna de functie van woonhuis zou hebben gekre-
gen. Bij een foto van dit bouwwerk staat ook vermeld dat het om het oorspronkelijke sta-
tionsgebouw zou gaan. In het boekwerkje "Geschiedenis van Sauwerd en omstreken" - een 
uitgave verschenen ter gelegenheid van de opening van dorpshuis "Ubbegaheem" in 1967 en 
waarvan dhr. J.G. Bakker de auteur was - staat op pagina's 64 en 65 vermeld dat er in 1884 
enige treinen te Adorp zouden stoppen. In 1939 zou de halte opgeheven zijn ten gevolge 
van afnemend reizigersaanbod. Vanaf de jaren 1920 had de spoorlijn met de opkomst van 
busmaatschappijen concurrentie gekregen. De halte Adorp zou hiervan - aldus die tekst - het 
eerste slachtoffer zijn. Al met al geen eenduidig verhaal. En wat blijkt na onderzoek het geval:

Adorp krijgt een halte in 1884...
Wat het begin van de halte Adorp betreft, klopt 4 oktober 1931 niet. Opmerkelijk, want het lijkt 
een exacte datum en dus alsof men dit ooit goed bekeken heeft. Blijkbaar niet, want de jaren 
daaraan voorafgaand stopt de trein al in vergelijkbare frequentie in Adorp. Voor het echte 
begin moet inderdaad teruggegaan worden naar het jaar 1884. Al vanaf de eerste dag dat 
de spoorlijn Groningen-Delfzijl in gebruik genomen is, te weten 15 juni 1884, was het voor 
reizigers mogelijk om per trein van en naar Adorp te reizen. Dat het verkrijgen van deze halte-
plaats nogal wat voeten in aarde had, komt een volgende keer aan bod.

... maar geen stationsgebouw
Overigens was Adorp niet de enige halte aan het spoor van en naar Groningen. Het aantal 
haltes varieerde in de loop der tijd, maar veel zijn het er niet geweest. Alleen Groningen Halte, 
later Station Noord of Noorderstation genoemd, was van begin af aan een vaste stopplaats. 
Daar was ook speciaal voor dat doel een gebouw neergezet met stationsfunctie. De andere 
haltes waren bij wachterswoningen, meestal een enkele wachterswoning maar in het geval 
van Adorp ging het om een dubbele wachterswoning - in feite twee wachterswoningen aan 
elkaar gebouwd. De baanwachters moesten zorg moesten dragen voor hun baanvak, zoals 
het sluiten van de spoorhekken als er een trein passeerde of anderszins mensen die wilden 
oversteken tegenhouden, het zetten van de seinen etc. Vandaar ook dat deze wachterswo-
ningen over het gehele traject verspreid gebouwd zijn met een tussenafstand van circa een 
kilometer en zich doorgaans bij overwegen bevonden. Men had eind 19e eeuw namelijk niet 
de mogelijkheid om een groter baanvak te kunnen bedienen omdat alles ter plekke met mens- 
en op handkracht ging. Dat niet elke wachterswoning benut werd als halte blijkt wel uit het 
feit dat aan het ± 37 km lange traject Groningen-Delfzijl in totaal 32 enkele en 6 dubbele 
wachterswoningen gebouwd zijn en van die 38 er maar een klein aantal de status van halte 
gekregen hebben. 

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp
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In Sauwerd zijn ook voor twee wachters woningen gebouwd, maar dat waren twee enkele: 
eentje ten noorden en eentje ten zuiden van het stationsgebouw. Die zijn inmiddels afgebro-
ken, evenals het station zelf. (Het huis dat er nu nog staat is gebouwd als woning annex kan-
toor-aan-huis voor een opzichter weg en werken; dit is gebouwd op een plek tussen het station 
Sauwerd en de noordelijkste van de twee genoemde wachterswoningen in.) Op al deze ge-
bouwen wordt later teruggekomen. Maar het mag duidelijk zijn dat de dubbele wachterswoning 
in Adorp dus van begin af aan al een woonfunctie had, alhoewel er in de loop der tijd vanwege 
de halte wel voorzieningen voor treinreizigers waren zoals een wachtruimte. Het is dus niet zo 
dat dit bouwwerk pas na het opheffen van de halte een woonhuis geworden zou zijn; het was 
juist gebouwd met het doel om als woning te dienen voor twee spoorwegmedewerkers en hun 
gezinnen.

Opheffing halte Adorp per dienstregeling 15 mei 1938...
De situatie die we nu op het spoor hebben, dat wil zeggen de opdeling van allerlei spoor-
wegzaken als infrastructuur, personen- en goederenvervoer over diverse organisaties, is niet 
nieuw. Dat was ook het geval bij het begin van de spoorwegen in Nederland: er waren diverse 
maatschappijen die her en der spoorlijnen aanlegden en exploiteerden. Daar kwam in stapjes 
een eind aan. Zo kwam eerst de aanleg van nieuwe spoorlijnen geheel aan de staat, daarna 
ook de exploitatie. Op 1 januari 1938 was met de opheffing van haar voorgangers alles defini-
tief ondergebracht bij één organisatie: de Nederlandse Spoorwegen (NS). De nieuwe dienst-
regeling ging dat jaar op 15 mei 1938 in. En vanaf dat moment stopte er geen trein meer in 
Adorp.

... maar niet als enige of eerste opgeheven halte
Samenvoegen van organisaties betekent vaak bezuinigingen, zeker in de jaren 1930. Dus dat 
was ook aan de orde bij de Nederlandse Spoorwegen. De NS sneed daarom in 1938 rigoreus 
in stations en haltes. In een lijst met bijna 150 plaatsnamen verspreid over heel Nederland 
staat naast Adorp bijvoorbeeld ook Aadorp vermeld, gelegen bij  Almelo aan de lijnen Deven-
ter-Almelo en Zwolle-Almelo. Zelfs Duivendrecht en Beilen sneuvelden toen. En buiten die lijst 
mogen niet onvermeld blijven de andere (eerder) verdwenen haltes zoals er eentje was bij 
Kostverloren tussen Groningen hoofdstation en Groningen Noord; tussen Sauwerd en Delfzijl 
haltes bij de Wolddijk (tussen Sauwerd en Bedum), Eenum, Oosterwijtwerd, Tjamsweer en 
Uitwierde; en tussen Sauwerd en Roodeschool de haltes Wadwerd, Munnikenweg, Dingeweg 
en de Meedsterweg. De bus is in die jaren zeker wel een concurrent geweest van de spoorwe-
gen - en in het geval van Adorp een goede optie omdat het reizen per trein soms nogal onhan-
dig ging - maar het is niet de enige reden geweest waarom de halte Adorp is opgeheven. De 
uitspraak dat Adorp dus een eerste slachtoffer zou zijn geweest in de concurrentie tussen trein 
en bus, blijkt gezien de lange lijst op geheven stations en haltes dan ook een te dramatisch 
geformuleerde bewering te zijn.

Samenvatting: Adorp had een halte in de periode 15 juni 1884 tot aan 15 mei 1938
Wanneer iemand nu weer een persbericht de deur uit zou willen doen over een mogelijke 
nieuwe treinhalte te Adorp, dan kan vermeld worden dat Adorp in de periode 15 juni 1884 tot 
aan 15 mei 1938 er ook al eentje had. De tijd dat Adorp een halte had is op een maand na 
54 jaar. Mocht men een foto willen plaatsen, dan is het gebouwtje dat men vaak voor het sta-
tionsgebouw aanziet een dubbele wachterswoning. Bij dit bouwwerk konden treinreizigers te 
Adorp in- en uitstappen. Hier was dus de oorspronkelijke halte.

Reina de Lange

PS: Deze informatie wordt direct na het uitkomen van dit Contactblad ook doorgegeven aan 
stationsweb.
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Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor bij Cult.Cie. Adorp

Tijdens de avond van zaterdag 9 februari treedt Het Eerste Grunneger Baaiermer Mannenkoor 
uit Delfzijl op uitnodiging van de Culturele Commissie Adorp op in de Dorpskerk. Het concert 
begint om 20.00 uur, de toegangsprijs bedraagt € 5,- (inclusief een consumptie). 

Het Mannenkoor is opgericht in september 1992. Het repeteert iedere maandagavond in 
Bierum. De leden komen uit, Delfzijl, Meedhuizen, Nieuwolda, Holwierde, Bierum en Spijk. 
Alle nummers, die zij zingen, zijn in het Grunnegers. Bijna alle daarvan zijn vierstemmig en 
dat zonder instrumentale begeleiding. Dirigente Elisa van Duinkerken uit Delfzijl staat al een 
aantal jaren voor het koor. De mannen zingen bestaande Grunneger zangnummers, maar als 
er mooie nummers zijn in het Nederlands of in een andere taal, zoals Engels of Duits, dan 
worden deze in het Grunnegers vertaald. In de zangmappen staan stukken met vertalingen 
door Henry Wierth, Jan Siebo Uffen, Jan Knollema en Frieda Rijks-Begeman. Nummers van 
Ede Staal ontbreken natuurlijk niet op het programma.

Het koor neemt met een knipoog naar de kiepkerels van weleer, een ‘kiep’ mee naar Adorp. 
Het gaat om het exemplaar dat jarenlang naar optredens werd meegenomen door Dansgroep 
het Hogeland.

Kiepkerels of marskramers  kwamen van de 17e tot begin 20e eeuw uit het noorden en midden 
van Duitsland vooral naar de provincie Groningen. Ze hadden veel waar bij zich en gingen van 
deur naar deur en van dorp naar dorp. De kisten of gevlochten wilgentenen manden, die ze op 
hun rug mee voerden, waren soms erg zwaar. Er is zelfs bekend dat er manden bij waren van 
tussen de 60 en 80 kilo. 

De mannen overnachtten bij een boer, of, als er geld was verdiend, in een herberg. Over-
matig drankgebruik was deze heren niet vreemd. ‘Poep’ was in die tijd het scheldwoord voor 
Duitsers. Zo had je onder de kiepkerels lapkepoepen. Deze mannen hadden alleen stoffen te 
koop, om schorten, jurken of een pak van te maken.

Toen bekend werd dat Nederlanders geïnteresseerd waren in Duitse koopwaar, begonnen 
toenmalige Duitse seizoenarbeiders (hannekemaaiers) om wat extra geld te verdienen waren 
mee te nemen. Een deel van deze marskramers is voorgoed in Nederland gebleven, zoals de 
broers Clemens en August Brenninkmeijer, die de confectieketen C&A oprichtten, en de familie 
Sinkel, die met de Winkel van Sinkel is begonnen.

In de Duitse plaats Munster staat een standbeeld, dat is opgericht voor de Kiepkerel.



30     Contactblad 1 februari 2013 www.contactblad.info

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 achter-
standswijken 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 gastou-ders.

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,  0598-
416369 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

	  

Unicef Nieuws

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



31Contactblad 1 februari 2013www.contactblad.info

Westers Plakboek: juni tot augustus 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 de zomer van 2003 besteedt het Dagblad 
van het Noorden uitgebreid aandacht aan 
twee markante bouwwerken bovenop de 
wierde van Groot Wetsinge, te weten de kos-
terij en de weem.

De kosterij van Groot Wetsinge is een re-
constructie van de oorspronkelijke kosterij 
die er vanaf de 16e eeuw gestaan heeft, al-
dus het bericht. In 1973 is het oorspronkelijke 
pand gesloopt door omwonenden die bang 
waren dat het bouwwerk gevaar zou gaan 
opleveren. Doordat vooraf de maten van de 
kosterij waren opgenomen en de brokstukken 
lagen opgeslagen bij het Openluchtmuseum 
te Warffum, kon het in authentieke vorm en 
stijl worden herbouwd. De herbouw is uitge-
voerd door Stichting Woonhuismonument. 
Daarbij zijn geen concessies gedaan aan de 
moderne tijd. Zo is er bijvoorbeeld geen deur 
aangebracht met directe toegang tot de tuin, 
omdat daar in het verleden ook geen deur 
gezeten had.
De eerste bewoners van de herbouwde 
kosterij zijn Arie de Leeuw en Anja Diese-
mer. In 2003 zijn ze hiervan al weer bijna 
vijf jaar de eigenaars en wonen er met veel 
genoegen. Ze realiseren zich dat ze slechts 
even op dit bijzondere bouwwerk met z'n 
lange geschiedenis mogen passen tot er op 
een gegeven moment weer nieuwe bewoners 
in trekken.

Stichting Woonhuismonument heeft zich ook 
ingezet voor de restauratie van de oude 
weem (pastorie) van Groot Wetsinge. Dit 
gebouw dateert uit de 13e eeuw met aan-
bouwen uit latere tijden. De Stichting is vier 
jaar bezig geweest met de restauratie van het 
casco en is nu op zoek naar een koper voor 
het pand, die er een nieuwe bestemming aan 
kan geven.

De gemeente Winsum wil meer geld uittrek-
ken om de dorpshuizen in stand te houden. 
Zo moet voorkomen worden dat bepaalde 
basisvoorzieningen uit de dorpen verdwijnen, 
aldus de beleidsnotitie Dorpshuizen 2003-
2010. Tot nu toe gaf de gemeente alleen in-

cidentele subsidie voor onderhoud, vanaf nu 
krijgen dorpshuizen structurele subsidie. De 
dorpshuisbesturen moeten zorgen voor hun 
eigen onderhouds- en ondernemingsplan-
nen. De gemeente ziet voor dorsphuizen in 
de toekomst een rol weggelegd als verzamel-
gebouw voor voorzieningen. Hiervan wordt 
de huisartsenpost bij  dorpshuis "Ubbega-
heem" in Sauwerd als voorbeeld genoemd. 
Daarnaast is beheerder Jannes Hovenkamp 
van mening dat dorpshuizen goed kunnen 
functioneren met een commerciële exploitant. 
Hij is zelf (eet)café-houder én beheerder van 
het dorpshuis. Ook voor andere  dorpshuizen 
ziet hij dit als oplos-sing voor de afname van 
het sociale dorpsleven dat zich afspeelt in de 
dorpshuizen. Een café valt dan nog wel te 
runnen, een dorpshuis niet meer. De combi-
natie van die twee, zoals in Sauwerd, kan dan 
redding bieden.

Buurtvereniging De Wierde in Adorp viert 
op zaterdag 16 augustus 2003 het 25-jarig 
bestaan. Dit wordt 's ochtends gevierd met 
een boottocht vanuit Aduarderzijl en 's mid-
dags treedt een goochelaar op. 's Avonds 
worden de festiviteiten afgesloten met een 
barbecue. Geert-Jan Piek en zijn band Bin-
nenste Buiten zorgt voor de muzikale bege-
leiding.

In 2003 komt er een einde aan woon-werk-
gemeenschap Warkstee aan de Spoorlaan 
in Adorp. Wat begon als Welzijnskritisch Ar-
chitekten Kollektief (WARK) - dat zijn naam 
ook gaf aan de voormalige boerderij waar 
dit collectief zich vestigde: Warkstee - groei-
de in de loop der jaren uit tot een centrum 
voor meditatie en cursussen. Er was ook een 
kringloopwinkel gevestigd. Bij dit alles stond 
bewustwording van je eigen omgeving cen-
traal. Wegens persoonlijke omstandigheden 
moeten oprichters Thea Kuipers en Pieter 
Huisman met de activiteiten stoppen. In sep-
tember 2003 zal er een afscheidsdag worden 
georganiseerd

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Receptenpagina

Deze maand staan er twee heerlijke soepen op het menu: een Franse uiensoep en een Hon-
gaarse goulashsoep. Kortom 2 heerlijke wereldse soepen!

Franse uiensoep

Nodig:
 - 500 g uien
 - 1 teentje knoflook
 - 40 g boter
 - 25 g bloem
 - 1 l bouillon
 - zout
 - peper

Doen:
 - Schil de uien en snijd die in ringen. Laat ze samen met de knoflook in de boter op laag vuur 
glazig, maar niet te bruin worden.

 - Bestrooi de uien met de bloem en laat die ook even meebakken. Schenk er dan de hete 
bouillon bij en laat de soep 20 minuten onder af en toe roeren zachtjes doorkoken.

 - Voeg zout en peper toe naar eigen smaak

Hongaarse goulashsoep

Nodig:
 - 1,5 l runderbouillon
 - 4 el boter
 - 2 grote uien
 - 1 à 2 teentjes knoflook
 - 1 el paprikapoeder (pikant)
 - 400 g gesneden goulashvlees
 - zout
 - peper
 - 1 wortel
 - 2 paprika’s
 - 3 tomaten
 - 1,5 dl room
 - eventueel: kummel (karwijzaad)

Doen:
 - Fruit in de boter de gesnipperde uien en knoflook goudgeel. Voeg het vlees toe en bak dat 
ook bruin, strooi er zout en peper over en de paprikapoeder.

 - Zet het vuur zachter en voeg eventueel nog een klontje boter toe.
 - Maak de groenten schoon, verwijder de zaadlijsten van de paprika’s en snijd de paprika’s in 
reepjes. Schil de wortel en snijd in plakjes. Snijd de tomaten in stukjes.

 - Doe alle groenten in de pan, voeg eventueel de kummel toe en giet er de verwarmde bouillon 
bij en laat de soep circa 1,5 tot 2 uur heel zachtjes doorkoken.

 - Kijk na 1,5 uur of het vlees helemaal mals is, wanneer dit niet het geval is: laat de soep nog 
langer doorkoken. Proef of er nog zout en peper bij moet en voeg de room toe.




