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Ophalen oud papier

SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli. Vanaf 18.00 u.

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.

 

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.

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 ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de 
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op 
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen 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 de-
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Vereni-
gingen Dorpsbelangen (zie onder).
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

mei
maand Oproep bijdragen (spulletjes en zelfbaksels) Fancy Fair/rommelmarkt ba-

sisschool De Meander, Sauwerd (zie pagina 22)
maand Op Roakeldais zoekt gastgezinnen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie 

pagina 21)
4 Dodenherdenking (zie pagina 13)
5 Bevrijdingsdag
9 Hemelvaart
11   9.30 u. Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
11 Wandeltocht van ca. 19 km (zie pagina 12)
14 Bijeenkomst  Fietsroute + Winsum-Groningen, in "Ubbegaheem" te Sau-

werd (zie pagina 32)
18 ! Sluiting aanmelding voor stratenvolleybaltoernooi Sauwerd (zie p. 23)
19 Eerste Pinksterdag
19 10.00 u. VV Adorp - Groen-Geel, Voetbalvereniging
20 Tweede Pinksterdag
25   9.00 u. HKU, excursie Drentsche Aa (zie pagina 22)
25 Lentefair Adorp
27 ! Sluiting aanmelding winkelen in Leer 55+ (zie pagina 15)
27 Anjeractie Fanfarecorps Adorp
28   8.55 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Afsluitend reisje (zie pagina 17)
31   9.00 u. St. 55+, Winkelen in Leer (zie pagina 15)
31 16.00 u. Fancy Fair/rommelmarkt bassischool De Meander, Lindenlaan Sauwerd 

(zie pagina 22)

juni
maand Op Roakeldais zoekt gastgezinnen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie 

pagina 21)
1   9.30 u. Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
2 14.00 u. Fietstocht, Ver. Volksvermaken Adorp
4/5 Stratenvolleybaltoernooi in Sauwerd (zie pagina 23)
8 Concert in 't Sael te Groot Wetsinge
22   9.30 u. Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
27-30 Op Roakeldais (zie pagina 20)

juli
20 Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp

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

	  
De producten die in mei worden ingezameld zijn: rijst, macaroni en verdere pastapro-
ducten; kuipjes of pakjes margarine en bak en braad producten.

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 voor-
zien. 

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
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
16 9.30 u. - ds. H. Pol
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
5 mei 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - Leesdienst
9 9.30 u. - ds. W. Jagersma Hemelvaartsdag
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 's morgens Avondmaal

14.15 u. - ds. W. Jagersma
16 9.30 u. - ds. J. Oosterhuis

14.15 u. - ds. W. Jagersma
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Inzamelingsacties
mei Kleding en kaarsen en spullen voor Fancy Fair/Rommelmarkt door CBS 

De Meander (zie pagina's 17 en 22)
mei Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten; kuipjes of 

pakjes margarine en bak en braad producten. (Voor inleveren zie pa-
gina 4)

juni Voedselbank: wasmiddelen. (Voor inleveren zie pagina 4)

Agenda vaste activiteiten Dorpshuis “Artharpe” 

Maandag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur
Karate jeugd 17.30 - 18.30 uur
Karate 18.30 - 19.45 uur
Muziekles 19.30 - 20.00 uur
Tamboers 20.00 - 22.00 uur
Fanfarekorps 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag OBS De Wierde 10.00 - 11.45 uur
Volksdansen 13.45 - 15.00 uur
Gym 55+ 18.30 - 19.30 uur
Damesgym 19.45 - 20.45 uur
Volleybal Dames 1 20.45 - 22.00 uur

Woensdag Koersbal 14.00 - 16.00 uur
Volleybal Dames 2 19.00 - 20.00 uur
Volleybal Dames 3 20.00 - 21.00 uur
Recreanten volleybal 21.00 - 22.00 uur

Donderdag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur
Volleybal Heren 1, 2, 3 en 4 19.00 - 22.15 uur

Vrijdag Muziekles 18.00 - 19.00 uur
Badminton/Volleybal 20.00 - 22.00 uur

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

 Vaste activiteiten elders

Iedere week:
maandag bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u. 

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd 
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van 
spoed? Overleg het dan met de assistente.

EHBO direct terecht: dit in geval van won-
den, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van 
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden 
met uw komst.

Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de 
assistente aanvragen, de dokter belt u dan 
aan het eind van de ochtend of begin van de 
middag.

De praktijkassistentes:  Tineke Dijkgraaf, 
Gemma van Donkelaar en Ilona Slagter 
maken voor u afspraken en u kunt bij hen te-
recht met vragen, voor adviezen en informa-
tiefolders. 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 vaccina-
ties 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 in-
leveren in een schoon potje met naam. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeel-
post 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 uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag        8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag        8:00-12:30 u.
woensdag- en 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.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
 www.buurtzorgnederland.
     com/

 winsum@buurtzorgnederland.
     com

 06 53 343791

 www.tsn-thuiszorg.nl  winsum@tsn-thuiszorg.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 48874340
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum  0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com; werkdagen van 9.30 - 10.30 u.  0595 442925

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting storingsnummer 038 8516110
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.00 – 17.00 u.

ALGEMENE OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Let op: voor de centrale balie 
gelden onderstaande openingstijden.
Openingstijden gemeentehuis centrale balie
maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 u.
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.

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 bijvoor-
beeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of 
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga 
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

ONLINE REGELEN: WWW.WINSUM.NL
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daar-
voor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en 
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.

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 gemeentewin-
kel, 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 mo-
gelijk 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).
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VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen 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.

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond 
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 
447719 of  gemeente@winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord 
te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

PROEF PAPIERLOOS VERGADEREN GEMEENTERAAD WINSUM
De gemeenteraad van Winsum start op dinsdag 26 maart 2013  een proef papierloos verga-
deren. Hieraan wordt deelgenomen door 9 raadsleden, de raadsgriffier en het voltallige col-
lege. 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 instruc-
tie 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. 

TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) BURCHTWEG 2, SAUWERD
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalin-
gen 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 bestem-
mingsplan “Sauwerd” (2012) maakt het mogelijk de bedrijfswoning op grond van de Leeg-
standswet 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.  

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• plaatsen van 2 dakkapellen, Schuttersweg 5, 9771 BG in Sauwerd (2013-0033, 25 maart 

2013)
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LAAT U NIET ZOMAAR KOPIËREN
Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs 
Geef nooit zomaar uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs af. Als iemand een kopie wil ma-
ken, 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.

INSTRUCTIE EVENEMENTENVERKEERSREGELAARS VIA INTERNET
Evenementenverkeersregelaars moeten een instructie volgen, voordat zij kunnen worden in-
gezet 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 inter-
net. 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 evenementenver-
keersregelaars. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van der Woude, 
afdeling Ruimte,  0595-447759.

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. Voor 
informatie kunt u contact opnemen met K. Schuurman van afdeling Ruimte  0595-447785.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN
In het voorjaar en de zomer wordt op een aantal wegen asfaltonderhoud verricht. Wegstrem-
mingen en data worden vroegtijdig aangegeven met langs de weg geplaatste gele vooraankon-
digingsborden. Aanwonenden krijgen een nieuwsbrief van de aannemer over de werkzaam-
heden. Onder andere op de volgende wegen wordt in 2013 asfaltonderhoud verricht:
• Klein en Groot Wetsinge: Valgeweg, Karspelweg
• Sauwerd: Laanweg
• Adorp: Torenweg
Meer informatie
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente. 

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 den, Onder de Wieken 5, 9774 PV Adorp
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte ( 0595-447777).
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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 Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der 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 bruin-
goed 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 Niet
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

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. Daar-
bij hoort een betere afvalscheiding. Sappakken kunnen in Winsum nog niet apart worden 
ingezameld. Landelijk worden hiervoor proefprojecten opgezet waaraan Winsum, zodra mo-
gelijk, 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 lad-
ing 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  0595-
447777, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstij-
den van het gemeentehuis kunt u bellen met  06-2991749.



12     Contactblad 1 mei 2013 www.contactblad.infonaar inhoud

GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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.

HERNIEUWDE OPENSTELLING DUURZAAMHEIDSFONDSEN DE BRAKE 2, OOSTER-
HUISEN 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 duurzaam-
heidsfondsen 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 be-
woners 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.
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 subsidiebe-
drag 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

Voor wie wil wandelen in een mooie omgeving...

Op 11 mei organiseer ik via  www.dewandelsite.nl weer een rondwandeling van 19 km in het 
gebied Winsum. Voor meer informatie en aanmelding zie de genoemde site.

In oktober heb ik deze wandeling ook georganiseerd en dat was heel leuk, een groot succes!

Lies Eldering, Sauwerd
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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 oor-
logshandelingen 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 hoog-
ste offer brachten, doch houdt ook bezinning 
in op heden en toekomst.

De herdenkingsbijeenkomst is tevens een 
appèl op ieders individuele verantwoordelijk-
heid in de huidige maatschappij ten aanzien 
van onderdrukking, racisme en onverdraag-
zaamheid.

Het comité zal het bijzonder waarderen in-
dien u bij deze plechtigheid van uw belang-
stelling 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 toe-
spraak

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
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Ambulante kapsalon Naturally Hair

PRPRPRPRIJSLIJSTIJSLIJSTIJSLIJSTIJSLIJST    2013201320132013    
    

IntroductieprijsIntroductieprijsIntroductieprijsIntroductieprijs        knippenknippenknippenknippen    € 12,50€ 12,50€ 12,50€ 12,50        
Introductieprijs kinderenIntroductieprijs kinderenIntroductieprijs kinderenIntroductieprijs kinderen                

(t/m basissch(t/m basissch(t/m basissch(t/m basisschoolooloolool))))    €   8,50€   8,50€   8,50€   8,50        
Actieprijzen geldig tot 1 juni 2013Actieprijzen geldig tot 1 juni 2013Actieprijzen geldig tot 1 juni 2013Actieprijzen geldig tot 1 juni 2013    
    

KnippenKnippenKnippenKnippen                € 14,00€ 14,00€ 14,00€ 14,00    
Kinderen  (t/m basisschool)Kinderen  (t/m basisschool)Kinderen  (t/m basisschool)Kinderen  (t/m basisschool)        €  10,00€  10,00€  10,00€  10,00    
Alleen ponyAlleen ponyAlleen ponyAlleen pony                €   €   €   €       5,005,005,005,00    
Verven/blonderen/spoelingVerven/blonderen/spoelingVerven/blonderen/spoelingVerven/blonderen/spoeling    va.va.va.va.    € 33,50€ 33,50€ 33,50€ 33,50    
Highlights/LowlightsHighlights/LowlightsHighlights/LowlightsHighlights/Lowlights        va.va.va.va.    € 29,50€ 29,50€ 29,50€ 29,50    
Coupe SoleilCoupe SoleilCoupe SoleilCoupe Soleil            va.va.va.va.    € 30,00€ 30,00€ 30,00€ 30,00    
Wassen en watergolven/carmenset/krultangWassen en watergolven/carmenset/krultangWassen en watergolven/carmenset/krultangWassen en watergolven/carmenset/krultang    
                va.va.va.va.    € 23,50€ 23,50€ 23,50€ 23,50    
Gezinskorting Gezinskorting Gezinskorting Gezinskorting (va. 3 pers.)(va. 3 pers.)(va. 3 pers.)(va. 3 pers.)        5%5%5%5%    
    

Tot 10 km Tot 10 km Tot 10 km Tot 10 km vanaf Adorp vanaf Adorp vanaf Adorp vanaf Adorp geengeengeengeen    reiskosten!reiskosten!reiskosten!reiskosten!    
Behandeling volgens afspraakBehandeling volgens afspraakBehandeling volgens afspraakBehandeling volgens afspraak        
    

Evt. tussentijdseEvt. tussentijdseEvt. tussentijdseEvt. tussentijdse    prijswijzigingen voorbehoudenprijswijzigingen voorbehoudenprijswijzigingen voorbehoudenprijswijzigingen voorbehouden. 

Ambulant kapster Ambulant kapster Ambulant kapster Ambulant kapster     
    

Diana KorendijkDiana KorendijkDiana KorendijkDiana Korendijk    Tel.nr.Tel.nr.Tel.nr.Tel.nr.::::    06060606----37331208373312083733120837331208    
Spoorlaan 42Spoorlaan 42Spoorlaan 42Spoorlaan 42        EEEE----mailmailmailmail::::    nnnnaturallyhair@online.nlaturallyhair@online.nlaturallyhair@online.nlaturallyhair@online.nl    
9774 PE  Adorp 9774 PE  Adorp 9774 PE  Adorp 9774 PE  Adorp     KvK nr.KvK nr.KvK nr.KvK nr.::::    57538484575384845753848457538484

Als ambulant kapster werk ik met CHIAls ambulant kapster werk ik met CHIAls ambulant kapster werk ik met CHIAls ambulant kapster werk ik met CHI----organics en organics en organics en organics en 
CHICHICHICHI----ionics. De ionics. De ionics. De ionics. De hoogwaardige hoogwaardige hoogwaardige hoogwaardige verzorgingsproducten verzorgingsproducten verzorgingsproducten verzorgingsproducten 
van van van van CHICHICHICHI----organicsorganicsorganicsorganics    richten zich op wellnessrichten zich op wellnessrichten zich op wellnessrichten zich op wellness    via de juiste via de juiste via de juiste via de juiste 
balans van voedende stoffen, zoals olijfboombalans van voedende stoffen, zoals olijfboombalans van voedende stoffen, zoals olijfboombalans van voedende stoffen, zoals olijfboom----
ingrediënten, kruiden en natuurlijke oliën.ingrediënten, kruiden en natuurlijke oliën.ingrediënten, kruiden en natuurlijke oliën.ingrediënten, kruiden en natuurlijke oliën.    Ze zijn vrij van Ze zijn vrij van Ze zijn vrij van Ze zijn vrij van 
parfum, sulfaat en parabenen.parfum, sulfaat en parabenen.parfum, sulfaat en parabenen.parfum, sulfaat en parabenen.    De kleurproducten van De kleurproducten van De kleurproducten van De kleurproducten van 
CHICHICHICHI----ionics ionics ionics ionics geven ongelooflijkegeven ongelooflijkegeven ongelooflijkegeven ongelooflijke    glansglansglansglans    en lange en lange en lange en lange 
houdbaarheidhoudbaarheidhoudbaarheidhoudbaarheid. Ze . Ze . Ze . Ze zijn azijn azijn azijn ammoniammoniammoniammonia----vrij envrij envrij envrij en    bevatten bevatten bevatten bevatten pure pure pure pure 
zijde zijde zijde zijde die vocht reguleert en die vocht reguleert en die vocht reguleert en die vocht reguleert en bijdraagt aan het behouden bijdraagt aan het behouden bijdraagt aan het behouden bijdraagt aan het behouden 
van van van van eeneeneeneen    goede goede goede goede haarkwaliteithaarkwaliteithaarkwaliteithaarkwaliteit....    

                              

     KATTENOPPAS 

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

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

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

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

Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6

Sauwerd                                  

Zaken vermist

of vernield?

Sinds enige tijd verdwijnen er in 
Sauwerd 's nachts zaken uit tui-

nen en/of worden vernield. Andere 
dorpsbewoners treffen onverwacht 
goederen in hun tuin aan, die niet 

van hen zijn.

In al deze gevallen het advies om 
hier melding van te maken via

 0900-8844.

Zie ook 'meldingen over de open-
bare ruimte' op pagina 11.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

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

Een plek voor een praatje en een kop koffie, waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een be-
langrijke plaats zijn gaan innemen!

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

Waar bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms 
een wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus.

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

Digitale hoek:
 
Computercursussen in Adorp en Sauwerd

In een tijd dat steeds meer digitaal wordt geregeld is het misschien ook voor u een gelegen-
heid 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 do-

centen om te weten wat u al aan ervaring hebt!
• Cursus Picasa fotobewerking.
• Cursus Fotoboek maken. Leuk voor de volgende vakantie!

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Winkelen in Leer op vrijdag 31 mei
De activiteitencommissie van de Stichting 55+ organiseert - bij voldoende belang-
stelling - een winkeltrip naar Leer.

Wees nu eens eerlijk! Hebt u geen zin om na een lange winter weer eens op stap te gaan?

Om te kijken wat er te koop is dit seizoen? Of gewoon wat wandelen in de stad?

En even ergens op een terrasje zitten? Aan het water slenteren kan ook! 

Vertrek: 9.00 uur  bij de supermarkt in Sauwerd en om 9.05 uur bij de garage in Adorp.

Bijdrage vervoerskosten: € 10,-. 

Opgave uiterlijk 27 mei bij: Joke v.d. Leij,  050 3061727 of bij Piet en Annet Drijfhout,  
050 3061960.

Hebt u een auto en wilt u wel rijden? Wilt u dit dan bij opgave vermelden?
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Facebook, Twitter en Hyves staan ook op het programma. En wilt u graag informatie over het 
omgaan met een iPad of Tablet? Ook dit is mogelijk.

Bij voldoende belangstelling is er een mogelijkheid voor cursussen op een avond, want mis-
schien 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

Eerste vermelding Verhildersum
Eind februari 2013 kreeg de Historische Kring Ubbega een vraag of zij iets  weet over een 
akte uit 1398. Hierin zou voor het eerst in de geschiedenis de naam Verhildersum genoemd 
worden.  In het boekje “ Geschiedenis van Sauwerd en omstreken”  staat op blz. 15  “Op 11 
september 1398 werd de overdracht getekend en beloofde men graaf Albrecht van Beieren  
zijn best te zullen doen om hem in de stad Groningen als heer te doen huldigen en hem in 
geval van oorlog te steunen.”  Overdracht van gebieden in Hunsingo, Fivelingo en Oldambt 
zou volgens deze bron deel uitmaken van de strijd tussen de vetkopers, zoals en Onsta’s  en 
de Schieringers inclusief de stad Groningen. 

Jeanine Oostland, vrijwilligster bij de borg Verhildersum, had deze informatie op internet 
gevonden. Een verbazingwekkend stukje speurwerk om een tentoonstelling samen te stellen 
over “De terugkomst van de bewoners” op de borg Verhildersum  van 29 maart tot en met 15 
september 2013. De speurtocht wordt nog  mooier.

Navraag bij oud-medewerkers op het gemeentehuis te Sauwerd levert niets op. We zouden 
op goed geluk in het archief kunnen gaan zoeken. Het nagelaten archief van dhr. Koop omvat 
ongeveer 60 mappen.

Op een maandagavond kwam ze naar het archief. Het archief bestaat uit een aantal kasten 
met inhoud in een kamer in de praktijkruimte van huisarts Gussenhoven. Een goed zoeksys-
teem  is er nog niet. Dankzij een vermelding van dhr. Koop vonden we in map 53 over de On-
sta’s  toch snel de  fotokopie van de bewuste akte.

Toen werd ook duidelijk waarom de originele akte niet te vinden was in het archief van Winsum 
of in de archieven van de noordelijke provincies. Omdat het een overdracht is van gebieden 
aan een graaf van Holland, bevindt het origineel zich in de archieven van Holland. Hierin wordt 
Ailko Onsta genoemd Aileko fer Hildema. Verhildersum heeft geprobeerd de originele akte op 
de tentoonstelling te krijgen. Dat viel niet mee. Per speciale koerier is de akte op het laatste 
moment in Leens op de borg aangekomen.

De overdracht van gebieden aan de graaf Albrecht van Beieren werd de Vetkopers uitein-
delijk noodlottig. De Ommelander Schieringers en de stad Groningen zagen in 1400 hun kans 
schoon. Ze trokken naar Sauwerd en belegerden de Onstaborg. Het beleg moet zeer langdurig 
geweest zijn en volgens sommige bronnen zouden de borgbewoners door de honger ged-
wongen zich hebben moeten overgeven. Andere bronnen spreken over het graven van een 
kanaal naar de borg en vervolgens het met donderbussen uithollen van de muren, waarna de 
borg ingenomen kon worden. Borgheren van Vetkoper borgen werden in de Boteringepoort 
gevangen gezet. Aepko en Aylcko Onsta en Reyner van Harssens verbleven hier 7 jaren. Al-
dus het boekje “De geschiedenis van Sauwerd en Omstreken", blz.15. Op de website van de 
Historische Kring Ubbega, www.ubbega.nl , is het hele boekje te lezen.

Op 28 maart j.l. opende de Commissaris van de koningin Max van de Berg het nieuwe seizoen 
op Verhildersum en dhr.H. Frima, nazaat van de laatste bewoners van de borg opende de ten-
toonstelling. Hij vertelde over hoe alle benodigdheden in grote koffers en kisten werd ingepakt 
en per koets vervoerd werd naar het zomerhuis. Veel ervan is op de tentoonstelling  te zien. 
Ook de akte van overdracht uit 1398 is er aanwezig. U kunt de tentoonstelling nog tot 15 sep-
tember bezoeken.
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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 school-
plein 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 depo-
neren.  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, 
kleding,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

NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp: reisje

NBvP Vrouwen van Nu afdeling Adorp sluit het seizoen op 2012/2013 
op 28 mei af met een busreis met o.a. een bezoek aan Westerbork en 
vesting Bourtange.

We hopen dat u zult genieten,

Het bestuur
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Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien! 

In de gemeenteWinsum is een locatie gevestigd van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, waar u binnen kunt lopen. Via onze websites, of via 
 050-3674991 informeren we u graag over de 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 vra-
gen over opgroeien en opvoeden. 

De jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker, jonger-
enwerker 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 onderwer-
pen waar u misschien graag een antwoord op wilt. 

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

Te huur gezocht: werkruimte

Ik ben op zoek naar ruimte om te gebruiken als werkplaatsje. Een oppervlak  van pak weg 10 
vierkante meter is genoeg. Bijvoorbeeld een garage(box).  Ik wil er  een verrolbaar werkbankje, 
handgereedschap en een  kleine houtbewerkingsmachine in plaatsen. 

Klaas J. Wildeman,  Sauwerd, Acacialaan13  0653189711
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'Verzoamelstee' in de gemeente Winsum in Adorp

In meerdere provincies maar ook in de provincie Groningen is er sprake van Krimp. De bevol-
kingsopbouw verandert. Jonge mensen vertrekken uit de dorpen naar elders. Mensen die 
in de dorpen blijven wonen worden ouder. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs, scholen, 
dorpshuizen zijn steeds moeilijker in stand te houden. Hierdoor kan de leefbaarheid in de knel 
komen.

Het doel van het project ‘Verzoamelstee’ is om mensen de mogelijkheid te bieden dat zij zolang 
mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Dat kan bijvoorbeeld door voorzieningen 
(digitaal) aan te bieden in het dorpshuis. Bij 'De Verzoamelstee' zijn verschillende organisaties 
betrokken zoals de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Menzis, de vereniging Groninger 
Dorpen en de gemeente Winsum. Ook in de gemeenten Bedum (in Onderdendam) en Ten 
Boer  (Thesinge) wordt dit project uitgevoerd. In alle dorpen staat het dorpshuis centraal. In het 
dorpshuis wordt alles “Verzoameld”, contacten, diensten en voorzieningen.

Welke Voorzieningen?
De toekomst is de ICT. Digitale voor-
zieningen zoals o.a. gebruik van 
de tablet. Hierdoor is het mogelijk  
contact te leggen met bijvoorbeeld 
de supermarkt , apotheek, huisarts, 
gemeentehuis of familieleden, 
vrienden en kennissen.

In de gemeente Winsum worden 
de mogelijkheden in de plaats 
Adorp onderzocht. Een dorp waar 
het bruist en veel enthousiaste 
dorpsbewoners actief zijn. Het zou 
prachtig zijn als er nieuwe initia-
tieven tot stand komen, waardoor 
het prettig wonen blijft in Adorp.

Vanuit de Verzoamelstee is in samenwerking met de digitale hoek 
55+, een begin gemaakt om ouderen met geen of weinig computer-
ervaring kennis te laten maken met de tablet. Welke voorzieningen 
worden ingericht op de tablet is afhankelijk van de wensen van de 
inwoners van Adorp. 

Ria Maring werkzaam bij de Stichting Welzijn en Dienstverlening is 
tevens Verzoamelstee medewerker in Adorp.

Voor eventuele vragen kunt u haar op werkdagen bereiken op  06 
48874340 of  r.maring@s-w-d.nl
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Beste dorpsgenoten,

Van 27 tot en met 30 juni vindt dit jaar het Op Roakeldais festival plaats in Warffum. Een in-
ternationaal folkloristisch dansfestival met dansgroepen die uit de hele wereld naar Warffum 
komen. Dit jaar organiseren we het voor de 48e keer. Het festival zal dit jaar een vernieuwend 
karakter krijgen om er een nog beter festival van te maken. 

We willen ook graag de basisscholen bij het festival betrekken en daarom nodigen we de ba-
sisscholen in de omgeving van Warffum uit om op donderdagochtend langs te komen voor een 
culturele reis rond de wereld. Op donderdagavond is er de officiële opening van het festival. 
Alle dansgroepen zullen zich aan u gaan presenteren. Daarnaast hebben we nog live muziek 
van bands uit de regio. Dit wordt verzorgd door Op Rikodais. Donderdagavond organiseren 
zij de Battle of Bands, verschillende bands strijden tegen elkaar om de beste van de regio te 
worden.

Vrijdagmiddag hebben we een matinee voorstelling dat door muziekvereniging Euphonia met 
een speciaal concert wordt geopend. Naast de voorstelling wordt er op vrijdagavond een Latin 
Night georganiseerd. Diverse salsa/ dansscholen uit Noord-Nederland zijn aanwezig om work-
shops te geven. Dit zal plaatsvinden onder de muzikale leiding van de spectaculaire 19 kop-
pige Nederlands/ Zuid-Amerikaanse salsa Bigband; Orquesta Salsabor en Latin DJ Mitch. Ook 
zullen de dansgroepen uit Colombia en Puerto Rico vóór en mèt het publiek dansen.

Op zaterdagmiddag trekt de traditionele Parade der Continenten door Warffum, gevolgd door 
een matinee voorstelling. Daarnaast zijn er buiten op het plein verschillende workshops voor 
jong en oud en is er een culturele markt. ’s Avonds begint de voorstelling om 19:30 uur en 
op het plein is live muziek van de bands Vangrail en Ticket to the Tropics Jamsession. Bij Op 
Rikodais zal men tot in de late uurtjes dansen op de muziek van DJ D-Nand.

Zondagochtend vindt een oecumenische dienst met een internationaal karakter plaats. In de 
middag is de finale voorstelling. Daarnaast vinden er nog vele workshops plaats op het Op 
Roakeldais plein. Op Rikodais zal het festival afsluiten met live muziek.

In samenwerking met andere festivals in Nederland is het de organisatie gelukt meerdere 
prachtige dansgroepen te contracteren voor Op Roakeldais. Naast de groepen van Colombia 
en Puerto Rico komen er ook groepen uit: Brazilië̈, Bulgarije, Finland, Indonesië̈, Kenia, Para-
guay, Rusland, Spanje, Tsjechië̈ en Wit-Rusland naar Warffum.

Dus kom, dans en geniet met de wereld van 27 tot en met 30 juni. Wij hopen u dit jaar te mogen 
begroeten bij Op Roakeldais 2013!
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Op Roakeldais zoekt gastgezinnen!

Voor Op Roakeldais zoeken we gastgezinnen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge

Sinds vier jaar komt er een groep dansers in Adorp en Sauwerd logeren tijdens het folklorefes-
tival Op Roakeldais in Warffum. In de afgelopen jaren zijn er groepen uit Benin, Wit-Rusland, 
Chili en Turkije geweest!

Waarom zijn wij op zoek:
Wij hebben een aardig bestand met gastgezinnen die per jaar enigszins wisselt van samen-
stelling. Afhankelijk van de grootte van een groep kan de groep in Adorp en Sauwerd geplaatst 
worden of werken we samen met Winsum. 

Het is natuurlijk het leukst als een groep in zijn geheel in onze dorpen gehuisvest kan worden; 
daarvoor hebben we nog 6 tot 8 gastgezinnen nodig!

De groep blijft een week; in elk gastgezin komen 2 gasten. 

Een gastgezin heeft de mogelijkheid om een voorkeur aan te geven voor mannen of vrouwen 
of een echtpaar. Afhankelijk van de samenstelling van een groep kan hierin tegemoet gekomen 
worden.

Van een gastgezin wordt het volgende verwacht:
• Het bieden van een bed
• Het verzorgen van eten, drinken
• Evt. brengen en halen naar/van de opstapplek voor de bus in Adorp of Sauwerd

Wat krijg een gastgezin ervoor terug:
• Gratis entree voor het festival 
• Kennismaking met een andere cultuur
• Afsluitende avond met de gasten en gastgezinnen
• Maar vooral: veel plezier!

U kunt zich aanmelden als gastgezin of voor informatie bellen/mailen met:
Ina Oost

 Molenweg 19, Adorp

 050 3061012 / 06 53675814

 hoost22@msn.com
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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 His-
torische Kring Ubbega in Adorp, onder vermelding van “excursie 25 mei 2013”! 

De Drentsche Aa: van bron tot monding     

Na het  huis aan huis bezorgen van het eerste nummer van DIEPGANG, het nieuwe 
periodiek van de Historische kring Ubbega, hebben zich 15 nieuwe leden aange-
meld. We zijn daar uitermate blij mee.

Als er nog mensen zijn die het aanmeldingformulier wel opzij hebben gelegd, maar nog 
niet hebben ingevuld, dan kunt u dit alsnog doen en het ingevulde formulier inleveren bij:

         Gerta Boonstra, Oosterstraat 12 te Sauwerd,    gertaboonstra@planet.nl
of      Ben Kwerreveld, Zuiderstraat 1 te Adorp,        kwerrod@gmail.com

Verder is het nog steeds mogelijk om u in te schrijven voor de excursie van 25 mei a.s. Het 
thema is dit jaar:

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 Sau-
werd 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 Linden-
laan 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
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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 tweede-
hands kleding + schoenen (zowel voor kinderen als voor volwassenen) en zelfgemaakte ka-
dootjes. 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 con-
tact 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

Stratenvolleybaltoernooi

Evenals voorgaande jaren organiseert volleybalvereniging DOS ook dit jaar 
een stratenvolleybaltoernooi op het veld van sportpark ‘De Lange Twee’.

Het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi zal dit jaar plaatsvinden op

dinsdag 4 en woensdag 5 juni.

Een contactpersoon uit uw straat zal bij u/jou langskomen om te vragen of u/jij mee wilt doen.

Ook individuele opgave is mogelijk. Uiterste datum van opgave: 18 
mei.

Bij slecht weer zal er gespeeld worden in de sporthal.

Iedereen speelt mee op eigen risico!

Als u niet meespeelt, kom dan rustig langs om de teams 
aan te moedigen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Marjan Ozinga  Tuinbouwstraat 9  3061747

Meint en Tjaaktje Moes Oude kerkstraat 9            3061830

Wij hopen er een geslaagd en sportief toernooi van te maken. U/jij ook?
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Verstandig geloven

Op 28 februari 2013 is mijn nieuwe boek “Verstandig geloven” uitgekomen. “Verstandig 
geloven” geeft mijn zoekproces weer naar Christelijke geloofswaarden: het bestaan van God, 
de menswording van God in Jezus Christus, zijn wonderen en zijn opstanding uit de dood. Ik 
heb geprobeerd het geloof te benaderen met alle kennis waarover de 21e eeuwse mens kan 
beschikken en tevens met het gezonde verstand. Tot mijn verrassing heb ik moeten conclu-
deren 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 betrouw-
baarheid 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

Thom Akkerman koninklijk onderscheiden

Voor het laatst kan worden gemeld dat het Hare Majesteit heeft behaagd om mensen bij de 
jaarlijkse lintjesregen te onderscheiden. Bij haar laatste bui is ook een druppel in Sauwerd 
gevallen. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau is benoemd Thom Akkerman.

Thom Akkerman is op diverse fronten actief (geweest) en specifiek in Sauwerd bij de opricht-
ing en het bestuur van Tennisvereniging Onstaborg en als voorzitter van Dorpsbelangen Sau-
werd-Wetsinge. Daarnaast is hij onder meer actief als bestuurslid van zwembad 'De Hoge 
Vier' te Winsum. 

Stichting Kinderboek Cultuurbezit (SKC)

Wist u dat …..

• de SKC gevestigd is in het pand Hoofdstraat 4 boven de VVV in Winsum
• u ons kunt bezoeken van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 16.00 uur
• u bij ons 30.000 boeken van vroeger vindt
• deze boeken ook worden uitgeleend
• wij onze dubbele exemplaren verkopen. Wellicht vindt u bij ons het boek uit uw jeugd, waar-

naar u al zo lang naar op zoek was.
• u donateur kunt worden van de stichting
• wij lezingen houden, zowel binnen als buiten de deur
• wij een mooie website hebben, waar u alles kunt vinden wat wij zoal doen:
            www.kinderboekcutuurbezit .nl

Kom gerust eens langs. U bent van harte welkom.
       Tines Fasbender, medewerker SKC
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n Troostende gedachte
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Dou ik aanrieden kwam mit auto ston ze n beetje opziet van iengang achter n poar parkeerde 
auto's n sigeretje te roken. n Jonge vraauw ien heur winkeljaske mit haalflaank goldblond hoar. 
Ze is laank en spilleg, nait echt lelk, mor mit n ronde rug, n laank en dun nekje dij schuuns noar 
veuren stekt en mit n proelerg mondje. 

Zai is kassajuvver bie supermaart doar ik ale weken kom veur mien bosschoppen. Ik kin nait 
zo goud mit heur opschaiten. Ik vien heur koul en ofstandelk en voak wat snibbeg ook, sums 
alderdeegs niedeg. As ik t zo oetvigelaaiern kin dat ik n rieg mit n aander kassajuvver krieg, 
zel ik t nait loaten. 

Of dat mit aander klanten ook zo is, wait ik aigelk nait. k Verneem doar nooit wat van. Ik denk 
dat mainste mensen t gewoon nait opvaalt, of t niks schelen kin. Zo'n kassajuvver is gewoon n 
instrement van winkel dij klanten bedainen mout. Doar hebben ze gain proatjes mit, of aander 
flaauwkul. Allain 'dankjewel' en 'goeidag'. 

Joa, der bennen ook paardie lu dij aingoal proaten of grapkes moaken tegen bedainend per-
soneel, buschauffeurs, obers en zuks volk.  Ik heb dat nait. Personeel van n winkel heurt bie 
ienventoares. t Bennen mien vrunden nait en t is ook gain femilie. k Wil der wel gewoon vrun-
delk tegen wezen, mor ze mouten mie nait ofsnaauwen. Doar kin ik hail min over. 

n Poar week leden ston ik ien ook rieg bie kassa en legde mien spullen bie heur op baand. Was 
mor ain kassa open en ik haar dus gain keus. k Haar n poar vlezzen wien en nog wat vreterij 
en vaaier puten mit kattebakkorrels. As t apmoal haard vroren is van vorst, zoas van t winter, 
wil gainain van mien katten ien boeten om bie buren ien toen te schieten. Dat, zodounde goan 
ze op kattebak. En dat kost mie korrels, veul korrels.

Nog eerder haar zai mie katterg terechtwezen dat ale lözze vlezzen altied op kassabaand 
liggen mouten. Plat, nait gewoon stoand. Ik vien dat roar, ze rollen ale kanten oet en tegen 
nkander aan as baand steuterg opschoeft. t Ging tegen omvalen, begreep ik. Mor as ik n ker-
tonnen deus mit zes vlezzen wien heb, is ain vles op baand genog. En dat kon ik wel volgen. 

Dat docht ik doarom ook van dij puten kattekorrels, ain puut van de vaaier is wel genog. De 
rest blift gewoon ien t winkelkarretje. Puten wegen traauwens ook nogal wat, dat zodounde. 
Mor dou ik bie heur kassa kwam zee ze op n snibbeg toonje: "Die andere zakken moeten ook 
op de band hoor!" 

Veurege week nog, wol ik n leeg bierkrat ienlevern. Ik mos der veur ien rieg van kassa, want 
zo doun ze dat hier. Lege kratten en vlezzen ienlevern bie kassa's. Mainste klanten doun dat 
doalek bie binnenkomst van winkel en vroagen din of ze der even tussendeur maggen. Ik vien 
dat slim lasteg om aan wachtende mensen ien rieg te vroagen of ik even veurgoan maag, 
benoam as t drok is. 

En as dat din maag (mainste mensen zeggen traauwens niks, dus zeker waiten dou je t nait), 
mout ik mit mien krat wat onhandeg bie rieg laangs vruzzeln. Doarom ging ik mor gewoon 
achteraan rieg stoan, ondanks dat k nog niks kocht haar. Dou ik oetaindelk aan de beurt was 
kreeg ik kortof te heuren: "Achter in de zaak is een automaat voor flessen en kratten, meneer." 

Niks gain: "Sorry meneer, wij hebben het veranderd. Wilt u het krat in het vervolg naar de fles-
senautomaat brengen? Die staat sinds kort achter in de zaak. Dankuwel." Of zukswat. Ik zol t 
wel waiten.
"O ja?" zee ik sarcasties, want ik haar hom doalek al zitten, "sinds wanneer den?"
"Al een half jaar hoor!"

Dat was wel hail slim stom van mie, dat ik dat n haalf joar laank nait ien de goaten had heb. Ik 
loofde der din ook gain steek van. t Apperoat ston der volgens mie nog gain moand. Nou ben 
ik nait zo'n dikke drinker dat ik ale weken mit vlezzen en kratten aanzetten kom, mor t is n le-
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vensgroot apperoat vlak bie t vak mit kedetten en krendebollen. Dij was mie echt wel opvalen. 
As t n hond was haar e mie beten, zeg mor. 

Nee, t was gewoon heur hak, heur zet noar mie tou. Wie leven al n haile tied op vout van oorlog 
mit ons baaidend. Gain openleke handtastelkheden of scheldpertijen. Meer van dat vilaine. Ik 
kon t doarom ook nait loaten en zee flemend: "Nou..., zo laank leden aal? Hou is t méugelk!"

Ik brocht mien lege krat noar nije automoat (dat is traauwens wel n haile verbetern, doar nait 
van) en dee doarnoa veur t oog gewoon mien bosschoppen. Mor ienwendeg was ik wel n 
beetje hiester. k Haar t gevuil dat ale mensen noar mie keken. Dat ze mie n apaarde en n slim 
onoardege man vienden zollen. Ain mit n grode bek tegen kassajuvver. 

t Ging wieder gelukkeg apmoal goud, ook mit t ofreken van mien bosschoppen bie heur kassa. 
Ik zee niks meer as t uterste om gain ongewilde conflicten oet te lokken. Mor op heur zeggen: 
"Nog een hele prettige dag verder", kreeg ik gain "goeiendag" of "tot ziens" over mien lippen. 
Dat was mie dou net even teveul. Zai mòs wel. Dat wordt t personeel hier leerd, doar hebben 
ze strikte odders van. Dat ze onder ale omstandegheden vrundelk tegen klanten bennen. Ook 
al hebben ze de grootste hufter tegenover heur. 

Mor lestdoags heurde ik op autoradio n bericht over n onderzuik van n Engelse akkedemie. 
Doar haren ze ontdekt dat as mensen haile dag vrundelk en beleefd doun tegen klanten, mor 
dat vanbinnen zulf nait bennen, dat ze doar din last mit kriegen. As ze hailtied heur aans veur-
doun as dat ze ien wezen bennen. Op nduur worden ze din cynisch, verbitterd, of hoatelk. Of 
ze stompen emotioneel òf en worden gevuilloos en koul. 

Winkelpersoneel en obers kriegen der voak mit te moaken. En stewardezzen ien vlaigtugen 
hebben dat, zo'n vrundelke laag. Ook al stört vlaigtuug noar beneden, altied laggen blieven. 
En wat te denken van zoakenlu, autoverkopers, of van zukke gladjanuzzen ien meubelzoaken 
en keukencentrums. Dij aanleerde, gekope vrundelkhaid is ja hoast nog slimmer as t gekat van 
mien kassajuvver. t Is wat filaain, mor ik vien t ien zekere zin wel n troostende gedachte, dat 
zukke lu t ooit zulf n moal kult. 

Dij akkedemie oet Engeland advizeert doarom bedrieven en ienstellings om bie sollicitoatsies 
veur zukke functies mensen te selekteren, dij van heurzulf al n glimlaag op hebben. Dij van 
heur netuur optimisties bennen en n vrundelke oetkiek hebben. Hou ze dat din waiten kinnen 
bie sollicitoatsies? Men dut hom doar ja altied beder veur as ien werkelkhaid...

Dou ik heur doar zo stoan zaag te smoken bie iengaang van supermaart docht ik, wat n 
stumper. n Nicotinejunk ien n steelze rookschoft veur n vlugge shot. Kiek heur doar ais stoan 
mit dat ronde rugje van heur en dat laange, dunne nekje der boven. En den mie dommit weer 
de les lezen as ik wat nait goud dou. Woarom goa ik aigelk nog noar dizze supermaart tou? t 
Is dat winkel zo dichtbie is, mor aans...

Ik nikte ien t veurbiegoan nog aal even vrundelk tegen heur. Want nee, ik ben toch nait kwoad-
willend of hoatdroagend en zeker nait op roezie oet. Wel wait wat ter nog oet dat nikje van mie 
gruien kon, je kinnen nooit waiten ja. Want oet datzulfde onderzuik van dij Engelse akkedemie 
bleek dat t omgekeerde ook gebeuren kin. 

As je wat miesderg ien hoed bennen, of je hebben t nait zo op mit t gedrag van n aander, mor 
je zetten toch mit opzet n vrundelk gezicht, din kin dat morzo t begun wezen van n opgewekt 
gemoud. Veur joezulf en ook veur dij aander. Dat je der weer zin aan hebben en weer laggen 
kinnen. Mor din echt en van haarten. En dat is toch ook n troostende gedachte...

t Wicht haar kop wat ien nek en neus ien lucht. Ain aarm veur t lief, aander aarm recht omhoog 
mit elboog ien zied. Sigeretje tussen vingers. Ze keek nuvveg aander kaant oet.

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Vlag van de Ommelanden

Binnenkort wordt u misschien verrast door het feit dat enkele dorpsgenoten de euvele moed 
hebben niet met de Nederlandse driekleur of met de provinciale Groninger vlag hun uiting van 
eer of vreugde te betonen, maar met de Ommelander vlag. Deze vlag lijkt verdacht veel op de 
Friese vlag en dat is niet toevallig. Het lijkt mij verstandig hieraan een paar woorden te wijden 
om misverstanden hierover te voorkomen

Geschiedenis
De vlag van de Ommelanden, die zoals vermeld 
in eerste instantie de indruk wekt de Friese vlag 
te zijn. De Ommelander vlag was er eerder en 
werd gebruikt vanaf omstreeks het begin van de 
18e eeuw. De Friese vlag is pas eind 19e eeuw 
geïntroduceerd en deelt een gemeenschappelij-
ke oorsprong met die de Ommelander vlag.

Het ontwerp is gebaseerd op het wapen van 
de middeleeuwse Friese koning Radbod. Op 
de landdag van de Ommelander hoofdelingen 
te Winsum in 1579 werd dit wapen als centraal 
deel van het Ommelander wapen gekozen. 
Sindsdien werd het gebruikt op munten en op 
zegels. 

Bij de keuze voor de Groninger provincievlag bereikten Provinciale Staten diverse ontwerpen 
die teruggrepen op deze vlag. Uiteindelijk is gekozen voor een vlag met een Noords (Scan-
dinavisch) kruis. Hierin komen wel het blauw en rood van de Ommelander vlag in de hoeken    
terug maar de harten bleven achterwege. Wie hierover meer wil lezen, kan het boekwerkje van 
de hand van dr. Egge Knol “Een provincievlag voor Groningen” verschenen in 2011 raadple-
gen.

Ontwerpen
De Friese vlag bestaat uit 4 blauwe schuin-
balken van linksboven naar rechtsonder met 
daar-tussen 7 leliebladeren in de volgorde 2, 
3, 2. De Ommelander vlag bestaat uit 3 blauwe 
schuin-balken van linksonder naar rechtsboven 
met daartussen 11 harten (of leliebladeren) 
in de volgorde 1, 4, 4, 2. In het Ommelander 
wapen en vlag waren de harten vanaf ongeveer 
1700 vervangbaar door leliebladeren. Beide af-
beeldingen komen op oude afbeeldingen voor. 
Echter sinds de Friese vlag meer bekendheid 
verworven heeft met deze bladeren, wordt de 
Ommelan-der vlag enkel nog weergegeven met 
harten om zich te onderscheiden van de Friese 
vlag. (Bron: website Genootschap Omlandia).

De Friese vlag is eerst en vooral bekend geworden door de afbeeldingen van zuivelfabriek “De 
Friesche Vlag”. Er zijn echter talloze streekproducten die een Fries vlaggetje tonen. Men zou 
de zeker niet minder mooie vlag van de Ommelanden een zelfde promotie gunnen. 

Ypke Huisman

P.S. Wie het ook leuk vind zo’n vlag te bezitten of te gebruiken kan zich bij melden. Afmetingen 
150x100cm.   050-3062044.  minervus@live.nl 

OMMELANDER VLAG

FRIESE VLAG
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Verslag ALV Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge 4 april 2013

Notulen van de algemene ledenvergadering welke gehouden is op donderdag 4 april 2013 om 
19.30 uur in het dorpshuis UBBEGAHEEM te Sauwerd.

Aanwezig: 22 leden onder wie 7 bestuursleden.
Met kennisgeving afwezig: het bestuurslid R.S. Datema en het lid A.H. Wester.

OPENING
De voorzitter de heer T.H.J. Akkerman opent de vergadering met een woord van welkom aan 
alle aanwezigen.

Hij vraagt of iemand van de aanwezigen iets tegen het houden van deze vergadering heeft.
Dat blijkt niet het geval te zijn.

Daarna vraagt hij of iemand iets wil toevoegen aan de agenda. Niemand van de leden wil iets 
toe voegen.

De consumpties zijn wat betreft de koffie of thee voor rekening van de vereniging.

NOTULEN
De notulen van de ledenvergadering van 22 maart 2012 worden goedgekeurd vastgesteld en 
getekend.

Naar aanleiding van deze notulen geeft de voorzitter nog de volgende antwoorden:

Reina de Lange vroeg of er auto's mogen staan bij het station waar het oplaadpunt is. Ant-
woord is dat daar geen auto's geparkeerd mogen worden.

Reina de Lange vroeg hoe het staat met het doortrekken van het Arwerderpad. De voorzitter 
zegt dat de wethouder begin maart 2013 een uitspraak heeft gedaan dat het pad er binnen 
twee maanden zal liggen. Nu maar weer afwachten.

A. Slopsema vroeg waarom er elektriciteit betaald wordt voor een klok die er niet is. De voorzit-
ter geeft uitleg dat er geen meter is en dat het verbruik wordt geschat door Essent. Afsluiten en 
later weer aansluiten blijkt duurder te zijn. Hopelijk komt er dit jaar weer een klok. 

J.L. Nanninga vroeg of het bord van de plattegrond van Sauwerd en Wetsinge bij Attent in Sau-
werd niet iets naar achteren kan worden verplaatst. In verband met kosten doet de gemeente 
dit niet.

Reina de Lange vroeg om naamgeving van het pad tussen De Stuw en Stationsstraat. Inmid-
dels is de naam er namelijk SPOORPAD. Aan de ene kant is het bordje al geplaatst aan de 
andere kant komt die nog

Er wordt enige toelichting gegeven op het nieuwe fietspad Winsum-Groningen.

De voorlichtingsavond voor het instellen van een 30 km-zone in Sauwerd moet nog gehouden 
worden.

JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2012 was met de stukken meegezonden naar de leden. Dit verslag wordt ver-
volgens vastgesteld goedgekeurd en getekend.

A. Slopsema vroeg tijdens de jaarvergadering 2012 om namen van bestuursleden van de ve-
reniging. Deze zijn nu vermeld in het jaarverslag 2012.

FINANCIEEL VERSLAG
De jaarstukken 2012 en de begroting 2013 worden aangenomen zoals zij zijn aangeboden aan 
de leden. De voorzitter dankt de penningmeester voor het verslag.

VASTSTELLING CONTRIBUTIE
De contributie voor het jaar 2013 blijft gelijk aan de contributie van 2012 namelijk huishoudens 
meer personen € 4,50 en huishoudens 1 persoon € 2,25
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Mevrouw Akkerman vroeg tijdens de jaarvergadering 2012 of er ook nieuwe leden komen. De 
voorzitter zegt dat er in de loop van 2012/2013 een actie is gestart door bestuursleden in hun 
wijk om nieuwe leden te werven.

VERSLAG KASCOMMISSIE
De penningmeester biedt zijn excuses aan de vergadering aan omdat hij er niet tijdig voor 
heeft gezorgd dat de kas werd gecontroleerd. De vergadering aanvaardt deze excuses en er 
wordt besloten de controle over 2011 en 2012 binnenkort te doen en daarvan een verslag te 
laten opnemen in het Contactblad.

NIEUWE KASCOMMISSIE
Voor de controle jaarstukken 2013 worden de heren A. Postmus en J.C. Lohmann benoemd.

BESTUURSVERKIEZING
Er waren dit jaar geen bestuursleden aftredend. Wel deelt het bestuur mee dat zij na verkregen 
machtiging van de algemene vergadering 2012 mevrouw D. de Lange-van Zuiden Provinciale-
weg 5 te Sauwerd bereid heeft gevonden toe te treden tot het bestuur.

NIEUWE PAPIEREN CONTACTBLAD
De penningmeester geeft toelichting hoe de zaken er voor staan met betrekking tot het weer 
uitgeven van een papieren uitgave van het Contactblad.

De stand van zaken is dat een commissie van 7 mensen uit het dorp de zaken afgerond en 
overgedragen heeft aan het bestuur. Het bestuur heeft hen voor hun inzet een bedankbrief ge-
schreven. Op dit moment zijn er ongeveer 200 abonnees. Het abonnementsgeld wordt geïnd 
via een bankmachtiging op een paar abonnees na die contant betalen. De penningmeester 
beheert het abonneebestand en Els de Haan brengt de exemplaren rond. Aan- en afmelden 
als abonnee staat in het Contactblad. Alles loopt goed.

Uit de vergadering kwam de vraag naar voren of het mogelijk is om de verschijning iets naar 
voren te halen in verband met diverse data die vermeld worden in het blad. De voorzitter zegt 
dat hij dat zal opnemen met Dorpsbelangen Adorp, omdat wij het laten drukken en dergelijke 
gezamenlijk doen hij zal Reina de Lange vragen of de digitale versie iets eerder kan worden 
aangeleverd. De voorzitter constateert dat wij er allemaal goed aan hebben gedaan er voor te 
zorgen dat de papierenuitgave van het Contactblad er weer gekomen is.

GEVEN SUGGESTIES EN DERGELIJKE
A. Slopsema zou graag willen weten wat wordt er nu gedaan met de Dorpsvisie Sauwerd/Wet-
singe. De voorzitter zegt dat de meeste aandachtspunten zijn afgewerkt of worden afgewerkt. 
Het punt Onstaborg blijft nog steeds openstaan.

Verder vraagt hij of er in 2015 weer een dorpsvisie komt. De voorzitter antwoordt dat dat niet 
zo is, maar wel wil het bestuur een enquête onder de bevolking houden in verband met de 
leefbaarheid Hiermee gaan wij bezig in samenwerking met de gemeente.

Mevrouw Oosterhof kaart de parkeerproblemen op Groot Wetsinge aan als daar in een woning 
soms een concert wordt gegeven. Er is daar namelijk geen parkeergelegenheid voor auto's.De 
voorzitter adviseert haar en de uitbater contact op te nemen met de gemeente.

H. Nomden kaart het parkeerprobleem aan in Klein Wetsinge. De kerk daar wordt gerestau-
reerd en er zullen ook concerten en dergelijke komen, maar parkeergelegenheid is er niet. Zij 
als commissie Wetsinger kerkje hebben dit probleem vaak aangekaart bij de gemeente en 
provincie maar de oplossingen die zij aandragen worden niet overgenomen. Dus het probleem 
blijft. De voorzitter zegt toe dat hij dit probleem nog eens zal opnemen met de gemeente.

J.L. Nanninga zegt dat de begraafrechten in de gemeente Winsum heel erg hoog zijn. Zie ook 
zijn opmerking op de jaarvergadering 2012. Zie verder ook hoe de gemeente omgaat met ver-
lenging grafrechten en met ruimingen van graven. Sommige mensen in het dorp Baflo hebben 
een nota van de gemeente gekregen voor verlenging van grafrechten. Hij zegt dat hij het te zot 
voor woorden vindt dat een raad dit allemaal zo maar accepteert. De voorzitter is het er mee 
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eens, a.s.maandag is er een vergadering met de gemeente en alle dorpsverenigingen in de 
gemeente Winsum en daar zullen de vertegenwoordigers van Sauwerd/Wetsinge hier vragen 
over stellen.

Nanninga stelt voor om daarna als Dorpsbelangen eens een brief te schrijven aan de Raad 
van de gemeente Winsum. De voorzitter neemt dit voorstel over en zal zijn best hiervoor doen.

J.C. Lohmann merkt op dat er geen juiste kaarten in de plattegronden van Sauwerd en Wet-
singe zitten. De voorzitter neemt in dezen contact op met de gemeente.

Mevrouw De Jonge-Frouws merkt op dat het wegdek van de Valgeweg van Sauwerd naar 
Klein Wetsinge slecht is. Het bestuur zal weer contact opnemen met de wethouder van de 
gemeente Winsum.

RONDVRAAG
Deze levert niets op.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng.

Na de pauze houdt de heer Fre Schreiber uit Middelstum een lezing over het onderwerp:                    

                                       MEESTER EN VERTELLEN.

Hij vertelde in het Gronings op een zeer aangename en leuke manier over de taal het Gro-
nings. Hij deed dit met zeer leuke voorbeelden. Verder gaf hij ook aan dat er veel van de Gro-
ningse taal verloren is vergaan als men het vergelijkt met 100 jaar geleden.

Al met al was het een geslaagde lezing en de aanwezigen hebben erg genoten.

Na het houden van een kleine quiz bedankt de voorzitter hem voor zijn inbreng en zijn komst 
naar onze vergadering en kreeg hij een attentie.

Hierna wenst de voorzitter de aanwezigen wel thuis en sluit om 22.00 uur de vergadering.

Uitkomen Contactblad en agenda

Naar aanleiding van de vraag over het aanleveren van het te drukken bestand van het Con-
tactblad: op de eerste en de 15e van de maand komt er een digitaal drukklaar bestand uit van 
het Contactblad. Door en voor iedereen uit te printen. De keuze voor het drukken en geor-
ganiseerd verspreiden is bij Dorpsbelangen gevallen op de editie die de eerste van de maand 
uitkomt. En het drukken en verspreiden neemt nu eenmaal enige dagen in beslag.

De agenda in het Contactblad is zo up-to-date mogelijk op basis van aangeleverde kopij. Door 
twee edities per maand wordt de agenda ook twee maal per maand bijgewerkt. Bovendien om-
vat de agenda minimaal de lopende maand en de direct daaropvolgende maand. In de moge-
lijkheid om aankondigingen te doen en/of daar kennis van te nemen is daarmee in ruimte mate 
voorzien. Bovendien is hiervoor een hele pagina gereserveerd, dus alle activiteiten krijgen 
ook de ruimte om ruimschoots op tijd gemeld te worden. Weet u al wanneer iets plaatsvindt, 
maar nog niet de invulling van het programma: lever alvast de datum aan! Die wordt meteen 
opgenomen. Nadere invulling volgt later wel wanneer u er aan toe bent.

Kortom: kopijleveranciers kunnen dus ruim van tevoren aankondigingen doen voor de periode 
na de maand waarin het Contactblad op papier verschijnt, zodat mensen die datum alvast in 
hun agenda kunnen noteren. Voor aanleveren van kopij en andere zaken zie pagina 2.

Kascontrole Vereniging Dorpsgelangen Sauwerd-Wetsinge

Op 18 april 2013 zijn door de leden van de kascommissie, de heren A. Postmus en R. Stoter 
de jaarrekeningen 2011 en 2012 van de Vereniging voor Dorpsbelangen ten huize van de pen-
ningmeester, de heer J. Trenning, gecontroleerd en in orde bevonden. Het voorstel is dan ook 
de penningmeester décharge te verlenen.
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Het raadsel van de Hunze: een andere oplossing

Onlangs is in Adorp, Sauwerd en Wetsinge huis-aan-huis de eerste editie van het blad DIEP-
GANG verspreid. Daarin wordt op pagina 6 gesteld dat het raadsel van de Hunze is opgelost, 
oftewel hoe het kan dat de dertig meter brede bedding van de Hunze teruggebracht is tot 
slechts een paar meter brede kleisloot. Als oplossing wordt gegeven: dikwijls vloedwater toe-
laten tot het oude stroombed; en dat de lege bedding een welkome overloop zou zijn bij hoog 
water, omdat men in die tijd ook al aan waterberging zou hebben gedaan.

Hier zitten een aantal haken en ogen aan, die bij de aangedragen oplossing niet meegenomen 
zijn. Uitgangspunt is blijkbaar opslibbing door zeewater, zoals bij opslibbing bij de landaanwin-
ning buitendijks langs de kust gebeurt. In dit geval komt het zeewater vanuit het Reitdiep dat 
nog in open verbinding stond met de zee. Iemand die langs de kust aan landaanwinning be-
gon, wist dat hij er zelf niet de vruchten van kon plukken omdat het vele jaren kost voordat het 
land zover opgeslibd is dat je het door inpoldering voor landbouw in gebruik kunt nemen. Het is 
minimaal een generatie vooruit denken. En dat in een situatie met het hele jaar door iedere dag 
twee maal vloedwater. De voorgestelde methode bij de bedding van de Hunze (dikwijls, dus 
niet continu, vloedwater) kost dan al snel vele vele vele eeuwen. Als men hier al aan begon...

Dat men deze actie ondernam is op zichzelf namelijk al onwaarschijnlijk. Zout water is iets dat 
men niet binnendijks wilde hebben want het heeft negatieve gevolgen voor het betreffende ge-
bied. Die keren dat dit onverhoopt toch gebeurde, zoals bij doorbraken van dijken, resulteerde 
dit (aantoonbaar in historische bronnen vastgelegd) in verminderde bruikbaarheid en waarde-
daling van de landerijen. Dus landbouwtechnisch en economisch gezien een schadepost. Men 
piekerde er dus zeker niet over om zout water binnendijks toe te laten, laat staan dit ook nog 
eens dikwijls te doen.

De oude Hunzebedding gebruiken voor waterberging bij hoog water: ook onmogelijk. Het hoge 
water zit volgens de aangedragen oplossing aan de zeekant. Waterberging is iets dat je kunt 
doen bij zoet water op het moment dat dit niet op zee afgewaterd kan worden (vergelijk de 
situatie die we begin 2012 hadden) maar heeft het risico dat je op termijn toch natte voeten 
krijgt wanneer het te lang duurt. Het gaat dus om water dat een tijdje noodgedwongen bin-
nendijks vastgehouden moet worden. Zeewater via het Reitdiep binnen laten werkt dan ook 
contraproductief, immers dat zou de ruimte innemen die je juist nodig hebt voor het water van 
landzijde dat een tijdje niet afgevoerd kan worden wegens datzelfde hoge water aan zeezijde. 
Bovendien: zou het helpen als je bij hoog water vanuit het Reitdiep ergens wat water binnen-
dijks toelaat terwijl een hele zee daarachter nog gevuld is waardoor het in het Reitdiep on-
verminderd hoog opgestuwd blijft? Nog afgezien van het feit dat de kracht van zeewater hier 
onderschat wordt. Als het water hoog staat en er daardoor ook veel druk achter zit, dan is er 
geen houden meer aan als het ergens ook maar een mogelijkheid krijgt om binnen te komen. 
Men zou dan zelf een situatie creëren gelijk aan een dijkdoorbraak.

Ook wordt voorbijgegaan aan de hoeveelheid water die men had kunnen bergen. Want waar-
om zou de oude Hunzebedding “leeg” zijn geweest na afdamming? Dat zou leegstromen ver-
onderstellen, alsof na de laatste eb de bedding definitief drooggevallen zou zijn. Maar zoet wa-
ter bleef gewoon op diverse manieren aangevoerd worden, immers het wil wel eens regenen 
en de oude loop is opgenomen in het algehele watergangenstelsel. Dus de bedding is door de 
afdamming niet droog komen te staan. En de vraag is ook welk deel van de oorspronkelijke 
breedte van 30 meter daadwerkelijk continu met water gevuld was en/of een deel al langdurig 
redelijk droog bleef en alleen bij hoge waterstand onder liep.

Kortom: de aangedragen oplossing levert zoveel problemen en bezwaren op - afgezien van 
het ontbreken van enige aanwijzing in wat voor historische bron dan ook - dat dit niet de op-
lossing kan zijn.

Is er dan wel een oplossing voor het raadsel van de Hunze?
Onmogelijkheden aandragen voor de in DIEPGANG vermelde oplossing is één, zeker wan-
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neer het daardoor bijkans onmogelijk lijkt een brede rivier te laten krimpen tot kleisloot. Ui-
teraard is het ook netjes om een alternatief aan te dragen waardoor dit wel heeft kunnen ge-
beuren. En dat alternatief is (bij toeval) ook op diezelfde pagina 6 terug te vinden. Wanneer het 
zoutgehalte in water afneemt, oftewel het water zoeter wordt, biedt dit kansen voor een aantal 
planten die aan de basis staan van natuurlijk verlandingsproces van waterlopen en meertjes, 
zoals riet. Bij een getijde- annex regenwaterrivier als de Hunze kan dit punt op een gegeven 
moment landinwaarts al worden bereikt wanneer zoet water voldoende de overhand krijgt over 
zout. Daarvoor hoeft zelfs geen afdamming plaats te vinden. En in volledig zoet water gedijt 
riet ook erg goed, zoals een blik op diverse sloten bevestigt.

Hopelijk schoont men het Selwerderdiepje bij Adorp (oftewel deel van de oude Hunzeloop) op 
pagina 6 van DIEPGANG nog regelmatig, anders is het binnen korte tijd geheel dichtgegroeid 
en verwordt wat ooit water was geheel tot land. Stel men laat de natuur daarentegen wel z’n 
gang gaan, dan is het misschien een idee om dit proces te volgen en vast te leggen. Een 
manier om dit te doen is dat iemand met enige regelmaat foto’s neemt op een vast punt, bij-
voorbeeld aan de Zuiderstraat in Adorp, van waaraf men een goed uitzicht heeft over dit rivier-
restant.

Reina de Lange (tekst en foto)

De Eider in het noorden van Duitsland is een getijderivier die nog in open verbinding staat 
met zee, zij het dat afsluiting door middel van een Sperrwerk mogelijk is bij dreigende omstan-
digheden. Deze foto is genomen bij de spoorbrug bij Friedrichstadt. De spoorbrug overspant 
87 meter en heeft een draaibaar deel om schepen door te laten (op de foto is dit deel bijna 
weer gesloten na passage van een schip).

Tussendijks is de Eider hier ongeveer 80 meter breed. Daarvan beslaat de vaargeul circa een 
kwart. Aan weerszijden begroeiing met riet.

Fietroute Plus Winsum-Groningen

Er wordt nog steeds nagedacht en gesproken over de Fietsroute Plus 
Winsum-Groningen. Onlangs is er weer een enquête gehouden onder 
fietsers.

Op 14 mei a.s. zal over de Fietsroute Plus-plannen een bijeenkomst 
worden gehouden en wel in "Ubbegaheem" te Sauwerd. Wat de uitvoe-
ring van het fietspad zelf betreft, zijn er nog allerlei varianten mogelijk: 
langs het spoor of langs maar één zijde van de weg. En een combinatie 
met landbouwverkeer is ook nog steeds niet uitgesloten.

+
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Fotografisch Geheugen

Sporen in de gemeente Adorp

In de vorige aflevering is het onstaan van de spoorwegen geschetst in de Engelse bakermat. 
In 1839 rijdt in Nederland de eerste trein op het traject Amsterdam-Haarlem. Daarna breidt het 
spoorwegennet zich gestaag uit. Die aanleg kwam dan wel tot stand met toestemming van 
de overheid - immers de minister moest de concessies verlenen voor zowel de aanleg als de 
exploitatie van de lijnen - maar men had het idee toch te weinig greep te hebben op het spoor-
wegennet. De overheid wil nu meer toezicht op de veiligheid en het spoorverkeer op zich. Dit 
leidt tot de Eerste Spoorwegwet die in 1859 tot stand komt. Tijdens deze besprekingen wordt 
ook de wens geuit dat men toch ook nog wel een spoorlijn naar Delfzijl wil. Maar ondanks de 
wet blijft men vooreerst uitgaan van particulier initiatief tot aanleg en exploitatie van de lijnen. 
De overheid heeft namelijk onvoldoende geld in kas om dit zelf ter hand te nemen, want er zijn 
zoveel andere infrastructurele projecten gaande, die ook de nodige kosten met zich meebren-
gen, zoals de aanleg van nieuwe kanalen.

Eerste plannen spoorlijn naar Delfzijl
Wat de spoorlijn naar Delfzijl betreft: in 1845 was er al een concessie aangevraagd voor de 
aanleg van een lijn Zwolle-Delfzijl. En die concessie is ook verleend aan aanvrager Sijbrant 
Harkes Balkema, een aannemer uit Delfzijl. Hij geeft zijn firma de naam Noord Nederlandsche 
Spoorweg- en Kanaalmaatschappij. De spoorlijn had in 1849 klaar moeten zijn, maar Balkema 
kreeg de financiering van dit project niet rond. En het lukt ook zijn zoon niet om later met de 
plannen voort te gaan. De verleende concessie wordt uiteindelijk ingetrokken.

Buurtspoorweg
Bij de particuliere initiatieven zijn er ook vele voor lokale of buurtspoorwegen. Zo ook in Noord-
Groningen. In 1871 wordt het initiatief genomen tot de aanleg van een zogeheten locaal- of 
buurtspoorweg tussen Groningen en Winsum, later uitgebreid naar Baflo-Groningen. Van de 
burgemeester van Baflo, voorzitter van het betreffende comité, komt het verzoek of de raad 
van Adorp een vertegenwoordiger wil afvaardigen naar een vergadering om de belangen van 
de gemeente te behartigen. De gemeenteraad van Adorp besluit anders en stuurt het bericht 
"dat aangezien de gemeente Adorp bij de Locaal Spoorweg geen belang heeft" men meent 
zich "van die zaak te moeten onthouden". De burgemeester van Baflo vraagt daarop de raad 
tot nadere overweging en of de gemeente Adorp bereid is om een financiële bijdrage te ver-
lenen in de vorm van 3 cent per hoofd van de bevolking en 3 cent per hectare grond in de 
gemeente. Nu wordt in de overwegingen meegenomen dat, hoewel de gemeente Adorp aan 
Groningen grenst, het toch niet zo'n groot belang heeft bij de aanleg van de Locaal Spoorweg 
als de meer noordelijk gelegen gemeenten. En gesteld wordt dat het gebruik van spoorwegen 
hier toch niet zo algemeen is. De raad is dan ook niet bereid om voor de lijn Baflo-Groningen 
in de buidel te tasten. Wanneer eind 1873 ditzelfde initiatief, dan uitgegroeid en omgedoopt 
tot comité van aanleg van Buurtspoorwegen in het noorden van de provincie Groningen, de 
gemeente Adorp vraagt om steunbetuiging bij een subsidie-aanvraag, dan stemt de raad hier 
wel mee in. Drie jaar later komt er echter de melding dat de concessie voor de buurtspoorweg 
Groningen-Winsum en uiteindelijk Zoutkamp dreigt te vervallen. En er zat dan ook een zijtak 
in de planning naar Delfzijl, waarbij de gemeente Adorp voorkeur had voor een aftakking bij 
Sauwerd in plaats van Winsum en een halte zowel te Adorp als Sauwerd; met bij Sauwerd ook 
de mogelijkheid om vee en goederen te laden. Maar ook deze keer krijgt men de financiering 
niet rond en ook deze concessie wordt ingetrokken.

Staatsspoorweg
Kort hierna wordt besloten een spoorlijn van Groningen naar Delfzijl aan te leggen onder regie 
van de Staatsspoorwegen. Exploitatie zal ter hand worden genomen door de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, een particuliere onderneming.
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De gemeenteraad richt zich nu tot de minister met wensen. In 1878 verzoekt de raad van 
Adorp hem om aan de eventueel aan te leggen spoorlijn ook in Adorp een halte te maken. 
Dit mede naar aanleiding van het verzoek van een aantal inwoners die bang zijn dat de trein 
Adorp alleen maar zal passeren zonder te stoppen. Het vermoeden is dan dat Sauwerd wel als 
stationsplaats zal worden aangewezen, wat vanuit Adorp als te bezwaarlijk wordt gezien. En 
dat is toch in het nadeel van de exploitatiemaatschappij, zo wordt gesteld. Het is namelijk wel 
een half uur gaans van Adorp naar Sauwerd, dus dat zal mensen ervan weerhouden om naar 
Sauwerd te gaan. De reactie van de minister is kort: omdat Adorp slechts twee kilometer van 
Sauwerd verwijderd ligt, kan niet aan het verzoek worden voldaan.

In 1880 doet de gemeenteraad een nieuwe poging om in  Adorp een halte te krijgen. Behalve 
het hierbovengenoemde argument is nu ook de plek bekend waar in Sauwerd het station komt. 
Dit levert een paar honderd meter extra op, waardoor de afstand Adorp-station Sauwerd nu 
gepresenteerd wordt als minstens 2,5 km. En men weet van haltes die nog geen 2 km van 
een station verwijderd zijn. Dus waarom Adorp dan geen halte? Verder wordt nu benadrukt dat 
Adorp de hoofdplaats van de gemeente is met het gemeentehuis en gelegen in een gebied 
met een levendige handel in vee en landbouwproducten en dat een halte dit zou doen toene-
men. En die gelegenheid tot in- en uitstappen van passagiers zou best bij het wachthuisje bij 
de overweg in Adorp kunnen worden gegeven.

Brug Wierumerschouw
Zo blijft men nog een tijdje pogingen doen. En de argumenten voor een halte te Adorp worden 
verder uitgebreid. Zo wordt de minister begin 1883 ook gemeld dat men van Adorp naar Sau-
werd via een tolweg moet. En de raad betrekt een nieuwe fenomeen in het betoog: een brug 
bij Wierumerschouw. Daar zijn inmiddels plannen voor en hier maakt men handig gebruik van. 
Richting de minister wendt men de brug aan als argument voor een halte te Adorp, die dan 
ook gebruikt zou kunnen worden door reizigers vanaf de andere zijde van het Reitdiep. En in 
diezelfde tijd bericht men de provincie dat de brug te Wierumerschouw moet komen (in plaats 
van de brug bij Wetsingersluis te gebruiken en daar een weg naar toe te leggen) omdat die bij 
Wierumerschouw gunstig gelegen is ten opzichte van de halte te Adorp (waarop men op dat 
moment nog geen enkel zicht heeft).

Halte Adorp
Op 5 mei 1883 komt de definitieve beschikking van de minister: de dubbele wachterswoning 
te Adorp zal niet worden ingericht als halte. Maar de minister biedt wel een sprankje hoop dat 
na opening van de spoorweg de gelegenheid zal bestaan te onderzoeken of "inderdaad het 
stilhouden van eenige treinen op het bedoelde punt aanbeveling verdient". Dit blijkt al voor de 
opening van de spoorlijn het geval te zijn want vanaf de eerste dag dat de spoorlijn in gebruik 
is, is Adorp als halte in de dienstregeling opgenomen.

En wat het brugargument aangaat: die brug bij Wierumerschouw is pas drie jaar na opening 
van de spoorlijn aangelegd en wel in het najaar van 1887.

Adorp blijft tot 1904 hoofdplaats van de gemeente Adorp. Dan wordt er een nieuw gemeente-
huis te Sauwerd geplaatst. En of dat te maken heeft met het spoor... Maar dat is een verhaal 
apart. Daar wordt later op teruggekomen.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange

N361 update

Het lijkt er op dat Bedum toch een ontsluiting gaat krijgen voor de melkfabriek. Achter de scher-
men en buiten het zicht van velen is hierover al anderhalf jaar geleden spijkers met koppen 
geslagen door Frico, gemeente Bedum en provincie Groningen. Dan zijn er vragen te stellen of 
alle inspraakmogelijkheden, acties van omwonenden e.d. wel serieus genomen worden wan-
neer de betrokken commerciële partij en overheden toch een eigen plan trekken.

Info over de N361, Fietsplan plus en aanverwante zaken op  www.n361.com
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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 le-
vensbelang.

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 oplei-
ding 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,  0598-
416369 of kijk op  www.europakinderhulp.nl 

Data kinderreizen:
Nederland 22 juli tot 9 augustus
Frankrijk      6 juli tot 26 juli en 20 juli tot 9 augustus
Duitsland     8 juli tot 26 juli en 15 juli tot 2 augustus
België          8 juli tot 26 juli

	  

Unicef Nieuws

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

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

Met vriendelijke groet,
Verkooppunt Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd  -  050-3061016
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Westers Plakboek: mei tot september 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:

In mei 2004 doet CBS De Meander uit Sau-
werd een circusproject. De week wordt af-
gesloten met een optocht door het dorp en 
een heuse voorstelling met de kunstjes die de 
leerlingen van een acrobaat geleerd hebben.

In juni heeft OBS De Wierde in Adorp ook een 
themaweek. Hier gaat het om een historisch 
project met allerlei workshops, zoals drama 
en schilderen. Het resultaat daarvan wordt 
getoond in dorpshuis "Artharpe".

Diezelfde maand protesteren bewoners langs  
de Wierumerschouwsterweg in Adorp 
tegen een moderniteit: de wel erg hoge ver-
keersdrempels in de weg voor hun huizen. 
Aangebracht om de snelheid van voertuigen 
af te remmen doen deze daardoor juist de hui-
zen op hun grondvesten schudden, met name 
wanneer zwaar verkeer de drempels neemt. 
De gemeente, die eerst een tijd niets van zich 
had laten horen, meldt dat nu door experts 
naar alternatieven wordt gekeken.

Het oude sportveld van Adorp langs de Pro-
vinicaleweg krijgt een andere invulling. Het 
terrein doet nu dienst als trapveldje en ijs-
baan, maar op initiatief van inwoners zal het 
worden omgetoverd tot een recreatiepark 
waar het voor meer mensen goed toeven zal 
zijn. Daarin komt onder meer een speelplek 
voor kinderen van diverse leeftijden en een 
baan voor het spelen van jeu-de-boules.

De 13-jarige Ranomi Kromowidjojo uit 
Sauwerd behaalt vier medailles bij het NK 
junioren: drie maal goud en één maal zilver. 
Goud voor de 50 m vlinder-, rug- en vrije slag 
en zilver op de 100 m wisselslag. Ook verbe-
tert ze het record op de 50 m vrije slag dat 
sinds 1987 op naam stond van Inge de Bruin.

Het houten bankje dat bij Hekkum staat, 
eigendom van het Groninger Landschap, is 
vernield. Dit bankje is geplaatst ter gelegen-
heid van de 10.000ste beschermer van het 
Groninger Landschap, de familie Wolters uit 
Eppenhuizen. Vandaar dat dit bankje ook wel 
het Woltersbankje wordt genoemd.

Adorp heeft ook in augustus 2004  traditiege-

trouw een kermisweekend waar weer van al-
les te beleven is. Maar dit jaar krijgt  de feest-
vreugde een domper vanwege het nieuwe 
gemeentelijke evenementenbeleid: er moe-
ten nu geüniformeerde beveiligers worden 
ingehuurd. Behalve dat dit gezien de erva-
ringen met de Adorper kermis helemaal niet 
nodig wordt geacht, kost het per beveiliger 
ook nog eens zo'n 35 euro per uur. Dit jaagt 
de organisatie op kosten. De gemeente wil 
er echter niet van af zien. Door de aandacht 
die hieraan in diverse media gegeven wordt, 
bieden twee beveiliginsmensen aan om deze 
keer gratis in Adorp toezicht te houden. Ze 
hebben er een paar rustige kermisdagen ge-
had.

Het stukje land waar de Nederlanse Aardolie-
maatschappij (NAM) een proefboorlocatie 
heeft gehad aan de Munnikeweg tussen Sau-
werd en Adorp, wordt weer teruggegeven 
aan de boer. Dit stukje geasfalteerde grond 
is na vertrek van de NAM-installatie ook een 
tijdje gebruik voor plaatsing van noodlokalen 
van de Groene School uit Winsum. 

Adorp krijgt geen alarmsirene. Het dorp 
heeft er volgens de richtlijnen van Den Haag 
geen recht op omdat het te weinig inwoners 
heeft. Om die reden is het in Adorp op de eer-
ste maandag van de maand om 12.00 u. stil 
wanneer elders het alarm voluit wordt getest.

In september 2004 lijkt het er meer en meer 
op dat het doek gaat vallen voor de biblio-
theek in Sauwerd. Volgens betrokkenen is 
die van Winsum voor tonnen opgeknapt; en 
op de door vrijwilligers gerunde bieb in Sau-
werd wordt bezuinigd. Kosten hiervan worden 
geraamd op nog geen € 2.500 op jaarbasis.

De gemeente zet drie verkeersbrigadiers uit 
Sauwerd bij hun afscheid in de bloemetjes. 
Omdat het steeds moeilijker wordt volwassen 
vrijwillgers te vinden, overweegt men nu in 
combinatie met  een volwassene ook leerlin-
gen van CBS De Meander in te gaan zetten 
als oversteekbrigadiers.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Receptenpagina

Lange vingers

Nodig:
• 3 eieren
• 70 gr fijne suiker
• 75 gr bloem
• poedersuiker
• spuitzak

Doen:
• Verwarm de oven voor op 200 ºC.
• Scheid van de eieren het eiwit van het eigeel. Klop het eiwit en de fijne suiker tot het stijf is 

(er blijven pieken aan de garde hangen).
• Spatel nu voorzichtig de dooiers door het opgeklopte eiwit.
• Spatel nu, al zevend de bloem erdoor en meng tot één massa.
• Doe het mengsel in een spuitzak en spuit de lange vingers op de bakplaat.
• Bestrooi de lange vingers met poedersuiker en leg ze 10 minuten in de voorverwarmde oven.
• Laat ze afkoelen en serveer de lange vingers.

Spritzen

Nodig:
• 1 vanillestokje
• 320 gr zachte boter
• 200 gr basterdsuiker
• 1 ei
• 400 gr bloem
• zout

Doen:
• Verwarm de oven voor op 150 ºC.
• Halveer het vanillestokje in de lengte en schraap het merg eruit.
• Wrijf de boter met de suiker en het vanillemerg glad. Meng met het ei erdoor en kneed de 

bloem erdoor tot er een zacht deeg ontstaat.
• Schep het deeg in een spuitzak met gekarteld spuitmondje.
• Spuit spritzen op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in de oven in circa 17 mi-

nuten goudbruin en gaar.
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