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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. Inzien
en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie gedrukt (die van de 1e van demaand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering drie dagen voor verschijning. Het in elkaar zetten van het blad kost nu eenmaal
ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
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).

Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaat
selijk het drukken en verspreiden van een Contactblad op papier. Dit is in principe de eerste
editie van de maand. Afhankelijk van uw woonplaats moet u bij uw eigen vereniging zijn voor
aan- of afmelding voor de bezorging aan huis en andere zaken die de bezorging betreffen.
Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding en bezorging:
Karin Stratingh
 Molenweg 23

 050 306 2027

Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7 9771 BH Sauwerd

 050 306 1739

 j-dehaan@ziggo.nl
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding
J.D. Trenning
 Oosterstraat 14 9771 AS Sauwerd

 050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.

Ophalen oud papier
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.
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Vanaf 18.00 u.
Vanaf 18.00 u.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
maart
15
15
16
16
16
17
17
17
17
18

14.00 u.

10.00 u.
vanaf
11.30 u.
14.00 u.
10.00 u.

20
22
22
23/24
25

20.00 u.

27
28

20.00 u.
20.00 u.

april
4
5
6
7
11
12
13
13
26
26
26
mei
?
19
31

20.00 u.
14.00 u.
10.00 u.

20.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
20.00 u.
19.45 u.
20.00 u.
18.00 u.
20.00 u.

10.00 u.

Stemmen mogelijk op "Artharpe" in kader Kroonappel (zie pagina 20)
Winsum Schoon&Groen / NL DOET (zie pagina 13)
HIer wordt gewerkt! NL DOET in Adorp (zie pagina 16)
Cult.Cie. Adorp, (opening) expositie in kerk Adorp (zie pagina 29)
Stemmen mogelijk op "Artharpe" in kader Kroonappel (zie pagina 20)
Stemmen mogelijk op "Artharpe" in kader Kroonappel (zie pagina 20)
VV Adorp - Blauw geel 15-2, Voetbalvereniging
Informatiedag Harssensbosch over relatie weidevogels in gebiedsdeel
Paddepoel en afsluiting fietspad (zie pagina 22)
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 29)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend "Antiek en Curiosa" in Sauwerd (zie
pagina 19)
Uitvaartver. Wetsinge-Sauwerd, ALV (zie pagina 21
St. 55+, Visje eten in Lauwersoog (zie pagina 20)
Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 29)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend met notaris mr. Suk in Sauwerd (zie
pagina 19)
Dorpsbelangen Adorp, Ledenvergadering
Cult.Cie. Adorp, Matthäus Passion van Schütz in kerk Adorp

Ver. Dorpbel. Sauwerd-Wetsinge, ALV (zie pagina 23)
Concert in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 25)
RaitdaipRun over diverse afstanden (zie pagina 27)
VV Adorp - Roden 5, Voetbalvereniging
HKU, lezing over de Wetsingersluis (en -zijl) in "Ubbegaheem"
St. 55+, naar expositie “Waddeneilanden” in Eenrum (zie pagina 20)
NBvP/Vrouwen van Nu: 'Lopen op hout' (zie pagina 27)
Fanfarecorps Adorp, uitvoering
Rommelmarkt in Adorp
Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging

NBvP/Vrouwen van Nu: Afsluitend reisje (zie pagina 27)
VV Adorp - Groen-Geel, Voetbalvereniging
St. 55+, Winkelen in Leer (zie pagina 20)

Zie ook  http://www.contactblad.info /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
www.contactblad.info
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
17 mrt.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
28
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Wetsinge
29
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30
21.30 u. - ds. P.S. van Dijk Adorp
31
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
7 apr.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
14
9.30 u. - ds. A. Diesemer
21
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
28
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
5 mei
9.30 u. - ds. W.M. Schut
9
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
12
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Palmzondag
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag
Paaswake, Heilig Avondmaal
Paaszondag

Hemelvaart

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
17 mrt.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.W. Roosenbrand
24
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. A.J. Minnema
29
19.30 u. - ds. W. Jagersma
31
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.M. Beute
7 apr.
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
14.15 u. - ds. W. Jagersma
14
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
21
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
28
9.30 u. - ds. G. Timmermans
14.15 u. - ds. W. Jagersma
5 mei
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - Leesdienst
9
9.30 u. - ds. W. Jagersma
12
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn

Goede Vrijdag
Pasen

's middags gastendienst
's morgens Avondmaal
's morgens kind/school kerkdienst

Hemelvaartsdag

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 middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/

4

Contactblad 15 maart 2013

www.contactblad.info

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
maart/april

Kleding en kaarsen door CBS De Meander (zie pagina 26)

maart

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en vacuüm verpakte rookworsten. (Voor inleveren zie pagina 20)
Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsproducten (tandpasta, shampoo etc.). (Voor inleveren zie pagina 20)

april

www.contactblad.info
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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
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050 3062064

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 8
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Bij overlijden bellen naar Monuta Groningen



050 3061728
050 5425962

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

www.contactblad.info
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050 3061457
050 3061664
0800 9009
038 8516110
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844

112
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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.
maandag t/m donderdag 13.00 - 16.00 u. alleen ophalen rijbewijs en reisdocumenten
dinsdagavond

19.00 - 20.00 u. alleen rijbewijs, reisdocumenten en uittreksels

woensdagmiddag:

13.00 - 17.00 u.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis kunt u veel zaken regelen. Voor een aantal
producten kunt u nu ook op afspraak bij ons terecht. U hoeft dan niet te wachten tot u aan de
beurt bent; u wordt meteen geholpen!
U kunt bij ons op afspraak terecht voor het aanvragen van:
• een paspoort of een identiteitskaart voor uzelf of voor uw kind
• een rijbewijs
• ondertrouw
• erkenning van een (ongeboren) kind
Hoe kunt u een afspraak regelen?
Op  www.winsum.nl kunt u eenvoudig online een afspraak regelen. Kijk in de gemeentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op
de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak.
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Wij zijn op werkdagen
van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar, met uitzondering van de vrijdagmiddag.
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 alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u direct
aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
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.
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.
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
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
8
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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.
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 rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum, 
0595-447777.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden openbaar behandeld
in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk op  www.libau.nl voor meer informatie.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• uitbreiden ligboxenstal, Stationsstraat 54, 9771 AG in Sauwerd (2013-0013, 6 februari 2013)
• uitbreiden van het dorpshuis Adorp, Torenweg 9, 9774 PH in Adorp (2013-0021, 22 februari
2013)
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een machineberging, Singelweg 20, 9771 BC in Sauwerd (2012-0111, 21 februari 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 en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
MELDING WET MILIEUBEHEER (ART. 8.40)
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het uitbreiden van een
melkrundveehouderij op het perceel Singelweg 20 (9771 BC ) in Sauwerd.
De melding valt onder het besluit landbouw en ligt vanaf 26 februari 2013 gedurende 4 weken
terinzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De melding voldoet aan het genoemde besluit.
www.contactblad.info
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EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Volleybalvereniging Artharpe voor het organiseren van een rommelmarkt op 26 april 2013
van 18.00 uur tot 21.00 uur in Adorp (07 maart 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.
INSTRUCTIE EVENEMENTENVERKEERSREGELAARS VIA INTERNET
Evenementenverkeersregelaars moeten een instructie volgen, voordat zij kunnen worden ingezet voor evenementen. Tot voor kort was het mogelijk een gezamenlijke instructie te volgen
bij de politie. Vanaf 1 maart 2013 wordt de instructie vervangen door een e-learning via internet. Meer informatie hierover leest u op  www.verkeersregelaarsexamen.nl.
Het is verstandig om uw aanvraag voor een evenementenvergunning of -melding op tijd in te
dienen. Zo kunt u als organisator op tijd beginnen met het opleiden van uw evenementenverkeersregelaars. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van der Woude,
afdeling Ruimte,  0595-447759.
55 DORPSIDEEËN
De gemeente Winsum stimuleert en ondersteunt het maken en uitvoeren van dorpsplannen.
In een goed dorpsplan geven inwoners antwoord op de vraag: hoe zien wij de toekomst van
ons dorp? Bij het maken van een goed dorpsplan komt nogal wat kijken. Daarom maakt de gemeente Winsum een folder met aandachtspunten voor het maken van een dorpsplan. Op een
speciale website konden inwoners concrete ideeën en tips aanleveren voor deze folder. Op de
ideeën kon ook worden gestemd. In totaal zijn 55 ideeën binnengekomen en op verschillende
daarvan is ook gestemd. De gemeente Winsum gaat nu aan de slag met het maken van de
folder en wil iedereen die meegedaan heeft informeren, wat we met zijn/haar idee gaan doen.
De meeste deelnemers hebben hun mailadres doorgegeven. Het was echter ook mogelijk
om anoniem mee te doen. Heeft u anoniem een reactie geplaatst, maar wilt u wel weten wat
daarmee gebeurt? Neemt u dan contact op met Janet Appelhof, dorpencoördinator gemeente
Winsum,  0595-447779,  j.appelhof@winsum.nl.
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.
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 maken, 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.
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UURTARIEVEN BIJ HUISHOUDELIJKE HULP
Het kan zijn dat u voor een korte of langere periode wel wat extra ondersteuning in het dagelijkse leven kunt gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente
Winsum wil graag dat alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de
maatschappij. Het Wmo-loket kan u daarbij een steuntje in de rug bieden.
Eén van de mogelijkheden is dat u huishoudelijke hulp krijgt. Daarvoor betaalt u een eigen
bijdrage. De eigen bijdrage die u moet betalen is nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten.
Om uw eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp te kunnen berekenen vindt u hieronder de uurtarieven die de gemeente voor 2013 heeft afgesproken met de thuiszorgaanbieders.
Zorgaanbieder
Zonnehuis Thuis
TSN Thuiszorg Groningen

Hulp huishouden, cat. 1
€ 20,07
€ 21,14

Hulp huishouden, cat. 2
€ 23,57
€ 24,34

Voor vragen over uw eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het CAK, gratis op  0800
-1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-18.00 u. Op de
website van het CAK vindt u veel informatie over de eigen bijdrage ( www.hetcak.nl). U kunt
op deze website zelf uw eigen bijdrage berekenen.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Wmo kunt u op werkdagen contact opnemen met het Wmo-loket
in het gemeentehuis,  0595–447777. U vindt ook veel informatie op  www.winsum.nl.
MOBIELE VERSNIPPERAAR RIJDT SNOEIHOUTRONDE
Net als in het najaar kunnen inwoners van de dorpskernen in de gemeente Winsum dit voorjaar
het snoeihout laten inzamelen. Van 18 maart tot en met 29 maart rijdt een wagen van Beheer
en Onderhoud rond met een mobiele versnipperaar. U kunt uw snoeihout laten versnipperen;
het kan dan worden teruggespoten op uw terrein. Ook kunt u uw snoeihout laten afvoeren.
De routes van de mobiele versnipperaar staan in het schema hieronder vermeld. Bij de
spelregels leest u waar u rekening mee moet houden bij het aanbieden van uw snoeihout.
Let wel: snoeihout bestaat uit takken. Dus geen boomstammen of stronken, of puin!
De spelregels
• U mag maximaal 2 m3 aanbieden. Het hout moet netjes gestapeld aan de kant van de weg
liggen, niet vastgebonden, wel met alle takken in één richting.
• Leg het snoeiafval op de eerste dag van de route aan de kant van de weg. De routes en
data staan in onderstaand schema genoemd. Snoeihout dat na de aangegeven dag van
aanbieden wordt neergelegd, wordt niet opgehaald. De route wordt maar één keer gereden!
• Bewoners van straten waar ook de vuilophaalwagen niet kan komen, kunnen hun snoeiafval
aanbieden op de plaats waar zij normaal hun huisvuilcontainer aanbieden.
• Wij vragen om uw telefoonnummer, zodat we u in noodgevallen kunnen bellen. In principe
bellen wij u dus niet! Als u het hout heeft aangemeld, wordt het in ieder geval opgehaald.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het hout een aantal dagen blijven liggen.
Telefonisch aanmelden
Aanmelden kan tot en met vrijdag 15 maart, 12.00 uur,  0595-447777.
Wanneer in Adorp en Sauwerd
• Dag van aanbieden: donderdag 21 maart
• De route wordt gereden op 21 en 22 maart
Voor alle routes geldt een uitloop op donderdag 28 maart.
U kunt uw snoeihout ook zelf afvoeren:
• Op de vrijdagen 22 maart, 29 maart en 5 april kunt u uw snoeihout gratis aanbieden op de
gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a, geopend van 12.30-15.30 u. U kunt
voor zover voorradig dan ook houtsnippers mee terug nemen.
• Ook kunt u uw snoeiafval gratis aanbieden bij het Vuilverwerkingsbedrijf te Usquert, als u dat
met een personenauto (eventueel met aanhanger) vervoer.
www.contactblad.info
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RIJKSSUBSIDIE ZONNEPANELEN
Vanaf begin 2013 is weer subsidie te krijgen op zonnepanelen. Voor een zon-PV installatie met
een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. De maximale subsidie is € 650,--.
Informatie hierover, en ook de procedure van aanvragen kunt u vinden op:
 www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen
HERNIEUWDE OPENSTELLING DUURZAAMHEIDSFONDSEN DE BRAKE 2, OOSTERHUISEN EN GROENLANDEN SAUWERD
Bij diverse nieuwbouwprojecten is een opslag voor duurzaamheid opgelegd bovenop de
grondprijs. Deze opslag is terechtgekomen in een duurzaamheidsfonds. Zo zijn de duurzaamheidsfondsen De Brake 2, Oosterhuisen en Groenlanden Sauwerd ontstaan.
Toekomstige bewoners van de wijken konden bij toepassing van duurzame maatregelen bij de
bouw van de woning een beroep doen op subsidie uit dit fonds. Er is slechts beperkt gebruik
gemaakt van de regeling. De fondsen zijn daardoor niet uitgeput.
De gemeente stelt de fondsen opnieuw open om bewoners van de betreffende wijken te
stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen.
Over de verschillende maatregelen worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De bewoners van de betreffende wijken ontvangen hierover binnenkort per brief meer informatie.
Meer informatie
Kijk op  www.winsum.nl, bij Wonen en leven/bouwen en wonen. Daar kunt u ook online een
aanvraag indienen.
GOOI UW SAPPAKKEN IN DE GRIJZE BAK, EN NIET BIJ HET OUD PAPIER!
Sinds 1 januari is in Winsum een nieuwe wijze van afvalstoffenheffing ingevoerd: Diftar. Daarbij hoort een betere afvalscheiding. Sappakken kunnen in Winsum nog niet apart worden
ingezameld. Landelijk worden hiervoor proefprojecten opgezet waaraan Winsum, zodra mogelijk, ook meedoet.Sappakken bevatten een plasticlaag en vaak ook een folielaag, waardoor
ze niet bij het oud papier kunnen. Tot het proefproject van start gaat horen sappakken dus
gewoon in de grijze bak. Als ze bij het oud papier komen, lopen we het risico dat de hele lading oud papier wordt afgekeurd. Voor de inzamelende verenigingen en scholen levert het dan
geen geld meer op, maar gaat het geld kosten.
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.
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.
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.
12
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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 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).

Hondenpoep? Strontvervelend!

Het kleeft aan je schoenen en het is geen kauwgom. Maar al te vaak kijk je er over heen. Toch
ligt het overal. Het is hondenpoep. Stap erin en je goede humeur krijgt een behoorlijke deuk.
Voor buitenspelende kinderen vormt hondenpoep een gezondheidsrisico. Ongemerkt kunnen
ze het aanraken. Als ze daarna iets eten, riskeren ze een besmetting met spoelwormen.
Voorkom overlast en ergernis
Landelijk behoort hondenpoep tot één van de grootste ergernissen. Ook in Winsum wordt er
op trottoirs, in kinderspeelplaatsen en op wandelpaden regelmatig hondenpoep aangetroffen.
Honden doen hun behoefte waar het hen uitkomt en zien niet waar het wel of niet mag. U als
eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor dat uw hond zijn behoeften niet op
de weg of het voetpad doet. En zeker niet op kinderspeelplaatsen, speelweiden of in zandbakken! Doet uw hond toch zijn behoefte op een van
deze plekken, ruim het dan meteen op.
Hondenhaltes
In Baflo (aan het pad rondom de Hervormde Kerk en aan de Margrietlaan)
en in Winsum (in de Violenstraat in de wijk Obergum) zijn hondenhaltes
geplaatst. Bij deze haltes vindt u zakjes waarmee u op een hygiënische
manier poep van de grond kunt scheppen. Loop daarom met de hond
langs de halte, trek een zak, wandel verder, sta even stil bij de behoefte
van uw huisdier en laat op de terugweg de gevulde zak bij de halte achter.
U doet er heel veel mensen een hoop plezier mee.

Vrijdag 15 maart: Winsum Schoon & Groen

	
  

Binnenkort organiseert de gemeente Winsum weer de actie "Winsum Schoon&Groen". Deze
actie vindt plaats op vrijdag 15 maart. Wij roepen jong & oud op om dan de buurt weer schoon
en voorjaarklaar te maken, samen met de werkgroep Winsum Schoon en de gemeente! De gemeente Winsum stelt
materiaal zoals prikkers en hesjes beschikbaar.
U doet toch ook mee?
Aanmelden, individueel of als buurt, school of vereniging,
kan tot 4 maart a.s. Wilt u meer informatie over de actie
Winsum Schoon&Groen? Belt u dan met Alexandra Das
van Sectie Milieu,  0595-447777. Aanmelden kan telefonisch en per mail:  gemeente@winsum.nl
De gemeente organiseert deze actie in het kader van de
Landelijke Opschoondag en de NL DOET Dagen. Het is
ook mogelijk in actie te komen op zaterdag 16 maart.
	
  

ONDERZOEK KWALITEIT SPORTACCOMMODATIES
De raad heeft het college verzocht om in het kader van de opstelling van de kadernota sport
een kwaliteitsmeting uit te voeren voor de sportaccommodaties. Dit onderzoek gaat binnenkort
van start.
www.contactblad.info
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Inzicht in kosten
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de kosten en investeringen die nodig zijn
om de kwaliteit van de sportaccommodaties de komende tien jaar op niveau te houden. Met
het onderzoek is totaal een bedrag gemoeid van € 17.500,--. Het onderzoek richt zich op bijna alle sportaccommodaties in de gemeente, ongeacht de huidige verantwoordelijkheid voor
onderhoud. Gelijktijdig wordt de sportinventaris van de gymzalen en de sporthal bekeken. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Grontmij uit Haren.
Uitgangspunten sportnota
De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij de opstelling van de kadernota sport.
Uitgangspunten van deze nota zijn enerzijds een bezuiniging op de sportuitgaven van de gemeente, anderzijds investeringen in sportstimulering.
RAPPORT HERINDELING ‘GOEDE BASIS VOOR DISCUSSIE’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum vinden het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’ van de Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen een goede basis voor verdere
discussie. Volgende week heeft het college overleg met de fractievoorzitters om afspraken te
maken over het vervolgproces. Vooral de wijze waarop de bevolking betrokken kan worden bij
de discussie is voor het college van groot belang.
Herkenning
Burgemeester Rinus Michels: “Het college herkent zich in de analyse van de commissie, bijvoorbeeld als het gaat om de stroperigheid van de samenwerking tussen gemeenten. Ook
wij erkennen de noodzaak om meer en beter samen te werken bij de uitvoering van taken
die de komende jaren naar gemeenten overgeheveld worden. De uitspraken over de relatie
tussen stad en ommelanden onderschrijven wij ook. Het is niet altijd duidelijk waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen. De oplossingen die de commissie voorstelt en de
voorgestelde indeling zijn wat ons betreft een goede basis voor de verdere discussie over de
toekomst van bestuurlijk Groningen.”
Goed kijken naar omvang nieuwe gemeente
Opvallend in het rapport vindt het college het verschil in omvang van de nieuw te vormen gemeenten. Hogeland en Eemsdelta zullen volgens de commissie in het begin extra ondersteuning nodig hebben om een min of meer gelijke start als de andere gemeenten te kunnen maken.
Deze twee gemeenten steken wat betreft inwonersaantallen en financiële en maatschappelijke opgaven ongunstig af tegen de overige nieuw te vormen gemeenten. Het college is van
mening dat hier kritisch naar gekeken moet worden.
NO CURE NO PAY-BEZWARENAFHANDELING WOZ
De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars, die zich
opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering
onroerende zaken. Diverse argumenten worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no
pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift.
Kostenvergoeding voor bureaus/makelaars
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars een kostenvergoeding van
de gemeente krijgen. Deze kostenvergoeding is op basis van regelgeving vastgesteld. Voor
zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de waarde is gewijzigd, ontvangen de bureaus en
makelaars de volgende vergoeding:
• voor het indienen bezwaarschrift € 235,• voor het bijwonen hoorzitting € 235,• voor het indienen taxatierapport € 242,• Totale vergoeding aan bureau/makelaar € 712,In de praktijk komt het er op neer dat als in een bezwarenprocedure in 2013 de waarde van
een woning met € 10.000,- wordt aangepast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van
€ 16,78. Het bureau of de makelaar krijgt vervolgens voor zijn werkzaamheden een bedrag
van € 712,- op zijn rekening bijgeschreven.
De door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen worden meegenomen in de tariefbepa14
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ling van de onroerende zaakbelastingen voor het volgende belastingjaar. Uiteindelijk worden
alle belastingbetalers met deze nieuwe belastingtarieven geconfronteerd.
Bezwaar maken
De gemeente doet haar best de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Als u van
mening bent dat de gemeente een fout heeft gemaakt, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift aan de gemeente kenbaar maken. U kunt gebruik maken van het bezwaarformulier, dat
bij de aanslag is gevoegd. U hoeft geen taxatierapport mee te zenden. Een taxatierapport in de
bezwaarfase heeft geen toegevoegde waarde. Bij de waardering maakt de gemeente gebruik
van een waarderingsmodel, waarmee alle woningen in de gemeente worden getaxeerd. Als u
aangeeft dat de gegevens met betrekking tot de woning niet kloppen, zal een taxateur van de
gemeente dit eventueel ter plaatse beoordelen en corrigeren. Het taxatiemodel wordt hierop
vervolgens aangepast.
In beroep tegen de uitspraak
Heeft u een bezwaarschrift ingediend, en bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente? Dan staat het u uiteraard vrij om al dan niet onder begeleiding van een bureau of
makelaar tegen de uitspraak in beroep te gaan.

	
  

Zoek mee naar een Kroonappel en win € 50.000,- !
Ter gelegenheid van de inhuldiging van koning Willem Alexander organiseert het Oranje Fonds
een speciale actie: een zoektocht naar ‘kroonappels’, de mooiste, beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven uit de volgende categorieën:
1. Buurt: organisaties die iets bijzonders betekenen voor de buurt, het dorp of de wijk. Die een
veelheid aan activiteiten hebben, die bijzondere mensen verbinden, die al jaren het kloppend hart zijn.
2. Jeugd: organisaties die jongeren meer of betere kansen bieden; die zich inzetten voor hun
ontwikkeling, opvang, hun welbevinden en voor kansen in de maatschappij.
3. Helpende Hand: organisaties waarbij ‘elkaar helpen’ centraal staat. Waarbij vrijwilligers zich
inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, tijdelijk of langdurig.
Stemmen via  www.kroonappels.nl
- Op 15, 16 en 17 maart kunt u stemmen op alle aangemelde initiatieven. Op 20 maart zijn de
gemeentelijke winnaars bekend.
- Van 21 t/m 28 maart stemmen de winnaars uit verschillende regio’s op elkaar. Per regio komt
per categorie, 1 winnaar uit de bus.
LANDELIJKE VERKIEZINGSDAG KROONAPPEL OP 18 APRIL
Alle regionale winnaars komen op 18 april bij elkaar. In een spannende strijd met een deskundige jury komt uiteindelijk één winnaar per categorie uit de bus. Zij winnen een Appeltje van
Oranje én € 50.000,- !
Vragen?
Kijk op  www.kroonappels.nl of bel tijdens kantooruren met het speciale campagneteam van
het Oranjefonds:  0900 - 4488 448 (lokaal tarief).
www.contactblad.info
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Extra subsidie voor activiteiten op Kroningsdag 30 april

De gemeente Winsum stelt € 0,50 per inwoner, in totaal € 7.000,00 extra beschikbaar voor
bijzondere activiteiten om de dag waarop Prins Willem-Alexander tot Koning wordt gekroond,
een extra feestelijk tintje te kunnen geven.
Aanvraag indienen
Organisaties die iets bijzonders willen organiseren op 30 april, kunnen bij de gemeente tot eind
maart een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. Wees er snel bij want op = op.
Aanvragen kunnen ingediend worden bij Janet Appelhof, dorpencoördinator.

Sssst... hier wordt gewerkt!
Onder deze titel doet basisschool De Wierde in Adorp dit jaar mee aan NLdoet. Op 15 en 16
maart organiseert het Oranje Fonds deze actie voor de 9e keer, het is de grootste vrijwilligersactie van ons land. In heel Nederland steken ruim 300.000 vrijwilligers de handen uit de
mouwen. Zo hebben ze zelf een leuke dag ėn helpen ze anderen.
Om de kinderen op school rustig te laten werken achter de computer gaan we tijdens NLdoet
o.a. houten scheidings-wandjes maken tussen de werkplekken. De wandjes moeten gezaagd,
geschilderd en gemonteerd worden in één dag!
Een belangrijke voorwaarde is dat de klus wordt uitgevoerd met zo veel mogelijk eigen vrijwilligers (ouders, leerkrachten, kinderen) en vrijwilligers van buiten de school. Op dit moment
hebben zich al vijf mensen van buiten de school aangemeld die ons willen helpen! Alle leerlingen van gaan deze dag het zwerfvuil opruimen in Adorp.
Vrijwilligers knappen samen met cli‘ nten van een woonzorggroep het
tuinmeubilair op tijdens NLdoet. © Oranje Fonds / Bart Homburg

Dit gaan we allemaal doen:
	
  
0 houten scheidingswandjes maken
0 computerhoek in groep 5/6 omdraaien
0 schooltuin zomerklaar maken
0 onderhoud van het groen rondom de school
0 helpen met de lunch voor de vrijwilligers
0 reparatie van kapot speelgoed (mag ook thuis)
0 zolder opruimen en planken monteren op de zolder
0 kleine schilderklusjes
0 diverse schoonmaak klussen
0 begeleiden van kinderen tijdens het opruimen van zwerfvuil
Helpt u ook mee op vrijdag 15 maart van 9.00 tot 14.00 uur, de lunch wordt verzorgd. Houdt u
wel rekening met uw kleding en zou u ook zoveel mogelijk uw eigen gereedschap mee willen
nemen?
In Sauwerd en Adorp zijn diverse klussen waarbij u nog kunt meehelpen. Meld u aan op 
www.nldoet.nl , alvast bedankt voor uw hulp!
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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!

Organisaties bundelen krachten mijnbouwschade
Vrij snel na de zware aardbeving in Huizinge vorig jaar augustus zijn verschillende (belangen)
organisaties in de provincie Groningen een overleg gestart om uit te wisselen over zorgen en
ontwikkelingen rond schade door mijnbouwactiviteiten in brede zin.
De huidige situatie en verwachtingen rond de aardbevingen door gaswinning vragen om een
krachtig en eensgezind geluid vanuit het gebied en een organisatie die namens het gebied een
sterke positie inneemt binnen het huidige krachtenveld.
De organisaties Vereniging Groninger Bodem Beweging, Stichting Compensatie Bodemdaling,
LTO Noord, Gronings Particulier Grondbezit, Groninger Dorpen, de Groninger gemeenten
(via burgemeester Rodenboog) hebben daartoe hun gezamenlijk optrekken, onder de naam
Samenwerking MijnbouwSchade, bekrachtigd.
De hoofdlijnen van de samenwerking betreffen veiligheid in het gebied, leefbaarheid, economie en communicatie. Zaken die de hoogste prioriteit verdienen, zowel voor de nabije als verre
toekomst van ons gebied.
In het licht van de huidige- elkaar snel opvolgende - ontwikkelingen proberen we de samenwerking dusdanig in te richten en in te zetten zodat we de belangen van bewoners en bedrijven
maximaal kunnen behartigen. Daarnaast onderhouden we nauwe contacten met onder andere
het regionale bedrijfsleven.

Stichting Compensatie Bodemdaling
www.contactblad.info
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Wie weet waar onze gietijzeren emmer is?

KATTENOPPAS

Dag Dorpsgenoten,
Sinds 1 Januari 2013 wordt onze ouderwetse gietijzeren emmer vermist.
Deze stond bij onze voordeur waar vanaf
de lente prachtige geraniums in stonden.
Heeft iemand deze emmer gezien en
weet iemand waar deze nu staat dan
graag een berichtje naar ons adres.
Bij voorbaat dank!
Fam Zandbergen
Lindenlaan 21 Sauwerd
 050-3061299

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 dieren 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

 jh.zandbergen@hetnet.nl
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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.
Waar bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms
een wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus. Ook als u niet en Adorp, Sauwerd of
Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan….kom gerust. Ieder is van harte welkom.
Maandag 18 maart: Thema-ochtend "Antiek en Curiosa" van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
De heer Boerma van Boerma’s Antiekhoeve zal deze ochtend vertellen over zijn werk en verzameling Antiek en "Kunst en Kitsch".
Hij stelt het zeer op prijs wanneer er mensen zijn die oude voorwerpen van vroeger meenemen, zodat hij dan over de afkomst kan vertellen.
Maandag 25 maart: Thema-ochtend notaris mr. Suk van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem"
te Sauwerd
"Ouderen moeten weer spaargeld opeten". Als gevolg van een afspraak uit het Lenteakkoord
is de vermogensbijtelling voor AWBZ zorg in 2013 gestegen tot 12 procent. Hierdoor valt een
eigen bijdrage voor ouderen aanzienlijk hoger dan voorheen.
Tot 2013 werd 4 procent van het vermogen boven de vrijstelling meegeteld bij het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is de basis van de berekening van de eigen bijdrage, de
consequentie is dan ook dat deze eigen bijdrage hoger uitvalt dan voorheen.
Tot 1996 moesten ouderen met spaargeld dat eerst opeten tot een bepaald bedrag, voordat de
bijstand meebetaalde aan de eigen bijdrage verzorgingshuis. Dit werd als onredelijk gezien:
een ander die immers minder spaarzaam had geleefd, kreeg dezelfde zorg. Ook nu wordt weer
meer gelet op het vermogen.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om deze verhoogde bijdrage (deels) te voorkomen, dan
heeft u op deze themaochtend de gelegenheid hierover meer informatie te krijgen.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Klaas Wiersema
3061384
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446

Digitale hoek
Computercursussen in Adorp en Sauwerd

	
  

De computercursussen zijn weer volop van start.
In een tijd dat steeds meer digitaal wordt geregeld is het misschien ook voor u een gelegenheid om – onder begeleiding van vrijwilligers – eens over een cursus na te denken!! U kunt
zich nog steeds aanmelden voor het tweede deel van dit seizoen voor de diverse cursussen.
U kunt zich opgeven voor de volgende cursussen:
• Windows 7 voor beginners en Windows 7 voor gevorderden. Het is plezierig voor de docenten om te weten wat u al aan ervaring hebt!
• Cursus Picasa fotobewerking.
• Cursus Fotoboek maken. Leuk voor de volgende vakantie!
www.contactblad.info
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Facebook, Twitter en Hyves staan ook op het programma. En wilt u graag informatie over het
omgaan met een iPad of Tablet? Ook dit is mogelijk.
Bij voldoende belangstelling is er een mogelijkheid voor cursussen op een avond, want misschien wilt u graag een cursus volgen maar is dat b.v. door uw werk niet mogelijk dit overdag
te doen.
Bij opgave wordt vermeld waar en wanneer de cursussen worden gegeven!
Inlichtingen en opbave bij: Nelly Rasker  050-3061036 of bij Piet Drijfhout  050-3061960

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
De Activiteitencommissie heeft de volgende activiteiten gepland:
Op vrijdag 22 maart: Visje eten op Lauwersoog
Vertrek: 10.30 uur bij de garage in Adorp, om 10.35 bij de supermarkt in Sauwerd.
Kosten: voor vervoer € 5,--.
Aanmelden bij: Piet en Annet Drijfhout  050 3061960 of bij Joke v.d. Ley  050 3061727.
Bij voldoende deelname:
- op 12 april naar de expositie “Waddeneilanden” in het Raadhuis te Eenrum
- op 31 mei winkelen in Leer.
Om dus alvast te noteren, hierover volgt nadere informatie.

Stem 15/16/17 maart op dorpshuis "Artharpe" voor kroonappel
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van de Willem-Alexander organiseert het Oranje Fonds een zoektocht naar Oranje Fonds Kroonappels en heeft daarvoor een flink bedrag
beschikbaar gesteld. Dorpshuis "Artharpe" is in het kader daarvan opgegeven als een organisatie die belangrijk is voor de leefbaarheid en sociale samenhang in Adorp en omgeving. Om
in aanmerking te komen voor een 'kroonappel' is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen
in het weekend van 15, 16 en 17 maart hun stem uitbrengen op Artharpe als het beste initiatief
in de gemeente Winsum. In totaal zijn er drie kandidaten: Graspop in Baflo, het tijdelijke dorpshuis in Winsum en dorpshuis "Artharpe" te Adorp. Voor alle kandidaten zie:
 http://browse.kroonappels.nl/initiatieven/winsum/buurt.html
De winnaar van de gemeentelijke ronde gaat door naar de regionale ronde. Op 18 april wordt
de landelijke winnaar bekend. (Zie voor informatie ook pagina 15).
Hopelijk stemmen zoveel mogelijk mensen in het weekend van 15, 16 en 17 maart op "Artharpe". Dus: zegt het voort, zegt het voort!

Voedselbank

	
  
De producten
die in maart worden ingezameld zijn: vacuüm verpakt broodbeleg en
vacuüm verpakte rookworsten.

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en tot de 10e van de
maand kunt u ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.
20
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Verstandig geloven
Op 28 februari 2013 is mijn nieuwe boek “Verstandig geloven” uitgekomen. “Verstandig
geloven” geeft mijn zoekproces weer naar Christelijke geloofswaarden: het bestaan van God,
de menswording van God in Jezus Christus, zijn wonderen en zijn opstanding uit de dood. Ik
heb geprobeerd het geloof te benaderen met alle kennis waarover de 21e eeuwse mens kan
beschikken en tevens met het gezonde verstand. Tot mijn verrassing heb ik moeten concluderen dat je door “Verstandig geloven” het Christelijk geloof kan versterken.
Omdat het Christelijke geloof staat en valt met de betrouwbaarheid van de evangeliën en de
Handelingen wordt in “Verstandig geloven” eerst onderzocht wat men weet over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament. Vervolgens wordt ingegaan op drie onderwerpen: de
wonderen, de opstanding uit de dood en de gezagsaanspraken (Messias, Zoon van God, God
zelf). Bij al deze onderwerpen wordt geput uit moderne kennis om hypotheses te verifiëren of
te falsificeren. Want “Verstandig geloven” is niet voor de dommen, maar voor de intellectuelen,
in ieder geval voor de verstandigen.
Wie het boek wil hebben, kan dit bestellen door € 18,90 over te maken op 707188350 t.n.v.
Dick van der Meijden te Sauwerd met vermelding van het adres, waarheen het boek mag
worden gestuurd.
Dick van der Meijden,  050-3061291

Algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging "Wetsinge-Sauwerd”
Secretariaat:
 Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd

Penningmeester:
Mw. A.J.M. Nomden-Bleeker



Oosterstraat 4

9771 AS Sauwerd

050-3061728

Uitnodiging
Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 20 maart 2013 om 20.00 u. in dorpshuis “Ubbegaheem” te Sauwerd.
Agenda
1.
Opening door de voorzitter
2.
Vaststellen van de agenda
3.
Mededelingen en ingekomen stukken
4.
Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2012
5.
Jaarverslag 2012
6.
Het financieel jaarverslag
7.
Verslag van de kascommissie
8.
Bestuursverkiezing: de voorzitter treedt af en is niet herkiesbaar.
Het bestuur hoopt tijdens de vergadering een nieuwe voorzitter voor te dragen.
9.
Twee sprekers van Monuta: dhr Marco Brouwer en dhr Dennis van Gessel. Zij zullen ons voorlichten over nieuwe wetenswaardigheden rond uitvaarten, zoals
nieuwe wetgeving, balseming en al het andere wat u altijd al graag had willen
vragen. Een spreekbeurt met een informeel karakter!
10.
Rondvraag
11.
Sluiting
Met vriendelijk groet,
Het bestuur.
www.contactblad.info
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Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge: Ledenvergadering
Aan de leden
Hierbij wordt u uitgenodigd tot bijwoning van de ledenvergadering 2013 van onze vereniging
op donderdag 4 april 2013 's avonds om 19.30 uur in dorpshuis " Ubbegaheem" te Sauwerd.
AGENDA
1.
Opening door de voorzitter T.H.J. Akkerman.
2.
Notulen van de 23e Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2012.
3.
Jaarverslag 2012 door de secretaris.
4.
Financieel jaarverslag 2012 evenals de begroting 2013 door de penningmeester.
5.
Vaststelling contributie 2013 .
6.
Verslag kascommissie over de jaren 2011 en 2012 door R. Stoter en A. Postmus.
7.
Benoeming nieuwe kascommissie.
8.
Bestuursverkiezing:
Aftredend: Er zijn dit jaar geen bestuursleden die aftreden.
Mededeling: Het bestuur heeft in 2012 mevrouw D. de Lange-van Zuiden Provincialeweg 5 9771 TA Sauwerd benoemd tot bestuurslid. Hiervoor had het bestuur op de
ledenvergadering van 2011 machtiging gekregen van de ledenvergadering.
9.
Toelichting door het bestuur van gedane activiteiten met betrekking tot het weer verspreiden een papieren Contactblad.
10. Gelegenheid om suggesties ideeen klachten enz.naar voren te brengen in het kader
van de doelstelling van de vereniging.
11. Sluiting.
PAUZE
12.

Als spreker hebben wij deze avond uitgenodigd de heer Fr. Schreiber te Middelstum.
Het onderwerp is: MEESTER EN VERTELLEN.

Secretaris W. Datema
 Oosterstraat 1, 9771 AP Sauwerd
 050-3061252

Redacitionele noot Contactblad bij punt 9 van bovenstaande agenda:
De Vereniging Dorpsbelangen geeft het Contactblad niet uit, maar verspreidt die op papier.
Het Contactblad wordt namelijk digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Hiervan wordt
er maandelijks één editie afgedrukt en thuis bezorgd bij mensen die het blad liever op papier
inzien. Qua organisatie staat het drukken en verspreiden door Vereniging Dorpsbelangen dan
ook geheel los van het (uitgeven van het) Contactblad. Belangstellenden voor een papieren
Contactblad dienen daarom contact op te nemen met de bovenstaande vereniging voor aanmelding, vragen e.d., niet met het Contactblad. Meer informatie en contactgegevens zijn te
vinden op pagina 2.
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www.kapsalonbrenda.nl
Provincialeweg3
9771TASauwerd
0503061629

Matthäus Passion Heinrich Schütz door Sequens
Donderdagavond 28 maart (witte donderdag) organiseert de Culturele
Commissie Adorp een concert, dat plaats zal vinden in de mooie oude
dorpskerk van Adorp. Tijdens dit concert, dat ongeveer één uur duurt,
zal de Matthäus-passion van Heinrich Schütz (1585-1672) worden uitgevoerd.
Aan dit concert werken mee: Han Warmelink (evangelist), Rein van Dijk
(Christus) en het Vocaal Ensemble Sequens. Dit concert zal door de
goede akoestiek van de kerk zeer goed tot zijn recht komen.
De aanvang is 20.00 uur. De toegangsprijs is € 10, inclusief consumptie
voorafgaand aan het concert en een tekstboekje.
Reserveren aanbevolen! Voor plaatsreservering kunt u mailen ( kwerrod@gmail.com) of
bellen ( 050-3061469).
Sequens is een vocaal kwintet, bestaande uit zangers die individueel amateurs zijn, maar
gezamenlijk een professioneel ensemble vormen. Sequens heeft meer dan 400 optredens
verzorgd in kerken en concertzalen, in muziektheaters en tijdens culturele manifestaties, van
Groningen tot Gouda en van Arnhem tot Hoorn. Het ensemble was in al die jaren regelmatig te
beluisteren op de landelijke radio en tv-zenders en scoorde hoog op diverse festivals, zowel in
het lichte als in het klassieke repertoire. Voor deze speciale gelegenheid is Sequens uitgebreid
met drie mannenstemmen, een countertenor, een tenor en een bas.
Uitgevoerd wordt de Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn
und Heilandes Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus. In deze
Matthäus-Passion, die rond 1666 in Dresden tot stand kwam, beperkte
de componist Heinrich Schütz (1585-1672) zich tot een letterlijke weergave van de hoofdstukken 26 en 27 van het evangelie van Matteüs,
zonder enige toevoeging van koralen of aria's. De solistische recitatieven worden slechts afgewisseld met meerstemmige koorgedeelten,
waarin de hogepriesters en schriftgeleerden, de discipelen, het volk
etc. aan het woord komen. De enige vrijheid die Schütz zich heeft
veroorloofd is de toevoeging van een Introïtus en een slotdeel. De sobere toonzetting en Schütz' gave om het woord tot klinken te brengen,
maken de Matthäus-Passion tot een uniek werk in de geschiedenis van
de muziek.
We zien u graag!

Concert in 't Sael te Groot Wetsinge
Op 5 april a.s. geven Marian van der Heide (zang) en Jankees Braaksma (blokfluit en portatieforgel) een concert in het prachtige voorhuis 't Sael van de middeleeuwse pastorie te Groot
Wetsinge. Dit concert is één uit de reeks oude muziek en vertellingen. Het programma bestaat
uit vocale en instrumentale muziek uit de periode 1200-1500. Met liederen van Hildegard von
Bingen, Cantiga's de Santa Maria en een paar liederen uit de Martinikerk in Groningen.
Het concert wordt op vrijdag 5 april gegeven in 't Sael, Karspelweg 2 te Groot Wetsinge en
begint om 20.00 uur.
Dit intieme concert is inclusief welkomstdrankje en heerlijke huisgemaakte passende hapjes.
En kost € 15,-.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 2196.
www.contactblad.info
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CBS De Meander zamelt kleding in
Sinds kort heeft CBS de Meander een kledingcontainer van het leger des Heils op haar schoolplein staan. De school zamelt kleding in voor het goede doel en werkt zo mee aan het recyclen
van kleding. Dagelijks kunt u uw kleding e.d. tijdens schooltijden in de kledingcontainer deponeren. Regelmatig wordt deze kledingcontainer door het Leger des Heils Reshare geleegd.
Door het inzamelen van kleding ondersteunen we verschillende projecten van het Leger des
Heils in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden:
- Sociale vakanties voor mensen die daar normaal geen gelegenheid toe hebben. Tijdens
deze vakanties krijgen de deelnemers alle gelegenheid om even hun zorgen te vergeten.
- Het project ‘Verkeerd Verbonden’ in Utrecht. Medewerkers van het Leger des Heils gaan
eropuit om contacten te leggen met dak- en thuislozen die zelf vaak zorg mijden. Als deze
mensen hulp nodig hebben, wordt gekeken op welke manier die het beste gegeven kan
worden.
- In Lelystad heeft het Leger des Heils een dagtrainingscentrum voor minderjarigen in de
leeftijd van 13 tot 18 jaar met gedragsproblemen. Op vrijwillige basis worden zij geholpen
en getraind in verschillende vaardigheden, zoals het leren onderhandelen, het omgaan met
autoriteiten en het omgaan met ouders of leerkrachten.
- Internationale projecten van het Leger des Heils, zoals kinderhuizen in Afrika en Azië.
- Hulp bij rampen, zoals voor de slachtoffers van de Tsunami en de aardbeving in Pakistan.
Wat kunt u inleveren in onze container?
Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten, kle-ding,
lakens, ondergoed, riemen, (sport)schoenen (per paar gebonden), laarzen (per paar gebonden), sokken (per paar), (strop)dassen, tafellakens, tassen, theedoeken, vitrage, zachte
kussens, doeken, textiel.
Helpt u ons mee met het verzamelen van kleding?
Super bedankt!

... en oude kaarsen gezocht
Wij, CBS de meander, zijn op dit moment druk bezig om het plan van de Makkelijke Moestuin
rondom onze school te verwezenlijken. Wij hebben daar geld voor nodig, veel geld. Wij hebben
allerlei acties en een van die acties is de verkoop van kaarsen tijdens onze fancy fair. Deze
kaarsen worden gemaakt van oude kaarsen en daarvoor wordt u hulp gevraagd. Heeft u oude
resten kaarsen en u doet er niets meer mee? Wilt u ze afstaan af ons? Loop gewoon bij ons
binnen en lever ze in bij onze school, wij zijn er enorm blij mee!
Met vriendelijke groeten,
Bineke Berkenbosch, directeur CBS De Meander

Kinderen van Wardeus komen bij u langs!
Vanaf donderdag 14 maart kunt u de leden van de gym- en twirlvereniging Wardeus
weer bij u aan de deur verwachten met de jaarlijkse actie om chocolade-paaseitjes
te verkopen.
De opbrengst komt geheel ten goede aan de vereniging, zodat er weer leuke activiteiten
gedaan kunnen worden voor de kinderen. Alles om ons heen wordt duurder, maar met deze
actie hopen we te voorkomen dat de contributie van het lidmaatschap ook meer wordt.
Namens het bestuur, leiding en leden danken we u alvast voor de aankoop!
Gymvereniging Wardeus en Twirlgroep “4-ward”, Sauwerd
26

Contactblad 15 maart 2013

www.contactblad.info

	
  

Raitdaiprun op 6 april
Op zaterdag 6 april a.s. organiseert de Loopgroep Raitdaiprunners uit Sauwerd
haar 6e RaitdaipRun, een run in de prachtige omgeving van Sauwerd.
Dit jaar kunnen de volgende afstanden worden gelopen: 5 kilometer, 10 kilometer en 10 mijl.
De routes staan vermeld op de website.
Vóórinschrijven is mogelijk via  www.inschrijven.nl (maak keuze: 6e RaitdaipRun). Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk.
De start is om 16.00 uur en je kunt inschrijven vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur in dorpshuis "Ubbegaheem" in Sauwerd. Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 4 jaar.
Je bent van harte uitgenodigd als deelnemer of als toeschouwer / supporter.
Deelname is op eigen risico en alle lopers ontvangen een wedstrijdherinnering.
Voor meer informatie/hoogte inschrijfgeld wordt verwezen naar  www.RaitdaipRunners.nl

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.
17 april
28 mei

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

Afsluitend reisje van het seizoen 2012 -2013, o.a. naar
Westerbork, Bourtange, Onstwedde inclusief diner.
We hopen dat u zult genieten van onze
gezamenlijke avonden!
Het bestuur

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" verschijnt in het komende Contactblad.

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp
De eerstvolgende aflevering verschijnt in het komende Contactblad.
www.contactblad.info
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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.
De expositie is gratis toegankelijk en geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Antje Veldstra
Over haar werk
De zacht blauwe kleur van het plafond van de kerk vormt, samen met de natuur rondom de
kerk, de inspiratiebron voor een serie nieuwe houtdrukken. Het stroomdal van het Reitdiep ligt
op steenworpafstand. Haar grafische werk ligt op de grens van abstractie en werkelijkheid.
Hoewel niet altijd zichtbaar aanwezig, is de natuur haar grootste inspiratiebron. In symbolen en
tekens verwerkt zij het landschap in haar hoofd. Uit herinnering en associaties met de tegenwoordige tijd bouwt zij haar voorstellingen op. Water, land en lucht zijn dan de belangrijkste
elementen. De leegte en de overweldigende aanwezigheid van de natuur geven haar een
gevoel van stilte die zij ook in haar werk zoek.
De volgende uitspraak van architect Norman Foster spreekt haar erg aan: “Alles vormt een
inspiratie voor mij. Soms denk ik dat ik dingen zie die anderen niet zien”.
Over de technische kant van de houtdruk
Het basisprincipe van een houtdruk is zoals het woord het al zegt: een afdruk van hout op
papier, al dan niet in kleur. De middelen zijn eenvoudig. De benodigde materialen bestaan
simpelweg uit berkentriplex, houtgutsen, papier en drukinkten in de drie primaire kleuren plus
dekwit. Met behulp van rubberrollen wordt het hout met de gemaakte kleur ingerold. Langzaam
ontstaat het beeld door steeds meer hout weg te gutsen. Alleen de overgebleven hoge delen
geven nog een afdruk op het papier. Alle voorgaande kleuren blijven op die manier staan
omdat er plaatselijk geen nieuwe kleur wordt afgegeven. Een mooie term voor de reductiehoutsnede is bois perdu, de verloren-hout-methode. De afzonderlijke drukgangen komen heel
precies op het papier door gebruik te maken van een mal met een haakse hoek.
Ton de Vreede
Ton werkt met steen, glas en metaal. Vooral de tegengestelde eigenschappen van het materiaal zijn interessant. Steen kan vele kleuren hebben, en draagt vaak nog sporen van organisch
materiaal. Het is massief en dicht, maar wel goed bewerkbaar. Glas daarentegen oogt luchtig,
is transparant, en heeft bijna altijd dezelfde kleur. Dit industrieel product is echter moeilijker te
bewerken. Metaal lijkt een stug materiaal, maar is door diverse ingrepen redelijk “kneedbaar”
te maken. Met deze gevarieerde materialen wil hij tot contrastrijke beelden komen. Zoveel mogelijk wordt er gebruik gemaakt van het afvalmateriaal van glas-, steen- en metaalverwerkende
bedrijven.
De tegenwoordige aanleiding tot het werk wordt geput uit de mythologie; een verzameling
verhalen ontleend aan historische feiten, als wel ontsproten aan de fantasie, die zich als een
allegorie laat lezen. De aangesneden thema’s (natuur, ethiek, dood, verlangen etc.; die ogenschijnlijk gewone alledaagse dingen) blijken voor hem nog een grote actuele waarde te bezitten. Hoe afgezaagd deze thema’s ook mogen lijken, Ton komt door zijn vormgeving en zijn
materiaalgebruik tot boeiende verbeeldingen van zijn onderwerp.
De grafiek beperkt zich tot de hoogdruk (lino), en is uitsluitend zwart-wit en in een klein formaat. De directe waarneming is het uitgangspunt, natuur is een belangrijke inspiratiebron, m.n.
de voortdurende verwondering over haar verschijningsvormen en groeikracht. Een stilerende,
soms abstraherende aanpak is het uiteindelijke doel, waarbij regelmatig op het onderwerp ‘ingezoomd’ wordt. Bewerkstelligt wordt dat door het uitbannen van alle grijswaarden, de nadruk
dus puur op de vormen komt te liggen. (“. . . hoe ze tegen elkaar aanleunen, en de spanning
die dat veroorzaakt”). Nieuw is dat de afbeelding gecombineerd wordt met typografie in een
steunkleur.
www.contactblad.info
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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 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

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 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,  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
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Perentaart

Nodig:
- 280 g bloem
- snufje zout
- 125 g witte basterdsuiker
- 115 g boter, in blokjes
- 1 ei
- 1 eidooier
- 2 à 3 tl water
- 1 tl fijn geraspte citroenschil
Vulling:
- 4 el abrikozenjam
- 55 g bitterkoekjes, verkruimeld
- 850 g à 1 kg peren, zonder schil en klokhuis
- 1 tl kaneel
- 85 g rozijnen
- 85 g rietsuiker
- ei, losgeklopt

Doen:
• Zeef voor het deeg de bloem en het zout op het werkblad; maak een kuiltje in het midden
en doe daarin de suiker, boter, het ei, de eidooier, citroenschil en het meeste water. Werk
met uw vingers geleidelijk de bloem door de overige ingrediënten tot u een zacht deeg heeft.
Voeg indien nodig nog wat extra water toe. Wikkel het deeg in plasticfolie en leg het in de
koelkast (30 à 45 minuten).
• Verwarm de oven voor op 200 graden. Rol driekwart van het deeg uit en bekleed er een
diep bakblik of een ondiepe springvorm van 25 cm doorsnee mee. Bestrijk het deeg met de
abrikozenjam en strooi de verkruimelde koekjes erover.
• Snijd de peren in zeer dunne plakjes. Verdeel ze over de koekkruimels. Bestrooi ze met kaneel, dan met de rozijnen en tot slot met de rietsuiker.
• Rol een derde van de rest van het deeg uit tot een dunne worstvorm en leg deze om de rand
van de taart. Rol de rest van het deeg in dunne worstjes en leg die in een raster over de taart.
Gebruik 4 à 5 repen in beide richtingen en maak ze vast aan het deeg om de rand. Bestrijk
de rastervorm van het deeg met het losgeklopte ei.
• Bak de taart 50 minuten in de oven tot hij goudbruin en goed gaar is. Laat het afkoelen of
serveer de taart warm.
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