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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.
april
maand
1
2
4
5
6
7
7
8
11
12
13
13
15
20
20
22

19.30 u.
20.00 u.
10.00 u.
14.15 u.
10.00 u.
20.00 u.
14.00 u.
19.45 u.
20.00 u.
10.00 u.
9.30 u.
14.30 u.
10.00 u.

22

18.00 u.

26
26
26
27
29
30

17.30 u.
18.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
22.00 u.

mei
maand
4
5
9
11
9.30 u.
19/20
19
10.00 u.
25
9.00 u.
27
28
31
31
16.00 u.

Oproep bijdragen (spulletjes en zelfbaksels) Fancy Fair/rommelmarkt basisschool De Meander, Sauwerd (zie pagina 33)
Tweede Paasdag
Kapsalon Naturally Hair in Adorp van start (zie pagina 18)
Ver. Dorpbel. Sauwerd-Wetsinge, ALV (zie pagina 27)
Concert in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 33)
RaitdaipRun over diverse afstanden (zie pagina 24)
VV Adorp - Roden 5, Voetbalvereniging
Gastendienst "Hoeksteen of struikelblok" (zie pagina 31)
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, in Adorp (zie pagina 17)
HKU, lezing over de Wetsingersluis (en -zijl) in "Ubbegaheem"
St. 55+, naar expositie “Waddeneilanden” in Eenrum (zie pagina 18)
NBvP/Vrouwen van Nu: 'Lopen op hout' (zie pagina 24)
Fanfarecorps Adorp, uitvoering
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend "CAK", in Sauwerd (zie pagina 17)
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
Kindervoorstelling in Adorp, Cult.Cie Adorp i.s.m. Ver. Volksvermaken
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend met vrolijke noot als afsluiting seizoen
2012/2013, in Sauwerd (zie pagina 17)
Ophalen spullen voor rommelmarkt in Sauwerd (zie pagina 22)
Rommelmarkt op Kerkplein in Sauwerd (zie pagina 22)
Rommelmarkt in Adorp
Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging
Vergadering buurtver. De Bult
Koninginnenacht ... de allerlaatste..., Adorp (zie pagina 32)
Koninginne-/Kroningsdag; voor Sauwerd zie p. 25, voor Adorp p. 32

Oproep bijdragen (spulletjes en zelfbaksels) De Meander (zie p. 33)
Dodenherdenking (zie pagina 15)
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
Pinksteren
VV Adorp - Groen-Geel, Voetbalvereniging
HKU, excursie Drentsche Aa (zie pagina 21)
Anjeractie Fanfarecorps Adorp
NBvP/Vrouwen van Nu: Afsluitend reisje (zie pagina 24)
St. 55+, Winkelen in Leer (zie pagina 18)
Fancy Fair/rommelmarkt bassischool De Meander, Sauwerd (zie p. 33)

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:
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
Hemelvaart
12
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Pinksteren, Heilig Avondmaal
26
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 juni
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Bevestiging amtsdragers
9
9.30 u. - ds. H. Jansen
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
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
19
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
26
9.30 u. - ds. L. Boonstra
14.15 u. - ds. S.M. Alserda
2 juni
9.30 u. - ds. J. Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma
9
9.30 u. - ds. J. Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma

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

Hemelvaartsdag

's morgens Avondmaal

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/
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Agenda vaste activiteiten Dorpshuis “Artharpe”
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

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

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

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

Vaste activiteiten elders
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
sporten

bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.

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

Inzamelingsacties
april/mei
april
mei

Kleding en kaarsen en spullen voor Fancy Fair/Rommelmarkt door CBS
De Meander (zie pagina's 28 en 33)
Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsproducten (tandpasta, shampoo etc.). (Voor inleveren zie pagina 28)
Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten; kuipjes of
pakjes margarine en bak en braad producten. (Voor inleveren zie pagina 28)

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 donderdagmiddag 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: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): 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: Tineke Dijkgraaf,
Gemma van Donkelaar en Ilona Slagter
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 be-

palen 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 13:00 en 15:00 u.
Uitstrijkjes door assistentes op afspraak
maandag en dinsdag om 11:00 uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)
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
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost van Apotheek Winsum (tijden zie boven).
Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en op
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak.
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.tsn-thuiszorg.nl

 winsum@tsn-thuiszorg.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
Bij overlijden contact opnemen met Monuta (Dalmolen) Groningen



050 3061188
050 5425962

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
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.
PROEF PAPIERLOOS VERGADEREN GEMEENTERAAD WINSUM
De gemeenteraad van Winsum start op dinsdag 26 maart 2013 een proef papierloos vergaderen. Hieraan wordt deelgenomen door 9 raadsleden, de raadsgriffier en het voltallige college. De proef wordt in het najaar geëvalueerd.
App Bestuursinformatie beschikbaar
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is een speciale App (de App Bestuursinformatie
Winsum voor iPad) ontwikkeld. De deelnemers aan de pilot hebben onlangs een korte instructie gekregen over het gebruik van de App en gaan nu van start. De App is inmiddels ook voor
anderen te downloaden. Dit kan via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen). De verwachting
is dat in de tweede helft van dit jaar ook een Android-app beschikbaar komt.
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 van het dorpshuis Adorp, Torenweg 9, 9774 PH in Adorp (2013-0021, 22 februari
2013)
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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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.
TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) BURCHTWEG 2, SAUWERD
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat het ontwerpbesluit voor een tijdelijke ontheffing aan
de Burchtweg 2 te Sauwerd ter inzage ligt. De ontheffing van de bepalingen van het bestemmingsplan “Sauwerd” (2012) maakt het mogelijk de bedrijfswoning op grond van de Leegstandswet te verhuren als woning. Het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning op grond
van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo, voor maximaal 5 jaar.
Zienswijzen
 De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen
met ingang vanaf 20 maart gedurende zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum in het
gemeentehuis. Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen
mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Winsum,  Postbus 10, 9950 AA, Winsum.
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)
• Loopgroep Raitdaiprunners voor het organiseren van de Raitdaiprun voor recreanten op 6
april 2013 van 14.00 uur tot 18.00 uur (21 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.
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.
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.
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
www.contactblad.info
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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.
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.
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.
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.
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).
12
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort.
Naast chemisch afval kunt u bij het gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u
een verwijderingsbijdrage. Daardoor moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude
apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar

Snoeihout
Op de vrijdag 5 april kunt u van 13.30 – 15.30 uur ook uw snoeihout gratis aanbieden op de
gemeentewerkplaats. U kunt voor zover voorradig dan ook houtsnippers mee terug nemen.
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.
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.
www.contactblad.info
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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 ondersteu-ning 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.

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!
14
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Nationale herdenking 4 mei
De Nationale Herdenking van allen, burger
zowel als militair, die sinds het begin van de
tweede wereldoorlog, wanneer of waar ook
ter wereld, in het belang van het Koninkrijk
zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen,
zal ook dit jaar weer worden gehouden en
wel op 4 mei a.s.
De Nationale Herdenking is niet alleen in
dankbaarheid stilstaan bij hen die het hoogste offer brachten, doch houdt ook bezinning
in op heden en toekomst.
De herdenkingsbijeenkomst is tevens een
appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien
van onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.

	
  

Het comité zal het bijzonder waarderen indien u bij deze plechtigheid van uw belangstelling blijk zou willen geven.
Het verloop van de plechtigheid is als volgt:
19.30 u.

verzamelen bij het monument aan de Plantsoenweg te Sauwerd;
vervolgens optreden van het fanfarecorps “Adorp”, voordracht/gedicht en toespraak

19.56 u.

kranslegging namens het comité en de gemeente, gevolgd door het spelen van
“The last post”

20.00 u.

twee minuten volkomen stilte

20.02 u.

samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus
vervolgens bloemlegging door belangstellenden

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Bij
zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald.
Ook de bevolking wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.
4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge

www.contactblad.info
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Zaken vermist

KATTENOPPAS

of vernield?
Sinds enige tijd verdwijnen er in
Sauwerd 's nachts zaken uit tuinen en/of worden vernield. Andere
dorpsbewoners treffen onverwacht
goederen in hun tuin aan, die niet
van hen zijn.
In al deze gevalling het advies om
hier melding van te maken via
 0900-8844.
Zie ook 'meldingen over de openbare ruimte' op pagina 13.

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
Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6
Sauwerd
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Digitale hoek
Computercursussen in Adorp en Sauwerd

	
  

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!
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 opgave bij: Nelly Rasker  050-3061036 of bij Piet Drijfhout  050-3061960

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.
Maandag 8 april: Inloopochtend van 10.00–12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
Deze morgen weer tijd voor een kop koffie en het praatje van alledag. Hebt u vragen over
voorgaande thema’s, stel ze ons. We kunnen altijd een luisterend oor bieden!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Hebt u een cursus gevolgd en zijn er nog vragen? Stel ze gerust. Ook vragen over iPad of tablet mag u stellen!
Maandag 15 april: Thema-ochtend CAK van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
We hebben allemaal met zorg en welzijn te maken, dit is niet vanzelfsprekend! Het CAK is een
uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsorganisatie en draagt de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van financiële regelingen en informatietaken in het kader van de AWBZ.
Krijgt u hulp? B.v. huishoudelijke hulp of verpleegkundige hulp? Hiervoor betaalt u een eigen
bijdrage! Woont u of uw partner in een AWBZ instelling b.v. in en verzorgingshuis? Hiervoor
betaalt u een eigen bijdrage! Ook bij een Persoonsgebonden Budget betaalt u een eigen bijdrage! Bij hulpmiddelen, b.v. een scootmobiel of traplift betaalt u een gedeelte zelf.
Hoe werkt dit nu allemaal en hoe wordt die eigen bijdrage nu berekend? Veel vragen! Deze
morgen wordt hier antwoord op gegeven.
Maandag 22 april: Thema-ochtend van 10.00–12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
Deze ochtend staat in het teken van een afsluiting van het seizoen 2012 – 2013. De heer Wim
Verkerk zal deze morgen een vrolijk tintje geven! Hoe? Voor ons een vraag en voor u een
www.contactblad.info
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vraag. Een verrassing voor ons allemaal! We weten alleen dat het gezellig wordt! En we
hopen veel bezoekers van het Steunpunt te mogen begroeten.
Het Steunpunt heeft het afgelopen seizoen in een behoefte voorzien. We hebben bij de Themaochtenden veel onderwerpen de revue zien passeren en ook bij de inloopochtenden was er
veel belangstelling, waarbij ook de Digitale Hoek een belangrijke rol heeft gespeeld!
Op maandag 6 oktober gaan we weer van start! Dan zal mevr. Greetje Groen vertellen over
een reis door Noorwegen.
Namens de Stichting 55+ een heel goede zomer gewenst!
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Klaas Wiersema
3061384
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
De Activiteitencommissie heeft de volgende activiteiten gepland:
12 april naar de expositie "Waddeneilanden" in het Raadhuis te Eenrum
Vertrek:
Adorp 14.00 uur / vertrek Sauwerd 14.10 uur
Vervoerskosten:
€ 2,50
Opgave bij:
Annet en Piet Drijfhout  3061960 en Joke v.d. Leij  3061727
Om alvast te noteren in uw agenda: 31 mei winkelen in Leer
Nadere informatie in "Contactblad" en "Wiekslag".

Ambulante kapsalon Naturally Hair opent 2 april in Adorp
Kapsalon Naturally Hair is geen fysieke kapsalon in Adorp. Kapster/eigenaar Diana Korendijk
uit Adorp is een ambulante kapster die klanten thuis knipt. Dat wil zeggen bij de klant thuis en
op een tijdstip die de klant het beste uitkomt, overdag of 's avonds. Korendijk speelt hiermee in
op een gat in de markt die reguliere kapsalons laten liggen.
De bevolking vergrijst en het leven van een
gezin met jonge kinderen is druk. Korendijk
richt zich met Naturally Hair vooral op deze
twee doelgroepen. Korendijk: "Ouderen en
jonge kinderen vinden het fijn om in hun eigen vertrouwde thuisomgeving geknipt te
worden. Ik bied hen daarnaast maximale
flexibiliteit door zowel overdag als 's avonds
te knippen." Ondanks het feit dat Naturally
Hair nog niet eens officieel gestart is, weten
mensen Korendijk nu al goed te vinden.
Naturally Hair hanteert een prijsstelling die
over het algemeen onder het niveau van
gewone kapsalons ligt. "Ik kan een aantrekkelijke prijs hanteren, omdat ik veel minder
vaste lasten heb dan reguliere kapsalons.
Mijn vaste lasten zitten vooral in de kwalitatief hoogwaardige en natuurlijke haarproducten die ik gebruik."
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Korendijk is al bijna dertien jaar professioneel kapster. Behalve voor een permanent kunnen
volwassenen en kinderen voor alle kappersbehandelingen bij Naturally Hair terecht. Het werkterrein van Naturally Hair is een straal van circa 10 kilometer rondom Adorp waarbij buiten
Adorp reiskosten berekend worden. Voor meer informatie over kappersbehandelingen, prijzen
of om te reserveren kan men bellen  06-37331208 of mailen  naturallyhair@online.nl

Beste lezers van het Contactblad,

TSN Thuiszorg

Graag stellen wij ons aan u voor:
U bent het liefst thuis, ook als het om wat voor reden dan ook even tegen zit. Wij zijn er wanneer u ons nodig heeft, met de zorg die u nodig heeft.
Vijf redenen om te kiezen voor verpleging en verzorging van TSN Thuiszorg:
•
Geen wachtlijst, één telefoontje is voldoende.
•
Hulp wanneer het u uit komt.
Onze zorgverleners komen als het even kan, op een tijdstip dat het u goed uitkomt.
•
Alles in huis.
Mocht u meer zorg nodig hebben dan biedt TSN ook begeleiding thuis en hulp bij het
huishouden.
Ook bieden wij de mogelijkheid voor thuisalarmering. Dat geeft ouderen, mensen met
een handicap of chronische aandoening een veilig gevoel. Er kan snel iemand bij u
komen: dag en nacht.
•
Hulp zoals het hoort.
Onze zorgverleners zijn professionals, u kunt erop rekenen dat TSN u kwaliteit biedt.
•
Extra service voor TSN-leden.
U kunt lid worden van de TSN ledenservice, u profiteert dan van gemaks- en comfortdiensten, bv. de thuiskapper.

Geïnteresseerd in hulp of zorg van TSN?
24 uur per dag, 7 dagen in de week:  0900 8615 o of kijk op de  www.tsn-thuiszorg.nl
Ons vaste team kent de buurt, spreekt de taal en weet de weg: Team Winsum,  0595-447110
Wij organiseren graag een maandagochtend voor Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge. Als u
belangstelling hebt voor een onderwerp dan gaan we daar graag met u over in gesprek.
www.contactblad.info
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Mededeling uitloting obligatielening VV SIOS
Om de nieuwe SIOS-accommodatie mogelijk te maken, is medio 2005 een obligatielening
uitgeschreven. Door een groot aantal leden én niet-leden is daarop ingeschreven voor een
totaalbedrag van € 13.000.
Afgesproken is dat uitloting van 20% van de hoofdsom om de twee jaar per 1 april plaatsvindt,
voor het eerst per 1 april 2007.
Op 20 maart jl. (2013) heeft de trekking plaatsgevonden van de vierde 20% ofwel € 2.600 door
Mr. G.H. Smith, notaris te Groningen en verbonden aan het kantoor Trip Advocaten & Notarissen.
Door de notaris zijn de volgende obligatienummers uitgeloot en deze worden per heden dan
ook betaalbaar gesteld:
Obligaties € 50,086

Obligaties € 100,136

053

183

088

176

023

160

045

157

027

162

077

121

055

134

070

180

015

132

058

148

028

163

038

126

039

135

018

161

019

172

078

159

	
  

017
De procedure voor terugbetaling van de uitgelote bedragen is nu als volgt:
Tegen inlevering van de (uitgelote) originele obligatie bij de penningmeester [J.H. Wijma,
Plataanlaan 15 te Sauwerd] zal het bedrag binnen 14 dagen na inlevering op uw bankrekeningnummer worden overgemaakt.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij inlevering van de obligatie uw bankrekening ook even te vermelden?
Het bestuur bedankt u nogmaals voor de deelname aan de lening.
Namens het bestuur,
Jan Henk Wijma
Penningmeester
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Het bestuur van de Historische kring Ubbega heeft het genoegen u uit te nodigen voor
een ledenavond op donderdag 11 april a.s. in Ubbegaheem te Sauwerd.

	
  

De lezing zal dit keer worden gehouden door Reina de Lange uit Sauwerd. Ze zal ons
het een en ander vertellen over de Wetsingersluis en de Wetsingerzijl. Zelf wil ze haar
onderwerp als volgt inleiden:
Nog niet zo lang geleden dreigde het als verlaten bouwval te worden opgeruimd, nu is het,
gerestaureerd en wel, een wezenlijk onderdeel van het druk gebruikte fietspadennetwerk in
het Reitdiepgebied:

De Wetsingersluis

Daardoor is de Wetsingersluis inmiddels alom bekend, evenals de nabijgelegen Wetsingerzijl.
Maar de sluis en zijl roepen ook vragen op, zoals: Waarom een sluis in het Reitdiep zo ver
van zee terwijl er ook een sluis bij Zoutkamp was aangelegd? En waarom juist bij Wetsinge?
Is er wel of geen relatie met de Wetsingerzijl? En wat is nu de sluis en wat de zijl; of is het een
geheel? Wie de lezing bezoekt kan op deze vragen de antwoorden verwachten. En uiteraard
nog meer informatie...
De lezing is zoals altijd voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4,- inclusief een kop koffie. Leden hebben gratis toegang.
Plaats: Ubbegaheem, Burchtweg 4 te Sauwerd. Aanvang: 20.00 uur
Voor de leden:
Voorafgaand aan de lezing zal de jaarvergadering worden gehouden met de financiële verantwoording en het jaarverslag van 2012. De vergadering begint om 19.30 uur
Namens het bestuur van de historische kring,
Gerta Boonstra-Ludden (secretaris)
De Historische Kring Ubbega organiseert op 25 mei haar tweejaarlijkse excursie

De Drentsche Aa: van bron tot monding

De excursie, o.l.v. Ben Westerink, gaat per bus vanaf Adorp tot in de omgeving van Grolloo,
waar de Drentsche Aa (ter plaatse het Amerse Diepje geheten) één van haar bronnen heeft.
We rijden zo dicht mogelijk langs de loop van de beek (die meerdere namen kent en pas vanaf
Schipborg de Drentsche Aa heet) naar het noorden. Op een aantal plaatsen zullen we stoppen
en de naaste omgeving bekijken. Intussen komen we door meerdere kleine typisch Drentse
dorpjes.
Als sluitstuk doorkruisen we de Stad, via de Hoge der A en de Lage der A (met het zicht op de
der A-Kerk!), naar de Paddepoelsterweg, net ten noorden van de Stad. Daar ligt de plek waar
de voormalige Drentsche Aa uitmondde in de Hunze – op een steenworp van Adorp!
Tijdsplanning:
09.00 u.: toelichting op de tocht in Artharpe/ Adorp, onder genot van een kop koffie of thee
10.00 u.: vertrek van de bus
17.30 u.: geplande terugkomst in Adorp
Kosten:
€ 22,50 per persoon, voor leden van de Historische Kring
€ 35,00 per persoon, voor niet-leden
In deze kosten zit inbegrepen: zaalhuur, koffie/thee in Adorp en onderweg lunch en theepauze.
Opgave: Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening 300805268 van de Historische Kring Ubbega in Adorp, onder vermelding van “excursie 25 mei 2013”!
NB. De bus heeft een beperkt aantal plaatsen. Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst.
www.contactblad.info
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Beste leden van de Historische kring Adorp en andere belangstellenden,
Ruim een jaar geleden hebben we de beschikking gekregen over een mooie ruimte voor het
papieren archief van de HKU. In de praktijkruimte van huisarts Gussenhoven mogen we een
kamer gebruiken, waar twee archiefkasten en twee hangmapkasten staan. Al het materiaal
wordt hier opgeslagen, daarna gesorteerd. Alle stukken krijgen tenslotte een eigen plaatsnummer, zodat we overzicht houden. Er staat al heel veel in de kasten. Over het Groene kruis
bijvoorbeeld, periode 1912 tot 1995. Restauratietekeningen van Witte Hoes, Pastorie en
Kosterij. Schetsplan Harssensbosch. Genealogie van de fam. Raags, Heerema, Arwert en Medema. Een schriftje met de presentatielijst op de jaarlijkse ouderavond van de school in Adorp
uit de periode 1925-1946. En natuurlijk is er veel over de Onsta’s.
Van 29 maart tot en met 3 november 2013 is er een tentoonstelling over het ontstaan en de
bewoners van de borg Verhildersum. De eerste bewoner was een Onsta. Naar aanleiding van
het boekje "Geschiedenis van Sauwerd en omstreken" heeft Jeanine Oostland, vrijwilliger bij
Verhildersum, in het archief van de HKU (in een map van Jan Koop)een document met de oudste vermelding (11 september 1398) van Verhildersum opgespoord. Materiaal uit het archief
zal op de tentoonstelling te zien zijn.
De meeste zaken in het archief komen uit het archief van dhr. J.Koop, ongeveer 60 madden.
Ook foto’s willen we in het archief bewaren. Op de Beeldbank Gr oningen kunt u veel foto’s van
de voormalige gemeente Adorp vinden. Kijk vooral ook eens op onze website www.ubbega.nl.
Elke donderdagavond, behalve in de schoolvakanties, zijn er archiefcommissieleden aanwezig om het archief te ordenen. Zij nemen graag de tijd om met u over vroeger te praten of
u stukken te laten zien. Er is koffie en soms ook koek. U bent van harte welkom. U kunt ook
onze boeken inzien.
Oproep: Gooi geen historische stukken weg. Laat ons bepalen of het de moeite waard is om
het te bewaren. Wij doen dat graag voor u. Als u stukken thuis wilt bewaren, dan kan dat ook.
Wij willen dan graag weten wat het is en waar het zich bevindt. Wij willen een zo compleet
mogelijk beeld van al het archiefmateriaal in de regio Ubbega krijgen.
Archiefcommissie:
Harm Nomden
Sauwerd
Hannes Companjen Sauwerd
Roelof Bruins
Adorp

Rommelmarkt Sauwerd–Wetsinge
De volgende rommelmarkt wordt gehouden op:
• vrijdag, 26 april a.s. vanaf 17.30 uur op het Kerkplein.
De spullen worden opgehaald op:
• maandag, 22 april vanaf 18.00 uur.
De opbrengst is bestemd voor nog vast te stellen goede doelen.
Al uw verkoopbare spullen zijn weer van harte welkom.
Dus geen grof vuil, zoals bankstellen en bedden. Of defecte en dus afgedankte apparaten. Ook geen computers.
Wanneer spullen u eerder in de weg staan dan kunt u bellen met:
* Henk Valkema
 3061220
* Tjeert Geertsema
3061576 of
* Piet Drijfhout
3061960
Namens de commissie Rommelmarkten Sauwerd-Wetsinge: Piet Drijfhout.
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Prachtig dorp met sociale, positieve mensen
Ria Maring, alweer 22 jaar met veel plezier werkzaam als sociaal- cultureel werker bij de
Stichting Welzijn & Dienstverlening, is tevens Verzoamelstee-medewerker in Adorp.
Graag wil ik mij voorstellen: Ik ben geboren in Appingedam, ook wel Daam genoemd. Hier ben
ik opgegroeid, daarna verschillende keren verhuisd in de provincie Groningen en uiteindelijk
neergestreken in de gemeente Winsum, waar ik met veel plezier woon. Ik heb 1 volwassen
dochter die samenwoont met haar vriend in Groningen. Inmiddels behoor ik ook al tot de groep
senioren. Ik vind dat ik daardoor deze leeftijdsgroep steeds beter kan begrijpen. En……….er
graag voor opkom!
In mijn vrije tijd zing ik in een koor en doe vaak mee aan projecten met muziektheater. Zo heb ik
drie jaar meegedaan met de Vliegende Hollander in Appingedam en vorig jaar met het muziektheaterstuk: De Nieuwe man. Ook heb ik een tijdje gezongen in het Hoge en Lage der Aa koor
in Adorp. Een gezellig koor met hartelijke mensen die zo betrokken zijn bij elkaar. Ik voelde mij
gelijk opgenomen en ging er met plezier naar toe.
Jarenlang reed ik vanuit Winsum
naar Delfzijl op en neer voor mijn
werk. Ik genoot ervan om over ‘t
Hoge Land te rijden. De zonsopen ondergangen, de dauw over
de weilanden, kortom alle seizoenen trokken aan mij voorbij.
Vanwege bezuinigingen en daardoor verschuivingen onder het
personeel, werk ik momenteel
vier uur in Delfzijl om de Grip- en
Glans cursus te geven aan vrouwen van 55 jaar en ouder. Mijn
standplaats is de gemeente Winsum (Blauwe Schuit) geworden
en hier richt ik mij op de Seniorenvoorlichting en de mantelzorgondersteuning en sinds kort
als medewerker van de Verzoamelstee in Adorp. Wat een voorrecht om in dit dorp te kunnen
werken! Samenwerken met de enthousiaste vrijwilligers van de Stichting 55+, de vrijwilligers
van de digitale hoek en de werkers van het dorpshuis Artharpe. En ik vind het leuk de ouderen
te ontmoeten in Adorp en Sauwerd.
Wat kan de Verzoamelstee voor Adorp betekenen? Een voorbeeld dorp waar al zo veel is
opgezet en wordt gedaan. Ik heb om mij heen al wat ideeën en wensen gehoord. Het zou
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prachtig zijn als we met elkaar iets nieuws kunnen neerzetten. Nieuwe
initiatieven, waardoor het prettig wonen blijft in Adorp, het dorp van de
Adorpers, uw dorp!! Te denken valt aan Noa-berschap. De toekomst
is ook de ICT. Digitale voorzieningen zoals de tablet waardoor de
mensen zolang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. We
(in samenwerking met de digitale hoek, 55+) zijn inmiddels gestart
om een aantal ouderen die geen computererva-ring hebben, kennis
te laten maken met de tablet. Ik zie deze mensen steeds enthousiaster worden en hoop dat er meer ouderen kennis met de tablet willen
maken, die geen of bijna geen computerervaring hebben.
Iedereen in Adorp kan mij regelmatig tegen komen op straat of in het dorpshuis Artharpe. Of
als u het op prijs stelt kom ik graag bij u op huisbezoek.
Voor vragen ben ik te bereiken op  0648874340 of  r.maring@s-w-d.nl

	
  

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
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Koninginnedag in Sauwerd: vier het mee!
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www.kapsalonbrenda.nl
Provincialeweg3
9771TASauwerd
0503061629

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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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

Voedselbank

	
  
De producten
die in april worden ingezameld zijn: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsproducten (tandpasta, shampoo etc.).

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.
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EO-fiets
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Moien dokter, wat duurde dij winter laank en wat wàs t kold. En nòg, t het niks over mit temperatuur. De koldste leste doagen van meert sinds begun veurege aiw, zag ik op tv. Ik heb dit
ook nog nait zo slim mitmoakt. Wèl, dat t mit n vrouge Poask voak wodderkold was en ook wel
roeg weer mit veul natte. Mor t liekt ter den toch op dat stoaregaan temperaturen weer wat
oplopen zellen. Zeggen ze...
En ook netuur is slim loat van t joar. Hoast gain blomke wil bluien. Allain snijklokjes ('noakende
wiefkes' ien t Grunnegers) stoan te trillen ien kolle wiend. Mor às t den ook mooi en zaacht
weer wordt, den zel je ais wat zain. Den bot ales oet en elkenain gaait as n gek ien toen en op
akker aan t waark. Mensen kommen den ook weer meer ien boeten en bie pad, lopen, runnen
en fietsen.
Veul mensen kommen pas weer op fiets as t mooi en waarm weer is. Bie winterdag komt n
mens allenneg op fiets as t nait aans kin. Mor leste joaren is der wat biezunders te zain op
t gebied van fietsen. Lestdoags nog, ien feberwoarimoand, t waaide haard oet t zuid-oosten
en t was routkold. Toch zaag ik n fietser mit n noodgang over t padje van Klaain Wetsen noar
Saauwerd vlaigen.
Hai ree nait veur wiend aan, mor der liek tegenien. En hai zat doodgemoedereerd mit rechte
rug op t zoadel. k Heb mie zeker mishad, docht ik, t is vervast n scooter of n brommer. Mor nee,
t was echt n fietser, hai bewoog zien bainen. Ik keek nog ais beder en kwam tot de conclusie:
doar ridt ain op n elektrieze fiets. Ik vreef mie ogen oet en ik zaag tot mien stomme verboazen
dat n oldere, ja alderdeegs dat n bejoarde man was. Dat was haildaal t toppunt!
Zo'n elektrieze fiets wordt ook wel 'E-bike' nuimd. Bah, alweer zo'n vrezelk nijmoods woord.
Veur veul nije begrippen, dingen of zoaken, ien reclame en ook ien t bedriefsleven mouten
bliekboar Engelse woorden bruukt worden. Belaggelk! Mor ik heurde aal op van n aander
woord: de 'EO-fiets'. Dat bliekt n fiets mit elektrieze ondersteunen te wezen. Mien gedachten
gingen toch eerste even n hail aander kaant oet. Mor dizzent hol ik ter ien, klinkt en oogt n stuk
beder as E-bike.
Elektrische fietsen bennen der al vrij laank. Vlak noa oorlog, ik was nog mor n beudeltje, haar
ons overbuurman, dij elektricien was en geern wat knudern mog, al n 'rijwiel met hulpmotor'.
n Gewone fiets, doar hai n accu en n elektromotor op moakt haar, op pakjedroager mit n raim
noar t achterrad. n Elektrieze fiets van tegenwoordeg is feidelk niks aans as zo'n joaren fieftegfiets, allain wat moderner en gelikter.
Loader kwamen der ploffietsen, t woord zegt aal, mit n bezienemotor der aan en dat waren
feidelk ook gewone fietsen mit n hulpmotorke. Ien joaren sesteg was der n explozie van brommers: de Berini's, de Zündapp's, de Sparta's, Honda's (mit n vaairtaktmotor) en de Puch's,
benoam veur de wat oldere jeugd, de nozems en de beatniks.
Mor tegenwoordeg kinnen ie n hail aander slag volk zain ien onze omgeven, op fietspoaden,
landwegjes en gewone wegen: oldere lu, koalend en gries. Mit grode snelheden vlaigen ze
joe veurbie of der gain wiend bestaait, ien n rustege pedoalslag en mit n slag ien rug, of t heur
gain enkele muite kost. En dat dut t ook nait, want zai rieden op n elektrieze fiets. n Fiets mit
elektrieze ondersteunen, n EO-fiets dus.
Tot veur kort keken raaizegers en toeristen oet vremde landen altied bewondernd noar de
mooie bainen van de Nederlandse vraauw. Wie nikten din ienstemmend en zeden, mit mor
naauw onderdrukte tröts: "Tja..., dat komt van aal dat fietsen." Nederland op zien mooist en
dat haren ze ien aander landen nait. Mor doar kon met de EO-fiets wel ais definitief n end aan
kommen.
www.contactblad.info
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Mie heugt nog t beeld van n vergoadern van Europese regerenslaaiders ien Amsterdam ien t
lest van negenteger joaren. Nederland was tiedelk veurzitten ien de persoon van doudestieds
premier Wim Kok. Op n zeker mement mozzen ze apmoal verkazzen noar n aander gebaauw
en ale ministers en aander hotemetoten kregen van de organizoatsie n fiets oetlangd, doar ze
mit deur t centrum van Amsterdam rieden mozzen.
n Handjevol ministers ree der doalek op vot. Mor paardie lu konden ens nait fietsen, haren der
ook nog nooit op zeten. Aander lu konden mor naauw ienten blieven en reden slingernd over
stroat, dij veur oet veurzörg - benoam veur dij fietsers zulf, mor ook veur ale aandere gevoaren,
terroristen, demonstroatsies enzo - hermeties ofzet was. Mor gain perbleem, Kok haar wat
auto's achter de hand holden. n Mooi veurbeeld van n typies Nederlands gebruuk van onze
nationoale tröts, de fiets, mit camera's oet haile wereld ter boven op.
Ooit was onze fiets hét symbool van n gezond leven. Van n natuurvrundelk bestoan. Kweekte
gezonde mensen, dij deurzetten konden en nait veur n poestje wiend omliggen gingen. En je
konden der ook zo lekker bie prakkezaaiern. Meditatief cyclisme, mit n stoer woord. Beschaauwend bewegen, zeg mor. Ik heb zulf joaren van en noar mien waark ien Stad fietst, 25 km op
n dag.
Ik kon zo op hen- en weeromraais ale zörgen en prakkezoatsies op n haile netuurleke menaaier n plak geven. Mien vraauw kon t vernemen as ik ien n enkel geval mit auto west was,
ik was kantoor den nog nait kwiet as ik thoeskwam. Boetendes bleef ik ter fit bie en huifde ik
nait noar sportschoul veur n serie onnetuurleke bewegens aan iengewikkelde apperoaten, dat
nog geld kost ook. Ik maag mie doar ook hail nait zain. Ik beweeg laiver gewoon, netuurlek.
Mor de generoatsie dij ien sestigerjoaren mit tröts heur eerste Kever, Eend of Renault 4 kochte
en doarnoa nooit weer op n fiets te vienden was, is nou zo'n bejoarde beweger op n elektrieze
fiets worden. Vot bennen de strakke bainen. Verloren is de stried tegen algemaine verslappen
en t buukje. De generoatsie babyboomers verwaikt doar ze biestoan. Slapjanuzzen.
Mor ik nait! Ie zellen mie nait op zo'n EO-fiets zain. Ik vien t n vervlakken, dit is gain echt fietsen meer. n Fiets is der om joe op aigen kracht te verploatsen en doar heurt gain motor bie, dij
enerzie bruukt oet n stopcontact. Zo worden bejoarden ja nòg ofhankelker. En dat willen wie,
de babyboom-generoatsie, toch nait? Wie, dij de cultuuromslag van sesteger joaren mitmoakt
hebben mit nije (pop)meziek, democratetiserings, iensproak, de pil, Radio Veronica en nog
veul meer bevrijdende zoaken.
Natuurlijk, t is geweldeg dat opa en opoe nog lekker mit n gang van 25 km ien t uur fietsen
kinnen en zo nog aargens kommen. Mor der zitten ook grode praktieze noadailen aan zo'n
EO-fiets. Ie heuren hom nait aankommen, t motorke moakt hoast gain geluud. En zo ienains
ridt ter n bejoarde noast joe op n smaal fietspad.
Paardie gewone fietsers kinnen der nait over dat ze ienhoald worden en haildaal nait deur opa
op n EO-fiets.
Dus dij goan der achterheer joagen op heur fiets mit 28 versnellens en willen EO-fiets op heur
beurt weer ienhoalen. En dat is nait ongevoarlek, want dij EO-fietsers rieden mit n vrij grode
snelhaid en slingern der over. En summegen bennen ook nog haardheureg.
Bennen ze mit n plougje, is t nog slimmer. Ze doun niks as proaten en hebben hail nait ien de
goaten woar en hou of ze rieden. Bellen, as je joe veurbie willen? Ho mor, ze drukken joe gewoon oetziet. Haand oetsteken bie t ofsloagen? Nikstervan, ze schaiten zo onverhoeds links
of rechts oet de flank. t Zol goud wezen as der n riebewies veur EO-fietsers kwam.
En t slagt ook over noar jongern. Benoam ien grode steden is t bezeg hét vervoermiddel te
worden op pad en weg, noar schoul en kantoor. En eerdoags zel ook dizze generoatsie nait
meer stoer ien wiend op poazen, of tegen heuveltjes op trappen. De elektrieze fiets is hot en
cool ('hip', zeden wie ien sesteger joaren). En mor kloagen dat de jeugd nait genog beweegt.
Mor fietshandeloaren en -fabrikanten gnivveln en wrieven heur ien handen.
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Wat staait ons nog meer te wachten? Elektrisch ondersteund lopen? De E-shoe? Pardon, ik
bedoul netuurlek EO-schoun.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Hoeksteen of struikelblok?
Op zondagmiddag 7 april wordt in ‘de Hoeksteen’ weer een gastendienst georganiseerd. Het
thema van deze dienst is; ‘Hoeksteen of struikelblok?’ De dienst zal gaan over ervaringen met
de kerk en kerk zijn. De kerk staat soms zo ver af van hoe het zou moeten.mVeel mensen hebben negatieve ervaringen met de kerk. Hoeveel mensen worden bij het woord kerk niet herinnerd aan teleurstelling, pijn, verdriet en hypocrisie. Gelukkig zijn er ook positieve verhalen,
maar hoe zou het eigenlijk moeten? Waar draait het om in de kerk? Hier gaat de dienst 7 april
over. De dienst begint om 14.15 uur en wordt geleidt door dominee Jagersma.
U en jij worden voor deze kerkdienst speciaal uitgenodigd!
Meer informatie  www.gkvdehoeksteen.nl of  willemjagersma@hotmail.com

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

Collecte Reumafonds in Adorp
Aan de collecte voor het Reumafonds hebben de inwoners van Adorp een totaal van € 222,76
bijgedragen. Bedankt hiervoor!
Met vriendelijke groet,
Paul Schuurmans (organisator)
www.contactblad.info
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Praktische tip: Vetluis steeds vaker probleem bij wasmachines
Vetluis is een steeds vaker voorkomend probleem bij wasmachines.
Oorzaken hiervan zijn: toenemend gebruik van vloeibare wasmiddelen, het gebruik van teveel
wasmiddel per wasbeurt en lagere was temperaturen.
Steeds meer consumenten draaien geen kookwassen meer. Vetluis is een zeepbacterie die
op den duur vieze strepen op het wasgoed veroorzaakt en de wasautomaat vervuild. Vetluis
kan ook in de slangen van de wasmachine voorkomen en de waterniveauregeling ontregelen.
Hoe kan vetluis worden verwijderd? Als huishoudens veel op 30 of 40 graden Celsius wassen,
wordt aanbevolen de wasmachine preventief met machinereiniger te reinigen. Een andere optie is de machine 1á 2 keer per maand een was te laten draaien op 90 graden Celsius.
De hoge temperatuur zorgt ervoor dat vet en bacteriën eenvoudig worden verwijderd en niet
in het wasgoed terechtkomen.
Daarnaast dient het zeepbakje en de afvoerpomp regelmatig schoongemaakt te worden.
Let op! Vaak wordt het advies gegeven om de wasmachine met Soda te reinigen. Echter
aangezien Soda aluminium onderdelen aantast kan dit gevolgen hebben voor bepaalde componenten van de wasmachine. Wij raden het gebruik van Soda dan ook af!
Ingezonden stuk door Wasautomatenservice A. Boersma, Sauwerd,  050 306 1419

Voorlopig programma Kroningsdag 'Voor Adorp door Adorp'
Koninginnenacht - maandag 29 april (22.00-02.00 u.) - 't Witte Hoes
Live muziek in 't Witte Hoes. Gedurende de avond wordt een glaasje oranje bitter en hapjes
aangeboden
Kroningsochtend met afsluitende brunch - dinsdag 30 april (9.45-13.00 u.) - Artharpe
09.45 - 12.00 u. Op groot scherm kan men de 'kroningsperikelen' live op tv volgen. Dit
onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij
12.00 - 13.00 u. Brunch met belegde broodjes, warme items, melk/karnemelk/sinaasappelsap.
Brunch is op basis van opgave vooraf (aanmeldingsformulieren worden
nog verspreid) om de kosten te dekken zal er een vrijwillige bijdrage
worden gevraagd.
Kindermiddag - dinsdag 30 april (12.00 - 16.00 uur) - 't Witte Hoes
12.00 - 16.00 u. Priegelmarkt/schminck/luchtkussen voor kinderen op terras bij 't Witte
Hoes
13.00 - 14.30 u. Vossenjacht door het dorp
15.00 - 16.00 u.

Kinderdisco in de Jeugdsoos

Afsluiting Kroningsdag - dinsdag 30 april (16.00 -16.30 u.) - 't Witte Hoes
Optreden van het koor Hoge en Lage der Aa
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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.

Fancy Fair/rommelmarkt Basisschool De Meander op 31 mei

Inzameling kleding/schoenen/zelfgemaakte kadootjes/ materialen gaat van start
Noteer alvast op de kalender: de activiteitencommissie van basisschool de Meander uit Sauwerd organiseert op vrijdag 31 mei van 16 tot 19 uur een fancy fair/rommelmarkt. Om de kas
van de activiteitencommissie te spekken organiseren we in en om de school aan de Lindenlaan de volgende activiteiten:
- Rommelmarkt
- Kleding/schoenenmarkt
- DIY markt: aanbod van zelfgemaakte, creatieve kadootjes en zelfgemaakt gebak
- Beauty Salon: laat uw nagels vakkundig lakken of uw kinderen schminken
- Oud Hollandse spelletjes met o.a. sjoelen, blik gooien, grabbelton
- Auto’s / fietsen wassen
- Gezellig terras met een uitgebreid aanbod van koffie/thee/limonade, huisgemaakte taart,
cupcakes, cake, soep, sandwiches, broodjes knakworst, etc.
- Live muziek
Helpt u mee om de Fancy Fair tot een succes te maken? Uw inbreng is van harte welkom! De
inzameling van spullen richt zich op verkoopbare tweedehands spullen, verkoopbare tweedehands kleding + schoenen (zowel voor kinderen als voor volwassenen) en zelfgemaakte kadootjes. Bent u toevallig aan het opruimen en wilt u alvast spullen kwijt? Voor de inzameling
van de materialen kunt u contact opnemen met de volgende personen:
Rommelmarktspulletjes
Susan Noordhuis:  susannoordhuis@hotmail.com
In verband met beperkte ruimte verkopen we spullen met een handzaam formaat, dus geen
grote meubels, bankstellen, grof vuil-artikelen etc.
Kleding & schoenen(schoon & heel)
Marianne Vonck:  mariannevonck@hotmail.com
Stofjes voor de DIY markt
Ruth Wortel:  ruth@jubile.nl
Wilt u bijdragen aan de catering of de verkoop van huisgemaakt gebak? Neem dan contact op met Heidi Drijfhout:  huinderdrijfhout@zonnet.nl
Wij hopen op zonnige weersomstandigheden en een drukbezochte Fancy Fair. Alvast bedankt
voor uw inbreng en graag tot ziens op 31 mei!
De activiteitencommissie van basisschool De Meander
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 vakantie en beter toekomstperspectief

Kinderen die via Europa Kinderhulp in Nederland op vakantie waren, bleken een beter
toekomstperspectief te hebben
Een vakantie in Nederland via Europa Kinderhulp is voor veel "kwetsbare" kinderen van levensbelang.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die in Nederland op vakantie zijn geweest
een positievere kijk op het leven hebben. Bij ons is het heel gewoon om over school en opleiding te praten en wat je later eventueel wilt worden. Kwetsbare kinderen hebben daar nog niet
over nagedacht omdat er niet naar gevraagd wordt. Overleven is waar het in deze gezinnen
om draait.
Kinderen die in Nederland bij gastouders op vakantie zijn geweest, hebben ervaren dat het ook
anders kan en dat er wel kans op een betere toekomst is.
Door deze ervaring ontstond bij ruim één derde van de kinderen de wilskracht om de vicieuze
cirkel te doorbreken. Zij maakten hun school af en gingen verder leren, terwijl ze eigenlijk
onder de categorie “kansloos” vielen. Zij werden volwassenen die een beter leven hebben en
een voorbeeld zijn voor hun kinderen en kleinkinderen.
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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Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp
In deze aflevering wordt een grote stap terug in de tijd gedaan en dit ook nog eens grotendeels
in het buitenland, te weten naar ontstaan van de spoorwegen bij onze Engelse westerburen.
Daar had men al een lange traditie van steenkoolwinning en steenkooltransport voordat men
iets ontwikkelde waardoor met steenkool een rijdend transportmiddel kon worden aandrijven
waarmee het zichzelf kon vervoeren: de eerste trein. Oftewel een achtergrondverhaal hoe het
zo gekomen is dat er spoorwegen zijn en hoe dit vervoerssysteem zijn vorm gekregen heeft.
In de Engelse kolenmijnen werd al in de 17e eeuw gebruik gemaakt van een kunstmatig
aangelegd wagenspoor waardoor de ondergrondse kolenwagentjes een vast traject konden
volgen. Een wagenspoor is iets dat op wegen ontstaat wanneer een wagen een spoor uitslijt
in de ondergrond. Zo'n wagenspoor is in feite een beschadiging van het wegoppervlak, maar
kan een voordeel hebben doordat de ondergrond in het wagenspoor harder is omdat het meer
is aangedrukt. Het rijden over een weg met wagensporen kan een moeizame en hobbelige
aangelegenheid zijn wanneer je de wagensporen als hindernisbaan op je pad vindt, maar
daarentegen kunnen die sporen ook meewerken als je er met de wielen net binnen weet te blijven. Vandaaruit zal het idee zijn ontstaan om een kunstmatig wagenspoor aan te gaan leggen,
niet alleen voor de specifieke toepassing
in de mijnen maar ook daar buiten: men
legde met hout stroken ('rails') in wegen
aan waar de wielen van de wagens overheen moesten rijden. Door deze harde
ondergrond ging het verplaatsen van
een wagen stukken beter en efficiënter.
Per paard kon er nu ineens tot vier maal
meer aan lading worden voortgetrokken.
De kolenwagens konden daardoor ook
groter worden uitgevoerd.
Deze (soms speciaal voor dit doel aangelegde nieuwe) wegen werden "waggon
ways" of "wagon ways" genoemd. Het
Engelse woord wag(g)on voor wagen is
terug te vinden in onze aanduiding voor
treinwagen: wagon.

Door paard voortgetrokken kolenwagen op 'wagon way'

De kolenwagens hadden oorspronkelijk een gewoon type wagenwiel maar de houten rails
werden vaak al wel met ijzer bekleed. Dit deed de houten wielen echter sneller afslijten. Halverwege de 18e eeuw ging men dan ook over op ijzeren wielen. Maar dit was te belastend
voor de ijzeren bekleding van het houten spoor, dus men ging de rails nu ook geheel van ijzer
maken. De wagenwielen bleven overigens eerst van het gewone type, waardoor ze ook nog
steeds op de gewone weg konden rijden.
Omdat men op vele plaatsen 'wagon ways' aanlegde en ieder probeerde het eigen systeem
te optimaliseren, bestond er op een gegeven moment een verscheidenheid aan railtypes. En
ook het wiel onderging een verandering met de toepassing van flenzen, dat wil zeggen dat
de wielen een opstaande rand kregen. Vanaf dit moment waren ze niet meer geschikt voor
gebruik buiten de rails.
Naast de oorspronkelijke toepassing voor kolentransport werden de wagens ook meer en meer
ingezet voor vervoer van andere zaken zoals stenen en mineraalertsen. De trekkracht bestond
lange tijd uit paarden tot dat het op een gegeven moment technisch uitvoerbaar en economisch
haalbaar was om hiervoor stoomaangedreven machines in te zetten. Wat het eerste betreft zat
het technische aspect niet alleen vast op het ontwikkelen van een zelfrijdende stoomaangewww.contactblad.info
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dreven machine alleen of de veiligheid daarvan, immers het risico van een ontploffende ketel
is altijd aanwezig. De eerste pogingen voor het inzetten van een stoomaangedreven machine
op het spoor strandden simpelweg omdat de rails niet bestand bleken tegen de belasting door
het gevaarte. De rails waren namelijk van gietijzer, wat een ijzerlegering is. Dit betekent dat
er aan het ijzer andere stoffen zijn toegevoegd. Daardoor is het gietijzer broser. Dit bleek op
te lossen door ijzeren spoorstaven te gebruiken, dus niet-gelegeerd. Uiteraard vereiste dit de
no-dige investeringen. De inzet van paarden bleef dan ook een tijd lang voordeliger dan de
inzet van stoommachines en de bijbehorende aanpassingen van de infrastructuur. Bovendien
zijn paarden op elk gewenst moment gemakkelijk in te zetten, terwijl het de nodige tijd kost
voordat een machine op stoom is. En met de betrouwbaarheid van de eerste machines viel
het ook nog tegen. Met name voor rangeerwerk zijn paarden daarom nog lange tijd ingezet, tot
ver na het begin van het stoomtijdperk. Zelfs bij de eerste spoorlijn die aangelegd is om naast
goederenen ook passagiers te vervoeren, te weten de Stockton & Darlington Railway, ging
men nog uit van door paarden getrokken wagens.

Een 'train' (sleep) met door meerdere paarden getrokken 'wagons'

Hierna gaan de ontwikkelingen snel: het Engelse spoorwegennetwerk breidt zich uit en Stephenson en anderen
ontwikkelden de locomotieven verder. De nieuwe transportvorm slaat ook over naar het vasteland van Europa. In
1839 - zo'n 14 jaar na de opening van de eerste passagierslijn in Engeland - rijdt in Nederland de eerste trein en wel
tussen Haarlem en Amsterdam. (Voor de benaming trein
als afleiding van 'train' zie het bijschrift van bovenstaande
foto.) Daarna zouden er andere spoorwegverbindingen
volgen. In 1859, dus 20 jaar na de eerste spoorlijn in Nederland, bespreekt de Tweede Kamer een wetsontwerp
met betrekking tot de spoorwegen en een plan van aanleg. Dan wordt al de wenselijkheid geuit van een spoorverbinding naar Delfzijl. De uitvoering laat echter met vertraging op zich wachten: pas in 1884 wordt deze lijn in
gebruik genomen. Hierover de volgende keer meer.
schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Het mag dus duidelijk zijn dat
her en der in Engeland allerlei
ontwikkeling gaande waren. En
dat dit met vallen en opstaan
gepaard ging. Maar de eerder
genoemde Stockton & Darlington Railway voor goederen én
passagiers kreeg bij de opening in 1825 - ondanks de oorspronkelijke plannen - ook als
eerste stoomgetrokken rijtuigen.
De locomotief hiervoor werd
ontwikkeld door vader en zoon
George en Robert Stephenson
(die ondertussen ook al betrokken was bij de volgende nieuwe
spoorlijn tussen Manchester en
Liverpool).

De "Rocket" één van de door Stephenson
ontwikkelde locomotieven
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Westers Plakboek: februari tot april 2004
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:
Traditiegetrouw treedt toneelvereniging LAOMAS uit Adorp ook op in 2004. Het stuk heet
dit jaar "Mien vrund de Perfester". In het
programmaboekje staat apart vermeld dat roken in de zaal roken niet is toegestaan. Om
het toneelstuk voor te bereiden is LOAMAS
op Ameland in trainingskamp gegaan.
Met het opheffen van de Rabobankvestiging
in Sauwerd is het voormalige bankgebouw
overbodig geworden. Verkoop van dit pand
vindt plaats bij inschrijving.
De voormalige smederij in het centrum van
Sauwerd is gekraakt. Via gerechtelijk bevel
worden "zij die verblijven in het onroerend
goed of gedeelte daarvan" gesommeerd
om dit binnen twee dagen te verlaten. De
kraakactie komt nu wel heel ongelegen omdat
eigenaar A. Ubels net overeenstemming had
bereikt met J. Bijzitter van aanneembedrijf
Teeninga voor overname van het pand. De
koopakte was echter nog niet ondertekend,
dus moet Ubels op eigen kosten via kort geding de krakers tot vertrek manen. En dit heeft
effect: de deurwaarde treft het pand verlaten
aan en de koop kan afgerond worden. Bijzitter
zou volgens een krantenbericht plannen hebben om dit pand op te knappen en het een
woon-/werkbestemming te geven; en om op
de naast het pand gelegen stuk onbebouwde
grond twee woningen te bouwen. Volgens
een later bericht zou de bestemming nog niet
bekend zijn.
Was in Sauwerd een pand gekraakt, in Adorp
wordt er in maart een kraak gezet bij vakgarage annex benzinestation Neumann. De
dieven zijn er met de gehele tabaksvoorraad
vandoor gegaan.
Bij de behandeling van de gemeentelijke nota
Jeugdsozenbeleid komt aan de orde of de
sozen van Adorp en Sauwerd al dan niet
zouden moeten fuseren. Jeugdsoos Adorp
ziet hier geen heil in, vooral omdat een deel
van de jeugd dan 's avonds in het donker op
de fiets naar het andere dorp moet als daar
het gebouw van beide sozen komt te staan.
Volgens wethouder Mol van de gemeente
www.contactblad.info

Winsum wordt niet tot fusie verplicht. als de
jeugd daar zelf geen behoefte aan heeft.
Kort hierna blijkt het doek te vallen voor
jeugdsoos Jeugdhaven in Sauwerd, dat
gevestigd is in dorpshuis "Ubbegaheem". Niet
wegens het gemeentelijk beleid, maar omdat er drugs worden verhandeld. Daarnaast
is men de al jaren bestaande problemen van
geluidsoverlast, vernielingen in en buiten het
dorpshuis en de pesterijen naar andere bezoekers van "Ubbegaheem" toe simpelweg
zat. Overigens gaat Jeugdhaven niet bij de
pakken neer zitten: volgens het bericht wordt
er hard gewerkt aan een plan voor nieuwbouw
tussen Sauwerd en Adorp waar de jeugdsoos
uit Adorp zich op termijn bij aan kan sluiten.
VV SIOS in Sauwerd wil een nieuw clubgebouw, want de huidige kleedruimte en kantine zijn dringend aan vervanging toe. Men
heeft al iets op het oog: een vormalige unit
van het asielzoekerscentrum uit Grootegast.
Hoewel de gemeente graag zou zien dat ook
voetbalvereniging Adorp in de toekomst van
deze accomodatie gebruik zou maken, wordt
gesteld dat het besluit tot een gemeentelijke
bijdrage aan het nieuwe gebouw in Sauwerd
daar los van moet worden gezien.
"Het Witte Hoes, de spil van Adorp", kopt
een artikel waarin dit dorpscafé alsook de
uitbaters Frans en Gré de Roover centraal
staan. In 't Witte Hoes hebben een aantal van
de vele Adorper vereniging hun stek. Daarnaast is het café de hele dag open. Van het
dorp alleen kan het echter niet bestaan, dus
is het echtpaar De Roover ook blij met passerend (toeristisch) verkeer dat nieuw volk over
de vloer brengt. Jammer vinden Frans en Gré
het overigens wel dat het café niet dichter bij
de fietspaden langs het Reitdiep gelegen is.
Eind april verschijnt er een bericht dat er
zorg is over het voortbestaan van de bibliotheek in Sauwerd. De gemeente overweegt
dit filiaal, dat volledig op vrijwilligers draait, te
vervangen door een Bibliobus.
schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Receptenpagina
Hollandse maaltijdsalade
Nodig:
• 2 eetlepels olijfolie
• 300 g varkensreepjes
• 50 g spekjes, in blokjes
• 2 rode uien, in ringen
• 250 g champignons, in kwarten
• 1 theelepel tijm
• 2 eetlepels mosterd
• 100 g sla
• 4 trostomaten, in partjes
• 2 eetlepels peterselie, fijngesneden
Doen:
• Verhit een wok en schenk de olie erin. Bestrooi de varkensreepjes met zout en (versgemalen) peper.
• Roerbak de varkensreepjes en de spekjes circa 5 minuten op middelhoog vuur tot het bruin
kleurt. Bak de uiringen en champignons al omscheppend op middelhoog vuur 3-5 minuten
mee tot ze bruin zijn.
• Roer de tijm en de mosterd erdoor en voeg zout en (versgemalen) peper naar smaak toe.
Neem de pan van het vuur.
• Verdeel de sla met de tomaat over vier borden en schep het vleesmengsel erop. Strooi de
peterselie over de salade en geef er eventueel dikke sneden brood bij.

Maaltijdsalade met gorgonzola (vegetarisch)
Nodig:
• 6 eetlepels walnoten
• 2 eetlepels witte-wijnazijn
• 8 eetlepels (walnoten)olie
• 200 g sla
• 4 rijpe handperen, in schijfjes
• 3 stengels bleekselderij, in dunne boogjes
• 150-200 g gorgonzola (kaas), in blokjes
• 1 ciabatta
Doen:
• Rooster de walnoten in een droge koekenpan totdat de noten goudbruin zijn.
• Meng de azijn, olie, zout en peper tot een dressing.
• Doe in grote kom de sla, peer, bleekselderij, gorgonzola, walnoten en de dressing. Schep dit
voorzichtig door elkaar.
• Serveer met ciabatta.
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