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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's 15 en 24)
maand Op Roakeldais zoekt gastgezinnen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie 

pagina 23)
15-31 Militaire oefening in de regio (zie pagina 12)
16 Gemeentehuis Winsum gesloten wegens personeelsdag
18 ! Sluiting aanmelding voor stratenvolleybaltoernooi Sauwerd (zie p. 25)
19 Eerste Pinksterdag
19 10.00 u. VV Adorp - Groen-Geel, Voetbalvereniging
20 Tweede Pinksterdag
20   9.30 u. Pinksterviering kerken Adorp, Sauwerd, Wetsinge (zie pagina 18)
25   9.00 u. HKU, excursie Drentsche Aa (zie pagina 24)
25 11.00 u. Lentefair Adorp, Speelweide Molenweg (zie pagina 27)
27 - ? Wegwerkzaamheden Laanweg en Valgeweg in Wetsinge/Sauwerd en 

Torenweg in Adorp (zie pagina 10)
27 ! Sluiting aanmelding winkelen in Leer 55+ (zie pagina 17)
27 Anjeractie Fanfarecorps Adorp
28   8.55 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Afsluitend reisje (zie pagina 18)
28 Inwonersavond gemeentelijke herindeling, "Ubbegaheem" te Sauwerd 

(zie pagina 13)
31   9.00 u. St. 55+, Winkelen in Leer (zie pagina 17)
31 16.00 u. Fancy Fair/rommelmarkt bassischool De Meander, Lindenlaan Sauwerd 

(zie pagina 24)

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

pagina 23)
1   9.30 u. Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
2 14.00 u. Fietstocht, Ver. Volksvermaken Adorp
3 - ? Wegwerkzaamheden Karspelweg Groot Wetsinge (zie pagina 10)
4/5 Stratenvolleybaltoernooi in Sauwerd (zie pagina 25)
8 20.00 u. Concert in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 27)
22   9.30 u. Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
27-30 Op Roakeldais (zie pagina 23)

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:
19 mei 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
23 11.00 u. - ds. Lagemaat
30 9.30 u. - kand. A.W. Baan
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 mei 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
23 9.30 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn

14.15 u. - ds. W. Jagersma
30 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - Leesdienst
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 15 en 24)
mei Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten; kuipjes of pa-

kjes margarine en bak en braad producten. (Voor inleveren zie p. 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   /    gemeente@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.  NB: Gesloten op 16 mei en 20 mei
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 vooraf-
gaand 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 EN ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
De gemeenteraad van Winsum is gestart met een proef papierloos vergaderen. Om papierloos 
vergaderen mogelijk te maken is een speciale App (de App Bestuursinformatie Winsum voor 
iPad) ontwikkeld. De deelnemers aan de pilot hebben onlangs een korte instructie gekregen 
over het gebruik van de App en gaan nu van start. De App is inmiddels ook voor anderen te 
downloaden. Dit kan via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen). De verwachting is dat in de 
tweede helft van dit jaar ook een Android-app beschikbaar komt. 

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET TE VOLGEN!!
Op 21 mei komt de raad weer in openbare vergadering bijeen in de raadzaal, aanvang 19.30 
uur. U kunt deze raadsvergadering live volgen op  www.winsum.nl. Nadat het systeem op 23 
april is getest zijn de raadsvergaderingen voortaan rechtstreeks te volgen, in woord en beeld. 
Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. 
Zo kunt u, waar en wanneer u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven 
van wat er speelt in uw gemeente!

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• plaatsen van een carport, Stationsstraat 13, 9771 AD in Sauwerd (2013-0038, 18 april 2013);
• restaureren en veranderen van de kerk, Valgeweg 12, 9773 TK in Wetsinge (2013-0043, 3 

mei 2013);
• verlengen van een ligboxenstal, Spoorlaan 33, 9774 PC in Adorp (2013-044, 3 mei 2013).
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen 2 dakkapellen, Schuttersweg 5, 9771 BG in Sauwerd (2013-0033, 24 april 2013)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

WEGWERKZAAMHEDEN
Op de volgende wegen in en rond Adorp, Sauwerd en Wetsinge wordt de komende periode 
asfaltonderhoud verricht:
Klein en Groot Wetsinge
 - Valgeweg (vanaf 27 mei)
 - Karspelweg (vanaf 3 juni) 

Sauwerd
 - Laanweg (vanaf 27 mei)

Adorp
 - Torenweg (vanaf 27 mei)

Wegstremmingen en exacte data worden vroegtijdig kenbaar gemaakt met langs de weg ge-
plaatste gele vooraankondigingsborden. ewoners van de af te sluiten wegen ontvangen een 
nieuwsbrief van de aannemer met informatie over de werkzaamheden. Voor algemene vragen 
kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Winsum.

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

NIEUWSBRIEF AFVALACTUEEL
Deze week is het derde nummer van AfvalActueel bijgevoegd in de Wiekslag. In deze nieu-
wsbrief staan de eerste resultaten van Diftar en nog veel meer informatie over afval en milieu. 
Heeft u AfvalActueel niet ontvangen? U kunt hem gratis afhalen bij het  klantcontactcentrum 
in het gemeentehuis.
U kunt de AfvalActueel ook downloaden vanaf  www.winsum.nl. Kijk op onze speciale Diftar-
pagina.
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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.
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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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.

KORTING OP COMPOSTVAT
Bij Afvalbeheer Noord Groningen kunt u nu een compostvat bestellen tegen gereduceerd 
tarief. Een compostvat kost normaal minstens € 35,-. Inwoners uit de gemeenten De Marne, 
Eemsmond, Loppersum en Winsum die voor 22 mei een compostvat bestellen ontvangen 
tenminste € 10,- korting. Voor slechts € 25,- krijgt u een compleet compostvat van 290 liter bij 
u thuisbezorgd. Uw compostvat zelf ophalen kan ook. U krijgt dan een extra korting van € 10,- 
en betaalt dus slechts € 15,- U krijgt bericht waar en wanneer u het compostvat kunt ophalen. 
Thuiscomposteren zorgt voor minder afval in de containers. Dat is kostenbesparend en goed 
voor het milieu!
Meer informatie
Op www.afvalbeheernoordgroningen.nl leest u meer informatie. U vindt hier ook de bestel-
bon waarmee u een compostvat kunt bestellen.

MILITAIRE OEFENING 
Van 13 mei tot en met 31 mei vindt een militaire oefening plaats, in beginsel in de strook tussen 
Oude Bildtzijl, Leeuwarden, Groningen, Appingedam en de Waddenzee.  Hierbij worden 500 
deelnemers, 30 wielvoertuigen en 4 helikopters ingezet. Ook wordt in beperkte mate oefenmu-
nitie gebruikt.

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.
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INWONERSAVONDEN OVER DE PLANNEN VOOR GEMEENTELIJKE HERINDELING
De visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen adviseert in het rapport Grenzeloos 
Gunnen om het aantal gemeenten in Groningen terug te brengen van 23 naar 6.  Winsum zal 
dan deel uitmaken van de gemeente Hogeland, samen met De Marne, Bedum, Eemsmond 
(exclusief het industrie- en havengebied) en een stukje van Zuidhorn. De gemeenteraad van 
Winsum heeft op 9 april over het rapport gesproken en is van mening, dat een vorm van 
schaalvergroting (ambtelijk of bestuurlijk) onontkoombaar is. Op 30 mei neemt de raad een 
voorlopig standpunt in.

WAT VINDT U?
De gemeenteraad wil bij zijn standpuntbepaling de mening van de inwoners betrekken. Laat 
daarom weten hoe u hierover denkt!  In Winsum (16 mei), Baflo (22 mei), Feerwerd (23 mei) 
en Sauwerd (28 mei) kunt u tijdens een interactieve bijeenkomst uw mening geven, aan de 
hand van een aantal thema’s. 

Programma
De avonden beginnen om 20.00 uur; zaal is los vanaf 19.30 u. Alle avonden hebben globaal 
dezelfde opzet. Uitgangspunt hierbij is, dat aanwezige raadsleden een goed beeld krijgen van 
de mening van de inwoners van de gemeente Winsum over dit onderwerp. 
Na een korte toelichting op het rapport Grenzeloos Gunnen (advies tot grootschalige herinde-
ling van gemeenten in de provincie Groningen) krijgt u de gelegenheid:
• uw mening te geven over het advies tot herindeling;
•  uw visie te geven op  thema’s  die een relatie hebben met schaalvergroting, zoals: dienstver-

lening, voorzieningenniveau, de relatie bestuurder – inwoner, hoe groot mag uw gemeente 
zijn. Mogelijk komen ook andere thema’s  aan de orde, volgend uit de gehouden peiling.

Tijdens de inwonersavond op 16 mei in Winsum worden de thema’s gepresenteerd door  de 
heer M. Herweijer, professor aan de Universiteit van Nijmegen en de heer B.J. Bouwmeester, 
burgemeester van de gemeente Coevorden. Als extern deskundigen geven zij hun visie op 
grootschalige herindeling.  Deze avond zal worden geleid door mevrouw S. de Jong, voormalig 
burgemeester van de gemeente Leek.  

Doe mee aan de peiling op www.winsum.nl
Op  www.winsum.nl kunt u online meedoen aan een peiling over de herindelingsplannen. 
Geef uw mening en praat mee over de bestuurlijke toekomst van Winsum!

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?
Op 26 april reikte burgemeester R. Michels Koninklijke onderscheidingen uit aan de heer T.H.J. 
Akkerman uit Sauwerd en de heer M.J. Maring uit Winsum. 

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Voor de lintjesregen in 2014 kunt tot 1 september 
a.s. een voordracht doen. U kunt een inwoner van de gemeente Winsum voordragen als hij 
of zij een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de samenleving.  Uw voordracht wordt 
beoordeeld door de burgemeester en vervolgens door de provincie en de Kanselarij der Ned-
erlandse orden. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vri-
jwilligheid, de tijdsduur, de maatschappelijke betekenis, de uitstraling van de activiteiten en de 
mate van vrijetijdsbesteding. 

Het is verstandig om voorafgaand aan de voordracht contact op te nemen met het bestuurs-
secretariaat, via  0595-447777. U kunt ook mailen bestuurssecretariaat@winsum.nl.

Meer informatie
Kijk op  www.winsum.nl, in de digitale gemeentewinkel bij de K. van Koninklijke onderschei-
ding of bij de L. van lintje. Hier leest u precies hoe een voordracht voor een Koninklijke onder-
scheiding in zijn werk gaat.
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AANVRAGEN STRUCTURELE SUBSIDIE WELZIJN 2014
Verenigingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid die in 2014 activiteiten willen ontploo-
ien op het gebied van welzijn, kunnen in aanmerking komen voor structurele subsidie. Onder 
welzijn verstaan wij de volgende beleidsterreinen: jeugd, ‘ouderen en zorg’, leefbaarheid, ‘sport 
en recreatie’ en ‘cultuur en educatie’. Structurele subsidie is een subsidie voor activiteiten met 
een structureel karakter en wordt verleend voor telkens een periode van één jaar.
Hoe aanvragen?
Aanvragen voor structurele subsidie kunt u met een aanvraagformulier tot uiterlijk 1 juli 2013 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. Aanvra-
gen die na 1 juli 2013 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
De aanvragen worden getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Win-
sum’ en de daarbij behorende subsidiecriteria. Deze stukken liggen ter inzage bij het klant-
contactcentrum. U kunt ze ook vinden op  www.winsum.nl. Een aanvraagformulier kunt u 
vanaf onze website downloaden. U kunt ook een aanvraagformulier afhalen bij het klantcon-
tactcentrum. Verenigingen en organisaties die in 2013 structurele subsidie ontvingen van de 
gemeente Winsum, krijgen het aanvraagformulier automatisch toegestuurd.
Meer informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving,      
 0595 447777 op maandag, dinsdag en donderdag (tot 15.00 uur). Of kijk in de digitale ge-
meentewinkel op  www.winsum.nl, bij de S. van Subsidies welzijn.

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van 
bewoners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheids-
budget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje medebewoners 
of met uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, 
dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,- 
worden aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie. 
Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet u denken aan het organiseren van een zwerfvuilac-
tie, sportactiviteiten, kinderspelen, of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen de 
kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u 
samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.  
Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier,  (0595) 447777 (afwezig op 
woensdag en vrijdag).

BEKOSTIGING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2013/2014
Wie komen in aanmerking?
• Ouders/verzorgers van kinderen die een school voor basisonderwijs, een speciale school 

voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken kunnen in 
aanmerking komen voor bekostiging van de daaraan verbonden reiskosten.mVoorwaarden 
zijn dat de reisafstand van huis naar school minimaal zes kilometer bedraagt en dat deze 
school de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor het kind is.

• Ouders/verzorgers van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die van-
wege hun lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke handicap niet of niet zelfstandig met het 
openbaar vervoer kunnen reizen hebben recht op bekostiging van een vervoersvoorziening, 
ongeacht de afstand van huis naar school.

Hoe aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor bekostiging kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. 
Een aanvraagformulier kunt u afhalen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis of 
downloaden via  www.winsum.nl. Ook kunt u het aanvraagformulier met behulp van uw 
DigiD invullen via de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl. Heeft u voor het school-
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jaar 2012/2013 al bekostiging voor het leerlingenvervoer ontvangen, dan wordt het aanvraag-
formulier automatisch toegestuurd. U moet de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 1 juni 
2013 indienen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Dijk, 
 h.dijk@winsum.nl of  0595-447760 (aanwezig  maandag, donderdag en vrijdagmorgen).

VASTGESTELDE REGELINGEN
Op 26 maart 2013 is de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Bedum, De 
Marne, Winsum en Eemsmond vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 1 april 
2013 en werkt terug tot 1 januari 2013.
Op 10 april 2012 is de Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet Werk en Bijstand 
2012 vastgesteld. Deze verordening werkt terug tot 1 januari 2012.

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

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!
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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.



17 Contactblad 15 mei 2013www.contactblad.info

	  

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

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

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

Pinksterviering

Op 20 mei organiseren de kerken uit Sauwerd voor de eerste keer samen een pinksterviering. 
Tijdens de viering zal u het thema; ‘Vliegen op Gods liefde’ op verschillende manieren ervaren. 
Er zal worden gezongen, gelezen en er worden een aantal muziek stukken gespeeld. Speciaal 
voor de viering zijn er ook een drietal kunstwerken gemaakt, deze zullen tijdens de viering 
worden gepresenteerd. Na afloop zullen we naar een andere plek gaan voor de koffie en thee. 
Daar zullen ook vliegers gemaakt worden en (als de wind mee zit) worden opgelaten. 

U bent van harte uitgenodigd om 2e pinksterdag met ons mee te vieren!

De viering vindt plaats in ‘de Hoeksteen’, Oude Winsumerstraatweg 7. Het begint om 9:30 uur.
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Steunpunt mantelzorg

Wie is mantelzorger?
Ruim één op de tien Nederlanders verleent onbetaald langdurige en intensieve zorg aan ou-
ders, kinderen, partner of andere naasten. Ze worden mantelzorgers genoemd. De meeste 
mensen kiezen niet echt voor deze zorgtaak. Ze worden geconfronteerd met de ziekte of be-
perking van iemand in hun directe omgeving. Ze hebben allemaal een emotionele band met de 
persoon waarvoor ze zorgen. Tachtig procent van de in Nederland geleverde zorg is mantel-
zorg. De twintig procent professionele zorg is hierop een aanvulling.  De provincie Groningen 
telt ongeveer 55.000 mantelzorgers.

Langdurig
Vaak is de zorg voor de ander geleidelijk aan gegroeid en een vast onderdeel van het dagelijk-
se leven geworden. Het komt ook voor dat mensen van de ene op de andere dag mantelzorger 
worden, als gevolg van een ernstige ziekte of een ongeval.  Mantelzorgers kiezen er meestal 
niet bewust voor om mantelzorger te worden, het overkomt hen. Mantelzorg is bij iedereen 
weer anders. Sommigen zorgen vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week voor hun 
partner of broer of zus. Anderen helpen alleen met wat huishoudelijk werk, doen de bood-
schappen en de was of komen iedere dag even langs. 

Dat doe je gewoon
Zorgen voor een ander doe je vaak met plezier. Een overgrote meerderheid van de mantelzor-
gers vindt die zorg dan ook volkomen vanzelfsprekend. Je zorgt uit genegenheid, plichtsgevoel 
of de goede relatie die je met de ander hebt. Mantelzorg geeft vaak veel voldoening. Maar je 
loopt als mantelzorger ook het risico om overbelast te raken. Je eigen sociale leven kan onder 
druk komen te staan, je kunt de zorg niet voldoende met anderen delen en er kunnen span-
ningen optreden. De zorg voor de ander kan lichamelijk zwaar zijn en veel energie kosten. 

Steunpunt Mantelzorg
Als mantelzorger komt er veel op 
je af. Het kost tijd en energie om de 
zorg en praktische zaken te rege-
len en ook nog eens zelf in balans 
te blijven. Kunt u daarbij wel wat 
steun gebruiken? Dan bent u bij 
het Steunpunt Mantelzorg op het 
juiste adres. Wilt u weten waar u 
bijvoorbeeld terecht kunt voor hulp-
middelen of hulp, een vrijwilliger? 
Of wilt u even uw verhaal kwijt? Het 
steunpunt zorgt er o.a.ook voor om 
lotgenoten met elkaar in contact 
te brengen, om hun ervaringen te 
delen of er wordt een thema- en 
informatie bijeenkomst georgani-
seerd. Ook wordt er aan het eind 
van het seizoen een gezellig uit-
stapje georganiseerd.

Het Steunpunt Mantelzorg is er voor u! Hier kunt u terecht voor informatie en advies, een luis-
terend oor en praktische hulp.  Op maandagmorgen van 9.00–10.00 uur is er inloopspreekuur 
in de Blauwe Schuit, Warfstraat 1 of u kunt contact opnemen met de Stichting Welzijn & Dienst-
verlening, Ria Maring  06-48874340. Bel of kom langs!
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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

De activiteitencommissie van basisschool de Meander uit Sauwerd organiseert op vrijdag 31 
mei van 16 tot 19 uur een fancy fair/rommelmarkt. Om de kas van de activiteitencommissie te 
spekken organiseren we in en om de school aan de Lindenlaan nr. 14 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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Lentefair Adorp 25 mei 2013

Dorpsbelangen Adorp organiseert op 25 mei 2013 een Lentefair op het terrein van de Speel-
weide “de Molen” aan de Molenweg in Adorp.

De fair wordt gehouden van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Er zijn tal van standhouders met een zeer gevarieerd aanbod.

Zo kunt u o.a. genieten van kramen met bloemen en planten. U vindt er brocante en lifestyle, 
tal van hebbedingetjes, een wijnproeverij en streekproducten.

Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.

Er is een priegelmarkt waar de kinderen hun spulletjes kunnen verkopen.

Voor de kinderen is er ook een springkussen.

Tijdens de fair zal het fanfarekorps van Adorp een optreden verzorgen.

Naast het korps zullen er ook enkele locale artiesten optreden.

Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een oergezellige fair en………… de toegang is 
helemaal gratis.

Extreme ensemble geeft het concert in 't Sael

Extreme ensemble geeft het concert "Traditional folkdances from all the world" in het prachtige 
voorhuis ‘T Sael in de pastorie van Groot Wetsinge, Karspelweg 2.

Het internationale duo Giulia Matteucci en Marius Cojocariu komen 
samen met Antonio Garcia optreden als het Extreme Ensemble. Op 

de dwarsfluit, contrabas en accordeon zullen zij stukken 
van M. Ravel, A. Piazzolla, G. Bizet, H. Tomasi, B. Bar-
tok, F. Farkas en anderen ten gehore brengen.

Deze getalenteerde masterstudenten van het conserv-
atorium te Groningen zullen u verrassen met een intiem 
concert in combinatie met heerlijke zelfgemaakte Italiaanse hapjes.

De datum is zaterdag 8 juni 2013 om 20.00 uur.

Dit intieme concert is inclusief heerlijke zelfgemaakte passende hapjes. En kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitp-
laatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.



28     Contactblad 15 mei 2013 www.contactblad.infonaar inhoud

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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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

Westers Plakboek

De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" verschijnt in het komende Contactblad. 

n verhoal ien t Grunnegers

Een Groninger verhaal geschreven door Bé Kuipers verschijnt in ieder geval eenmaal per 
maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het komende Contactblad verwachten.

Groninger verhalen Bé Kuipers online:   www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp

Iedere maand verschijnt een aflevering, de eerstvolgende in het volgende Contactblad. 

Dringende oproep oude foto's Wetsingerzijl en waarhuis

Zoals alle lezers van het Contactblad ongetwijfeld weten is de Wetsingerzijl gerestaureerd en 
wordt deze binnenkort opgeleverd. Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van een 
boekje over de geschiedenis van de Wetsingerzijl. Het is erg moeilijk om oude foto's van de 
zijl en het waarhuis te vinden. Het waarhuis is in 1929 afgebroken. Misschien dat er toch nog 
ergens bij iemand thuis wat te vinden is of dat iemand nog iets kan vertellen over de zijl, het 
waarhuis en de sluiswachters. Wilt u mij dat dan laten weten?  

Vriendelijke groet en ik wacht in spanning af!

Attie Bos   Vliedorpsterweg 1
 0595 572107 9973 TA Houwerzijl

Voorkom misbruik van afval-
containers tijdens de vakantie

Vakantietip: Neem ze mee op reis ter 
voorkoming van misbruik door de planten-
oppas.

Ingezonden cartoon naar aanleiding van de 
huis-aan-huis verspreide AfvalActueel nr. 3.
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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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