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

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering drie dagen voor verschijning. Het in elkaar zetten van het blad kost nu eenmaal
ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

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

 050 306 2027

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

 050 306 1739

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

 050 306 1559

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

Ophalen oud papier
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
juni
maand
1
9.30 u.
2
14.00 u.
3-?
3
4
4/5
8
20.00 u.
13/14
22
27-30

9.30 u.

Expositie 'Stad en Ommeland' in gemeentehuis (zie pagina 35)
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
Fietstocht, Ver. Volksvermaken Adorp
Wegwerkzaamheden Karspelweg Groot Wetsinge (zie pagina 10)
inloop-informatiebijeenkomst N361 in Bedum (zie pagina 27)
inloop-informatiebijeenkomst N361 in Winsum (zie pagina 27)
Stratenvolleybaltoernooi in Sauwerd (zie pagina 25)
Concert in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 35)
Volledige stremming Valgeweg in Wetsinge, Laanweg in Sauwerd en
Torenweg in Adorp wegens asfalteringswerkzaamheden
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
Op Roakeldais (zie pagina 25)

juli
maand
20

Expositie 'Stad en Ommeland' in gemeentehuis (zie pagina 35)
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp

augustus
1-23
9
14.00 u.
9 - 11
24
9.30 u.
28

Expositie 'Stad en Ommeland' in gemeentehuis (zie pagina 35)
Kermis Adorp 2013 van start
Kermisweekend Adorp
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
St. 55+ Reisje naar Ost-Friesland (zie pagina 21)

september
8
9.30 u.
13
28
9.30 u.

Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp

oktober
6
10.00 u.

Steunpunt A-S-W weer van start

november
2

Spokentocht, Ver. Volksvermaken 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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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
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
7 juli
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Slotzondag
14
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Heilig Avondmaal
28
9.30 u. - ds. mw. B.B. Wolters
4 aug.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
11
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
18
9.30 u. - ds. H. Schuur
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 juni
9.30 u. - ds. J. Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma
9
9.30 u. - ds. J. Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma
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

's morgens Avondmaal

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

Voedselbank

	
  

De producten die in juni worden ingezameld zijn: wasmiddelen.
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Superrr in Sauwerd en tot de 10e van de maand
kunt u ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.
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Agenda vaste activiteiten Dorpshuis “Artharpe”
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

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

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

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

Vaste activiteiten elders
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
sporten

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

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

Inzamelingsacties
juni

Voedselbank: wasmiddelen (voor inleveren zie pagina 4).

juli

Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (voor inleveren zie pagina 4).

augustus

Voedselbank: blikgroentes en suiker (voor inleveren zie pagina 4).

september

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en vacuüm verpakte rookworsten (voor inleveren zie pagina 4).

www.contactblad.info
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			
								


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd
maandag, dinsdag en vrijdag
8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag
8:00-12:30 u.
woensdag- en donderdagmiddag huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D  0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
 0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer
 112
Uitdeelpost Apotheek Winsum: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag 10:00-11:00 u.
Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de urgentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd
nodig te hebben, dit graag aangeven.
Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen.
Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van
spoed? Overleg het dan met de assistente.
EHBO direct terecht: dit in geval van wonden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden
met uw komst.
Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de
assistente aanvragen, de dokter belt u dan
aan het eind van de ochtend of begin van de
middag.
De praktijkassistentes: Tineke Dijkgraaf,
Gemma van Donkelaar en Ilona Slagter
maken voor u afspraken en u kunt bij hen terecht met vragen, voor adviezen en informatiefolders. Tevens voor het verwijderen van
hechtingen, het meten van de bloeddruk en
het gewicht, verbinden van wonden, het be-

palen van Hb (bloedarmoede) en bloedsuiker
(diabetes) het geven van injecties en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. Deze zaken
het liefs op maandag, dinsdag en vrijdag
tussen 13:00 en 15:00 u.
Uitstrijkjes door assistentes op afspraak
maandag en dinsdag om 11:00 uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)
Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
met etiket (of alleen de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u telefonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost van Apotheek Winsum (tijden zie boven).
Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en op
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
6
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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



 www.oosterlengte.nl
Maaltijdservice Oosterlengte

 info@oosterlengte.nl

0597 452800

 maaltijdservice@oosterlengte.nl

0597 412613

0900 8615

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Verzoamelstee
 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
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)
Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.)

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting
Waterbedrijf

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061676
nationaal storingsnummer
storingsnummer
storingsnummer

Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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050 4023750
0800 0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
038 8516110
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7

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.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis kunt u veel zaken regelen. Voor een aantal
producten kunt u nu ook op afspraak bij ons terecht. U hoeft dan niet te wachten tot u aan de
beurt bent; u wordt meteen geholpen!
U kunt bij ons op afspraak terecht voor het aanvragen van:
• een paspoort of een identiteitskaart voor uzelf of voor uw kind
• een rijbewijs
• ondertrouw
• erkenning van een (ongeboren) kind
Hoe kunt u een afspraak regelen?
Op  www.winsum.nl kunt u eenvoudig online een afspraak regelen. Kijk in de gemeentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op
de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak.
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Wij zijn op werkdagen
van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar, met uitzondering van de vrijdagmiddag.
Geen afspraak en toch langskomen?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mogelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen.
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u direct
aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
ONLINE REGELEN: WWW.WINSUM.NL
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.
Zorgloket:
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u en
op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl
Werkplaats van Beheer en Onderhoud aan de Schouwerzijlsterweg
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met:
klein chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel,
maar geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.
Beheer afvalcontainers: Milieudienst Groningen  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
8
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VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
Raadsvergaderingen live op internet te volgen!!
Sinds 21 mei zijn de raadsvergaderingen ook live te volgen op  www.winsum.nl. 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!
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.
VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum, 
0595-447777.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden openbaar behandeld
in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk op  www.libau.nl voor meer informatie.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• 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).
TIJDELIJKE OMGEVINGSVERGUNNING BURCHTWEG 2 SAUWERD
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het definitieve besluit voor een tijdelijke ontwww.contactblad.info
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heffing aan de Burchtweg 2 te Sauwerd ter inzage ligt. De ontheffing van de bepalingen van
het bestemmingsplan “Sauwerd” (2012) maakt het mogelijk de bedrijfswoning op grond van
de Leegstandswet te verhuren als woning. Het gaat om een tijdelijke omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.12 lid 2 van de Wabo, voor maximaal 5 jaar.
Beroep
De aanvraag omgevingsvergunning, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang vanaf 22 mei gedurende zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank te Groningen, sector Bestuursrecht,  Postbus 150,
9700 AD te Groningen.
Het instellen van beroep is mogelijk voor belanghebbenden, die bij het college van burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen inbrachten tegen de ontwerpbeschikking en voor
belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking een dag na de beroepsperiode, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank. Een belanghebbende kan een dergelijk verzoek pas indienen nadat hij in beroep
is gegaan.
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.
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Vereniging voor volksvermaken voor het organiseren van een kermisweekend in Adorp van
9 augustus t/m 11 augustus 2013 op de speelweide “De Molen” te Adorp (14 mei 2013)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
Wegwerkzaamheden
De komende tijd wordt op een aantal wegen asfaltonderhoud verricht. Vanaf 29 mei vinden
voorbereidende werkzaamheden plaats op de volgende wegen. Op donderdag 13 / vrijdag 14
juni (voorlopige data) zijn de wegen compleet gestremd in verband met aanbrengen asfalt.
• Laanweg - Sauwerd:
• Valgeweg - Klein Wetsinge:
• Torenweg - Adorp;
• Karspelweg- Groot Wetsinge (vanaf 3 juni).
Op genoemde wegen kan tijdens de werkzaamheden verkeershinder optreden. Bewoners
van de af te sluiten wegen ontvangen een nieuwsbrief met meer informatie van de aannemer.
Stremmingen worden vooraf met gele vooraankondigingsborden aangeduid.
Nieuwe gemeenteGIDS IN DE BRIEVENBUS
Onlangs is de nieuwe gemeentegids van Winsum huis aan huis verspreid. U vindt in deze gids
een schat aan informatie over uw woon- en leefgebied. Compleet met adressen van verenigingen, algemene voorzieningen, een afvalkalender, rampenwijzer en plattegronden. Wilt u
een extra exemplaar, dan kunt u deze gratis aanvragen via de digitale gemeentewinkel op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777.
10
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FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2014
Volgend jaar willen we de gids graag samen met u maken. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, waarbij de mooiste foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids.
Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met 1 november 2013 uw
foto(‘s) sturen naar  communicatie@winsum.nl, onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids’. Daarbij moet u vermelden wie de foto heeft gemaakt, de adresgegevens en waar
de foto is gemaakt.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een waardebon van € 75,- (eerste prijs), € 50,(tweede prijs) en € 25,- (derde prijs). De drie beste foto’s worden bovendien geplaatst op de
voorpagina van de gemeentegids. De winnaars krijgen in november schriftelijk bericht.
Waar moeten de foto’s aan voldoen?
• Alléén inwoners van de gemeente Winsum kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd.
• Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingestuurd.
• Medewerkers van de gemeente Winsum zijn uitgesloten van deelname.
• De foto’s moeten genomen zijn in deze gemeente, en moeten herkenbaar zijn voor de gemeente en/of de Winsumse samenleving.
• De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
• De gemeente Winsum kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de
gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van
uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures etc.
• Als u personen fotografeert, is het noodzakelijk vooraf toestemming te vragen aan die personen voordat u de foto’s instuurt.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via  0595-447777.
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is op de voorkant van de nieuwe gemeentegids?
Pak dan uw camera en maak de winnende foto!
MINIMAREGELINGEN
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond
te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een
hele uitgave. Heeft u een minimaal inkomen, dan hebben wij verschillende regelingen om u
tegemoet te komen zodat u deel kunt blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer.
In de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl vindt u bij de Minimaregelingen informatie
en aanvraagformulieren voor onder andere:
• Bijzondere bijstand
• Computerregeling voortgezet onderwijs
• Langdurigheidstoeslag
• Participatiefonds
• Tegemoekoming schoolgaande kinderen
• Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten
UITSLAG PEILING
Aan de peiling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Winsum hebben 133 personen meegedaan. Deelnemers konden aan vier thema’s een waardering gegeven, variërend
van “meest belangrijk” tot “minst belangrijk”. Verder hebben diverse deelnemers thema’s toegevoegd, die zij ook belangrijk vinden.
Welke thema’s vindt men het meest belangrijk?
1. Voorzieningenniveau (68);
2. Dienstverlening (63);
3. Omvang van de gemeente (34);
4. Relatie bestuurder – inwoner (32).
www.contactblad.info
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Het thema Omvang van de gemeente werd door ruim 50% van de deelnemers als minst belangrijke thema gewaardeerd.
De volledige uitslag van de peiling kunt u vinden op  www.winsum.nl. Iedereen die heeft
meegedaan aan deze peiling: heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
LAAT U NIET ZOMAAR KOPIËREN
Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs
Geef nooit zomaar uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft
Kijk voor meer informatie op  www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.
MAAK UW HUIS ENERGIEZUINIG MET EEN DUURZAAMHEIDSLENING
Om comfortabel te wonen hebben we energie nodig. Energie gebruiken, betekent energie
betalen. Onze energierekening gaat langzamerhand omhoog en wordt een steeds groter deel
van de maandlasten. Tijd om slim te investeren in uw woning!
2,4%
De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe komen op 1 juni 2013 met een duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren kunnen deze lening aanvragen voor het nemen van
energiebesparende maatregelen. De rente van de lening is op dit moment maximaal 2,4 %.
Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december
2013 worden ingediend.
Meer informatie
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verstrekt de duurzaamheidsleningen.
Een uitgebreide omschrijving, voorwaarden en aanvraagformulier staan op  www.snn.eu.
RIJKSSUBSIDIE ZONNEPANELEN
Vanaf begin 2013 is weer subsidie te krijgen op zonnepanelen. Voor een zon-PV installatie met
een minimaal vermogen van 0,601 kWp (kilowattpiek) tot en met 3,5 kWp is het subsidiebedrag 15% van de daadwerkelijk gemaakte aanschafkosten. De maximale subsidie is € 650,--.
Informatie hierover, en ook de procedure van aanvragen kunt u vinden op:
 www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/subsidieregeling-zonnepanelen
NIEUWSBRIEF AFVALACTUEEL
Het derde nummer van AfvalActueel is vorige maand bijgevoegd in de Wiekslag. In deze nieuwsbrief 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.
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 en de bestelbon.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort.
Naast chemisch afval kunt u bij het gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u
een verwijderingsbijdrage. Daardoor moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude
apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

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

Snoeihout
Op de vrijdag 5 april kunt u van 13.30 – 15.30 uur ook uw snoeihout gratis aanbieden op de
gemeentewerkplaats. U kunt voor zover voorradig dan ook houtsnippers mee terug nemen.
GOOI UW SAPPAKKEN IN DE GRIJZE BAK, EN NIET BIJ HET OUD PAPIER!
Sinds 1 januari is in Winsum een nieuwe wijze van afvalstoffenheffing ingevoerd: Diftar. Daarbij hoort een betere afvalscheiding. Sappakken kunnen in Winsum nog niet apart worden
ingezameld. Landelijk worden hiervoor proefprojecten opgezet waaraan Winsum, zodra mogelijk, ook meedoet.Sappakken bevatten een plasticlaag en vaak ook een folielaag, waardoor
ze niet bij het oud papier kunnen. Tot het proefproject van start gaat horen sappakken dus
gewoon in de grijze bak. Als ze bij het oud papier komen, lopen we het risico dat de hele lading oud papier wordt afgekeurd. Voor de inzamelende verenigingen en scholen levert het dan
geen geld meer op, maar gaat het geld kosten.
MELDINGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, of ervaart u overlast van mensen die een
avondje uit waren? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via het digitaal meldingenloket op 
www.winsum.nl. Dringende overlastmeldingen kunt u het best direct doorgeven aan de politie,
 0900-8844. Zo kan er spoedig actie worden ondernomen.
Meldingen voor Beheer en Onderhoud kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven via  0595447777, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met  06-2991749.
www.contactblad.info

Contactblad 1 juni 2013

13

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 Nederlandse orden. Bij de beoordeling van een voordracht wordt gekeken naar de mate van vrijwilligheid, 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 bestuurssecretariaat, 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 onderscheiding of bij de L. van lintje. Hier leest u precies hoe een voordracht voor een Koninklijke onderscheiding in zijn werk gaat.
GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen.
Wanneer u iets vindt of verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze
voorwerpen geregistreerd en veelal bewaard.
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op dit moment werkt NL-Alert al op ongeveer 60% van alle mobiele telefoons in Nederland.
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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 ‘leefbaarheidsbudget 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,
14
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dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,worden aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie.
Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet u denken aan het organiseren van een zwerfvuilactie, sportactiviteiten, kinderspelen, of 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).
AANVRAGEN STRUCTURELE SUBSIDIE WELZIJN 2014
Verenigingen en organisaties met rechtspersoonlijkheid die in 2014 activiteiten willen ontplooien 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. Aanvragen die na 1 juli 2013 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
De aanvragen worden getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Winsum’ en de daarbij behorende subsidiecriteria. Deze stukken liggen ter inzage bij het klantcontactcentrum. 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 klantcontactcentrum. 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 gemeentewinkel op  www.winsum.nl, bij de S. van Subsidies welzijn.
Hondenpoep? Strontvervelend!
Het kleeft aan je schoenen en het is geen kauwgom. Maar al te vaak kijk je er over heen. Toch
ligt het overal. Het is hondenpoep. Stap erin en je goede humeur krijgt een behoorlijke deuk.
Voor buitenspelende kinderen vormt hondenpoep een gezondheidsrisico. Ongemerkt kunnen
ze het aanraken. Als ze daarna iets eten, riskeren ze een besmetting met spoelwormen.
Voorkom overlast en ergernis
Landelijk behoort hondenpoep tot één van de grootste ergernissen. Ook in Winsum wordt er
op trottoirs, in kinderspeelplaatsen en op wandelpaden regelmatig hondenpoep aangetroffen.
Honden doen hun behoefte waar het hen uitkomt en zien niet waar het wel of niet mag. U als
eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor dat uw hond zijn behoeften niet op
de weg of het voetpad doet. En zeker niet op kinderspeelplaatsen, speelweiden of in zandbakken! Doet uw hond toch zijn behoefte op een van deze plekken, ruim het
dan meteen op.
Hondenhaltes
In Baflo (aan het pad rondom de Hervormde Kerk en aan de Margrietlaan)
en in Winsum (in de Violenstraat in de wijk Obergum) zijn hondenhaltes
geplaatst. Bij deze haltes vindt u zakjes waarmee u op een hygiënische
manier poep van de grond kunt scheppen. Loop daarom met de hond
langs de halte, trek een zak, wandel verder, sta even stil bij de behoefte
van uw huisdier en laat op de terugweg de gevulde zak bij de halte achter.
U doet er heel veel mensen een hoop plezier mee.
www.contactblad.info
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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, waarnaar 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
							

Ingezonden cartoon naar aanleiding van
bovenstaande tips van de gemeente:

Voorkom misbruik van afvalcontainers tijdens de vakantie
Neem ze mee op reis ter voorkoming
van misbruik door de planten-oppas.
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Ranomi Kromowidjojo adopteert zeehondje met CBS De Meander
Meervoudig Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo adopteert samen met haar vroegere
basisschool een zeehondje in Pieterburen. Na de Olympische Spelen adopteerde ze vorig jaar
het zeehondje ‘Ranomi’ en liet haar na herstel weer vrij in de Dollard. Ranomi vond dit zo’n
geweldige ervaring, dat ze hier graag een vervolg aan wil geven. Ditmaal samen met de kinderen van cbs De Meander uit Sauwerd.
Ranomi traint en woont in Eindhoven, waardoor de zeehondencrèche in Pieterburen voor
Ranomi niet om te de hoek ligt. Daarom heeft Ranomi te hulp ingeschakeld van kinderen uit
haar geboortedorp Sauwerd. Vandaag bezocht Lenie ’t Hart de basisschool en vertelde zij de
leerlingen over de werkzaamheden van de créche. En de noodzakelijkheid daarvan, omdat de
zeehonden worden bedreigd door gif, visnetten, klimaatverandering en overbevissing.
Eind mei, begin juni zullen de jongen van de gewone zeehond worden geboren. Deze zeehondjes moeten meteen zwemmen na hun geboorte en sommigen raken daarbij hun moeder
kwijt. Een van deze huilers zal door Ranomi en De Meander worden geadopteerd.
De kinderen mogen vervolgens een naam bedenken, kunnen de zeehond bezoeken in de
créche en bekijken via webcambeelden en ontvangen een certificaat en foto van de zeehond.
Als de zeehond flink gegroeid is, mogen de leerlingen van De Meander de zeehond ook weer
uitzetten, wat een geweldige ervaring zal zijn.

Lenie 't Hart van de zeehondencreche in Pieterburen bezoekt CBS De Meander
www.contactblad.info
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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 vragen over opgroeien en opvoeden.
De jeugdverpleegkundige, maatschappelijk werker, jongerenwerker en MEE-consulent werken er samen om zo goed
mogelijk advies of hulp te kunnen bieden. Ook wordt er
samengewerkt met de andere partijen, bijvoorbeeld in de
school of het gezondheidscentrum. De inloopmogelijkheden
en openingstijden van de CJG locaties zijn te vinden op de
twee websites:  www.cjgnoordgroningen.nl voor ouders en
de unieke site  www.kwaitwel.nl. voor en door jongeren!
Ouders en jongeren, maar ook leerkrachten en andere professionals kunnen bij ons terecht
voor hun vragen. Ook vrijwilligers, voetbaltrainers of mantelzorgers hebben soms vragen over
opgroeien en opvoeden.
De vragen kunnen heel verschillend zijn, en kunnen gaan over opvoeden, over zakgeld, over
scheiden, over drukte bij kinderen, over een verzoek om hulp, ….kortom allemaal onderwerpen waar u misschien graag een antwoord op wilt.
Dus als u vragen hebt over opvoeden of opgroeien, dan wil het CJG u graag helpen!

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
18
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Steunpunt mantelzorg
Wie is mantelzorger?
Ruim één op de tien Nederlanders verleent onbetaald langdurige en intensieve zorg aan ouders, 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 beperking 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 mantelzorg. 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 dagelijkse 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 boodschappen 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 mantelzorgers 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 spanningen 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 regelen 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 hulpmiddelen 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 georganiseerd. Ook wordt er aan het eind
van het seizoen een gezellig uitstapje georganiseerd.
Het Steunpunt Mantelzorg is er voor u! Hier kunt u terecht voor informatie en advies, een luisterend 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 & Dienstverlening, Ria Maring  06-48874340. Bel of kom langs!
www.contactblad.info
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Als ambulant kapster werk ik met CHICHI-organics en

PRIJSLIJST
PRIJSLIJST 2013
Introductieprijs

CHICHI-ionics. De hoogwaardige verzorgingsproducten

knippen

Introductieprijs kinderen

(t/m basisschool
basisschool)
ool)

Actieprijzen geldig tot 1 juni 2013

€ 12,50
€ 8,50

van CHICHI-organics richten zich op wellness via de juiste

balans van voedende stoffen, zoals olijfboomolijfboom-

ingrediënten, kruiden en natuurlijke oliën. Ze zijn vrij van
parfum, sulfaat en parabenen. De kleurproducten van
CHICHI-ionics geven ongelooflijke glans en lange

Ambulante kapsalon
Naturally
Hair
€ 14,00
houdbaarheid.
zijn ammonia
houdbaarheid. Ze
ammoniammonia-vrij en bevatten pure

Knippen

Kinderen (t/m basisschool)

€ 10,00

Alleen pony

Verven/blonderen/spoeling va.

Highlights/Lowlights

Coupe Soleil

va.

€ 5,00
€ 33,50

zijde die vocht reguleert en bijdraagt aan het behouden

van een goede haarkwaliteit.
haarkwaliteit.

€ 29,50

va.

€ 30,00

va.

€ 23,50

Wassen en watergolven/carmenset/krultang
Gezinskorting (va. 3 pers.)

5%

Tot 10 km vanaf Adorp geen reiskosten!

Ambulant kapster

Behandeling volgens afspraak

Diana Korendijk

Tel.nr.:
Tel.nr.: 0606-37331208

Evt. tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

9774 PE Adorp

KvK nr.:
nr.: 57538484

Zaken vermist

Spoorlaan 42

E-mail:
mail: naturallyhair@online.nl

KATTENOPPAS

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

Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten)
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag
van u over !
CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de
dagelijkse routine vast, zodat er voor de dieren zo weinig mogelijk verandert.
Een kat voelt zich het prettigst in zijn eigen
omgeving. Met oppas aan huis blijven ze in
hun vertrouwde omgeving en houden ze hun
eigen lekkere plekjes, kattenbak en voer.

Kijk op WWW.CATHAPPY.NL
Mail naar info@cathappy.nl
Bel met 06-42672378
Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6
Sauwerd
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Dagreis Stichting 55+ Adorp – Sauwerd – Wetsinge naar
Ostfriesland op woensdag 28 augustus
De reiscommissie heeft dit keer een grensoverschrijdende reis uitgezocht en wel
naar Ost-Friesland.
Dus paspoort of ID kaart meenemen!!
Vertrek:
om 8.00 uur uit Sauwerd bij de Superrr.
om 8.05 uur uit Adorp bij het benzinestation.
9.30 -11.00 uur
We gaan via Nieuweschans de grens over. De eerste stop is in Nendorp, een klein dorp met
nog geen 200 inwoners.
Na een kop koffie met gebak in de Alte Schule krijgen we een film te zien met informatie over
de "Emssperwerke". Deze film laat zien hoe de schepen die van de 'Meyer Werf' komen hier
doorheen komen om de Eems op te gaan.
Hierop aansluitend kunt u daarvan met eigen ogen kennis nemen tijdens een rondrit met een
gids.
12.00 – 14.00 uur
We zijn dan aangekomen in Greetsiel, een leuk plaatsje, waar ieder op zijn eigen manier de
tijd kan invullen. Op een terrasje een glaasje drinken, een broodje eten of b.v. een wandeling
maken of winkelen….
15.00 – 16.30 uur
In het kleurrijke bloemenstadje Wiesmoor gaan we naar het “Blumenreich” een enorme overdekte bloemenhal.
17.30 – 19.15 uur
In Papenburg bij "Restaurant Hilde Doedens" krijgen we nu eens niet een driegangen diner,
maar een dinerbuffet, zodat ieder zelf kan kiezen wat hij/zij lekker vindt! Genieten dus!
We verwachten om ongeveer 20.30 uur weer thuis te zijn.
Kosten van deze dag: € 53,-.
U kunt zich nu reeds opgeven bij: Joke v.d. Leij,  050 3061727 of Willy Sikkens,  050
3061263.
Betaling van deze reis: bij overschrijving met vermelding – reis – op rekening 300804008 Rabobank Noordwest Groningen t.n.v. Stichting 55+.

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd,
waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning bij eventuele
problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie, waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen! Waar bij de inloopochtenden de computers klaar
staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.Waar bij de themaochtenden informatie wordt gegeven
op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms een wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus.
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!
www.contactblad.info
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Digitale hoek: Computercursussen in Adorp en Sauwerd
In een tijd dat steeds meer digitaal wordt geregeld is het misschien ook voor u een gelegenheid om – onder begeleiding van vrijwilligers – eens over een cursus na te denken!! U kunt
zich nog steeds aanmelden voor het tweede deel van dit seizoen voor de diverse cursussen.
U kunt zich opgeven voor de volgende cursussen:
• Windows 7 voor beginners en Windows 7 voor gevorderden. Het is plezierig voor de docenten om te weten wat u al aan ervaring hebt!
• Cursus Picasa fotobewerking.
• Cursus Fotoboek maken. Leuk voor de volgende vakantie!
Facebook, Twitter en Hyves staan ook op het programma. En wilt u graag informatie over het
omgaan met een iPad of Tablet? Ook dit is mogelijk.
Bij voldoende belangstelling is er een mogelijkheid voor cursussen op een avond, want misschien wilt u graag een cursus volgen maar is dat b.v. door uw werk niet mogelijk dit overdag
te doen. Bij opgave wordt vermeld waar en wanneer de cursussen worden gegeven!
Inlichtingen en opgave bij: Nelly Rasker  050-3061036 of bij Piet Drijfhout  050-3061960

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

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 		
 0595 572107
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Wederom veel reacties op de Verzoamelstee-vragenlijst
Afgelopen maart en april hebben alle inwoners van 65 jaar of ouder uit Adorp een Verzoamelstee-vragenlijst ontvangen. In de vragenlijst waren onder andere vragen op genomen over het
dorp, contact met elkaar, gezondheid en computergebruik. De vragenlijst is dit jaar voor de
tweede keer afgenomen, de eerste keer was in juni 2011.
Was in 2011 het aantal binnengekomen vragenlijsten (de respons) al overweldigend, dit jaar
was het ‘responspercentage’ zelfs nog iets hoger. Maar liefst 72% van de 65+-ers vulde de
vragenlijst in. Dat is 16% meer dan in 2011. Een resultaat om trots op te zijn!
De informatie uit de ingevulde vragenlijsten wordt goed gebruikt. Onderzoeker Eveline Hage
van de Rijksuniversiteit Groningen, doet onderzoek naar de Verzoamelstee-initiatieven in het
dorp. Zij is onder meer geïnteresseerd in óf en hoe computers en tablets contacten met elkaar
kunnen versterken. Ook worden de vragenlijsten gebruikt om feedback te geven aan de Verzoamelstee medewerkers. Zij willen graag weten of zij op de goede weg zijn met de activiteiten die zij ontplooien. Tot slot worden de gegevens gebruikt in een landelijk onderzoek naar
gezond ouder worden.
Op deze plaats willen wij alle mensen die de vragenlijst ingevuld hebben én alle vrijwilligers
die geholpen hebben met het uitdelen van de vragenlijsten hartelijk bedanken voor hun hulp!
Namens het onderzoekersteam,
Eveline Hage en Roel Bakker		
					

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

Opbrengst Collecten Hartstichting en Longfonds
De opbrengst van de collecte voor de Hartstichting bedroeg in Sauwerd € 573,87.
De opbrengst van de collecte voor het Longfonds (voorheen Astmafonds) bedroeg
In Sauwerd € 461,98
In Adorp
€ 215,43
Iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage.
Piet Ritzema
www.contactblad.info
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Het OpRoakeldais festival in Warffum nadert met rasse schreden. Nog maar een aantal weken
voordat het festival begint. Dankzij een aantal vernieuwingen belooft het weer een prachtig
festival te worden.
Zo wordt er dit jaar op woensdagavond een besloten avond gehouden voor de vrijwilligers,
gastgezinnen en dansgroepen. Hierdoor verschuift de officiële opening naar donderdagavond
27 juni. U ben van harte uitgenodigd om de opening met ons mee te vieren. Op deze openingsavond zullen alle landen zich aan u presenteren.
Naast de dansvoorstelling is er op vrijdagavond een spetterende Latin Night met veel live
muziek. Diverse dansscholen uit Groningen zijn aanwezig om u een basis- of vergevorderde
les salsa te geven. Ook zullen de dansgroepen uit Colombia en Puerto Rico voor en met het
publiek dansen.

Ook op zaterdagavond belooft het een groots feest te worden. De dansgroepen zullen zowel
binnen als buiten op het OpRoakeldais plein hun spectaculaire kunsten vertonen. Ook zal er
veel live muziek zijn dat wordt verzorgd door OpRikodais.
Gedurende de week zijn er ook vele workshops voor jong en oud. Kortom; er is genoeg te doen
om er een dagje uit van te maken. Met een passe-partout kunt u overal bij aanwezig zijn. De
voorverkoop van de passe-partouts gaat binnenkort beginnen. In de voorverkoop kosten de
passe-partouts € 30. De voorverkoopdagen voor een passe-partout in het OpRoadeldaisgebouw te Warffum zijn als volgt:
-

Dinsdag 11 juni van 14:00 – 16:00 uur

-

Woensdag 12 juni van 14:00 – 16:00 uur

-

Zaterdag 15 juni van 10:00 – 12:00 uur

Het OpRoakeldaisgebouw is met de auto makkelijk te bereiken. De adresgegevens zijn: Oostervalge 52A/ 53 in Warffum.
Kom, dans en geniet met de wereld van 27 tot en met 30 juni. Wij hopen u dit jaar weer te mogen begroeten bij de 48e editie van OpRoakeldais.
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Op Roakeldais zoekt gastgezinnen!
Voor Op Roakeldais zoeken we gastgezinnen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge
Wij hebben een aardig bestand met gastgezinnen die per jaar enigszins wisselt van samenstelling. 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 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

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.
	
  

Bij slecht weer zal er gespeeld worden in de sporthal.
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
Meint en Tjaaktje Moes		
Oude kerkstraat 9

 3061747
3061830

Wij hopen er een geslaagd en sportief toernooi van te maken. U/jij ook?
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Plannen voor parallelweg langs de N361
Waar op veel wegen uit oogpunt van verkeersveiligheid allerlei aanpassingen worden gedaan
om kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers beter te scheiden van het overige verkeer (zelfs
van scooters en brommers!), lijkt het er op dat er langs de weg Groningen-Winsum een gecombineerde baan in twee richtingen komt voor fietsers en het overige langzaam verkeer. Bij
dit laatste moet worden gedacht aan landbouwvoertuigen, brommobielen, scooters, brommers
en scootmobielen. Hiermee zal een fietsroute plus langs het spoor van de baan kunnen zijn.
Het idee is dat er aan beide zijden van de bestaande N361 een nieuwe rijstrook voor langzaam
verkeer als parallelweg wordt aangelegd. Hierbij is het denkbaar dat de bestaande restanten
van de Oude Adorperweg van en naar de Walfridusbrug, de Plantsoenweg en Oude Winsumerstraatweg in Sauwerd en de Oudeweg bij Groot Wetsinge hiervoor ingericht zullen gaan
worden. Reden voor een dubbele parallewegstructuur is dat men de bestaande aansluitingen
van o.a. woningerven en landerijen op de N361 sterk wil terugbrengen.
Erg brede strook met asfalt
De nieuwe parallelwegen zullen breder moeten worden dan twee maal de breedte van het
bestaande fietspad, waar het op sommige plekken nu al niet al te ruim bemeten is De bestaande
weg zal om diezelfde reden ook niet versmald kunnen worden voor het daarop rijdende grote
verkeer als bussen, vrachtwagens en militair materieel. Anders zou je op het ene punt een
probleem oplossen (file rijden achter langzame voertuigen) en elders een ander probleem
doen ontstaan (langzaamrijdende grote voertuigen die behoedzaam manoeuvrerend elkaar
moeten passeren).
Dit leidt er onvermijdelijk toe dat de nieuwe constructie met parallelwegen meer ruimte in zal
gaan nemen dan de huidige weg nu met aan weerszijden een fietspad.
Wat kan dit betekenen voor de dorpen?
In Adorp is een deel van de N361 al voorzien van parallelstroken. Met de plannen die er zijn,
zal daarvan mogelijk één ingezet worden voor al het langzame verkeer. Als aan de andere
zijde daarmee het bestaande fietspad komt te vervallen, betekent dit dat een aantal woningen afgesneden raakt van een directe verbinding met het centrum van het dorp waar ook het
verkeerslicht staat. En in plaats daarvan moet men minimaal twee maal de weg over al is het
maar om even naar het dorpshuis te gaan, ’t Witte Hoes, of om de hond uit te laten, bij elkaar
op bezoek komen etc.
In Sauwerd kan eventueel gebruik worden gemaakt van de Plantsoenweg als parallelweg.
Dat betekent dat ook al het landbouwverkeer dat niet in het dorp zelf hoeft te zijn, daar dan
toch door komt. Een strook aanleggen direct langs de N361 zou ook nog mogelijk zijn, maar
knabbelt dan zeer waarschijnlijk een stukje af van het Ranomi-plantsoen. Dat is iets wat men
eigenlijk niet kan maken bij een door de gemeente geschonken naamscadeau.
Hetzelfde geldt voor de Oude Winsumerstraatweg. Immers ter hoogte van de voormalige smederij is geen ruimte om direct langs de N361 zo’n brede parallelstrook aan te leggen. Omleiding
van het langzame verkeer via de oude weg is dan een optie. Betekent wel dat dit verkeer dan
ook langs bezoekerslocaties als De Hoeksteen en de Superrr komt, waar aan diezelfde zijde
ook nog eens vanuit grote vrachtwagens bevoorraad wordt. Of extra verkeer op de Oude Winsumerstraatweg wenselijk is, is één. Hoe vandaar verder is een tweede. Voor groot landbouwverkeer is de draai bij de Superrr nu al niet ruim. Bij een parallelwegconstructie zal daarvoor
haast onvermijdelijk een deel van het perkje en/of parkeerplekken moeten worden opgeofferd.
Vanaf dat punt zal het vervolgens passen en meten worden om zowel de gewone rijbanen als
de parallelweg een plek te geven. De huidige N361 opschuiven naar het westen, zodat die
dichter bij de huizen komt te liggen, lijkt dan onvermijdelijk. En de huizen aan de oostzijde bij
de rijstrook voor langzaam verkeer krijgen het landbouwverkeer dichter voor de ramen langs.
Uiteraard voor degenen die aan het met verdwijnen bedreigde fietspad wonen dezelfde vraag
www.contactblad.info
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als in Adorp: hoe staat het dan met de bereikbaarheid van het dorp. En wordt er ook ingeleverd
op trottoir. En zo ja, aan welke zijde en hoeveel?
Voor zowel Groot als Klein Wetsinge betekent een aparte rijbaan voor langzaam verkeer dat
fietsers op punten waar gewoon 80 km/u mag worden gereden vaker overgestoken zal moeten
worden. Dit geldt overigens ook voor de laan naar Harssensbosch. In ieder geval geen pré
voor het achterliggende netwerk van fietspaden in het Reitdiepgebied.
Doemscenario?
Zeer waarschijnlijk niet, want de inschattingen zijn gebaseerd op de wegbreedte die langzaam
verkeer nodig heeft om elkaar te kunnen passeren. Zeker de landbouwvoertuigen die tegenwoordig groot en breed uitgevoerd zijn, eisen nogal wat ruimte op.
Helemaal geen verbetering in leefbaarheid, leefomgeving en veiligheid
Als argument voor deze aanpak wordt wel eens gebruikt dat de dorpen in de kom opnieuw
kunnen worden ingericht. En dat heeft de klank van beter maken. Net zoals dat daarmee de
veiligheid en leefbaarheid bevorderd zouden worden. Maar als men de herinrichting van onze
dorpen wil combineren met een aparte rijbanen voor langzaam verkeer, dan blijft er simpelweg
te weinig ruimte over waar überhaupt iets leuks mee gedaan kan worden. Sterker nog: aanwonenden gaan er zeer waarschijnlijk meer op achteruit dan ze lief zal zijn. Dat compenseer
je niet met een extra boompje of bankje even verderop.
Maar het grootste nadeel is de achteruitgang in veiligheid voor de meest kwetsbare groep verkeersgebruikers, te weten fietsers en dan met name schoolkinderen (niet alleen van en naar
de stad maar ook tussen onze dorpen). Niet voor niets is het de landelijke trend om fietsers
zoveel mogelijk af te scheiden van het overige verkeer. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat dit
vele slachtoffers scheelt. De gemeente Winsum was indertijd erg blij dat men de weg tussen
Baflo en Eenrum met N361-gelden kon verbeteren juist ten behoeve de verkeersveiligheid van
fietsers. Hier wil men over een veel langer traject met meer (jonge) fietsers het tegenovergestelde doen. Kan iemand dit uitleggen?
Waarom niet het alternatief voor de N361?
Toen er plannen waren voor een nieuw tracé voor de N361 is er in nauw overleg met de
bewonersvertegenwoordiging uit Winsum, verenigingen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd – Wetsinge en de dorpsraad van Noorderhoogebrug een alternatief ontwikkeld waardoor een zeer groot deel van de verkeersstroom van en naar Groningen afgeleid
kon worden via de route Winsum-Bedum-Eemshavenweg. Daardoor zou de verkeersdruk op
Adorp, Sauwerd en Wetsinge substantieel afnemen en zodoende bijdragen aan de leefbaarheid zonder de dorpen doods te maken. Bovendien zou dit een goede oost-west verbinding
opleveren tussen de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum. Daar heeft het in ons gebied
altijd aan ontbroken. Bovendien is zo’n verbinding juist nu uiterst actueel gezien de plannen
voor de gemeentelijke herindeling.
Het plan met een westelijke ringweg is ook door de bevolking en politiek van Bedum omarmd in
een gezaamelijk schrijven van de drie gemeenteraden van de gemeenten de Marne, Winsum
en Bedum in 2011, omdat het ook een zeer goede oplossing is voor de verkeersproblematiek
van heel Noordwest-Groningen is.
En toch... besluit de overheid / provincie nu anders. Onbegrijpelijk. Een alternatief dat evenals
de ringweg rond Mensingeweer van alle kanten volop steun ondervindt wordt niet gehonoreerd. De bewoners van Bedum zijn niet blij met de nu voorgestelde nieuwe oostelijke ringweg;
Winsum krijgt een noordelijke rondweg die het probleem niet oplost, maar slechts omleidt. Onderdendam zal er ook niet op vooruitgaan. En het belang van een goede oost-westverbinding
wordt niet ingezien, terwijl de provincie juist langs die as zo graag samenwerking en –voeging
van gemeenten wil zien.
Op maandag 3 juni in het Trefcentrum in Bedum en op dinsdag 4 juni in Recreatiecentrum de
Maren kan men vanaf 17.00-21.00 u. de plannen van de Provincie beoordelen tijdens zoge28

Contactblad 1 juni 2013

www.contactblad.info

naamde inloopsessies. Aansluitend zal er op 5 juni door de Provinciale Statencommissie Mobiliteit & Energie een oordeel gegeven gaan worden over het plan van Gedeputeerde Staten.
Mocht deze commissie akkoord gaan met de plannen dat zal formeel Provinciale Staten begin
juli e.e.a. definitief gaan goedkeuren. Aansluitend gaat de provincie de plannen dan verder
in detail uitwerken. In totaal gaat de Provincie voor € 41.000.000,-- gemeenschapsgeld investeren terwijl er voor de toekomst geen robuuste en duurzaam oplossing voor Noord-West
Groningen wordt gerealiseerd.
Volg de actuele ontwikkelingen op  www.n361.com

	
  
De Dag van de Regio is een dag van zien, doen en ontdekken. In het eerste weekend van
oktober laten de deelnemers zien wat de regio de moeite waard maakt. Ieder jaar staat een
ander thema centraal.

Feest: 10 jaar Dag van de Regio!
Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 wordt voor
de 10e keer de Dag van de Regio gehouden. Een
jubileumjaar dus, en dat willen we vieren!
Het platteland biedt volop mogelijkheden voor een
verrassende ontdekkingstocht. Daarom is het the	
  
ma van 2013: Boerengoed. Monumentale boerderijen, ambachtelijke streekproducten, wandelingen of rondleidingen over een landgoed, de Dag van de Regio weet al 10 jaar lang haar
bezoekers te verrassen.
Op creatieve wijze laten de deelnemers zien wat de regio te bieden heeft. De Dag van de Regio stimuleert deelnemers om (opnieuw) de samenwerking aan te gaan en gezamenlijk een
nieuwe kant van het eigen dorp te laten zien. Boeiend en inspirerend!
Proef de gastvrijheid van de regio en kom langs bij onze deelnemers. Samen presenteren zij
de parels van de regio tijdens het eerste weekend van oktober. Het programma staat vanaf
medio september op www.dagvanderegio.nl. Graag tot ziens!
Wilt u meedoen met uw dorp of regio? Kijk op  www.dagvanderegio.nl voor meer informatie,
plan een bijeenkomst met uw dorpsgenoten en kom samen in actie!

Unicef Nieuws
Mede dankzij Unicef is de kindersterfte sinds 1990 gedaald met ruim 40 %. En in de plaatsen
waar Unicef werkt, werken heel veel inlandse mensen. Er zijn ook veel vrijwilligers, vrouwen
en mannen. Ze gaan met materiaal van het hospitaal het land in. Een kist boven op hun hoofd,
of op een fiets van Unicef. Ze brengen medicijnen, vitaminen, Plumpy’nut (voedzame notenpasta voor ondervoede kinderen) en kunnen antibiotica geven tegen longontsteking. Ze hebben een kralenketting in hun kist, waarmee ze tellen hoe vaak een kind ademt en dan weten
ze of het antibioticum nodig heeft.
De komende twee jaar is het thema van Unicef breng de kindersterfte naar 0. Nu sterven er
nog 19.000 per dag en we werken naar 00000. Daar hebben we uw hulp bij nodig.
Met vriendelijke groet,
Verkooppunt Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16 9771 BE Sauwerd -  050-3061016
www.contactblad.info
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t Lichtknopke
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Dou Gerard dij zodderdag thoes kwam was t midden ien naacht. Hou loat persies wis e nait.
Gerard haar nait veul vernul van tied. Hai mainde zevens ain slag te heuren van torenklok ien
dörp. Dat kon haalf ain wezen, ain uur, haalf twij of alderdeegs haalf drij of nog loader.
Hai sloop hail verzichteg te thoes ien, want hai wol zien olders as t aits kon nait wakker
moaken. Nait zozeer om heur te ontzain, mor feidelk omdat zai nait waiten zollen hou loat of e
thoeskommen was. Want doar was aanderdoags altied kommentaar op.
Ien t lest van week ging Gerard mainstied noar kroug tou ien dörp, zien ainegste oepke.
Aander diverdoatsie haar e nait. Gerard was ainspaanjer en zat ook nait veul vraauwlu-vlees
aan bie hom. Boerderij was zien ding. Zien olders waren al op leeftied en woonden bie hom
ien. Of feidelk net aansom, hai woonde nog bie heur ien. t Wachten was op n vraauw veur
Gerard, den kon e traauwen en boerderij overnemen.
Want zo heurde dat. n Boer traauwd eerst, nemt den t bedrief over en trekt mit zien vraauw
ien t veurhoes. Zo was t ook altied goan mit zien veurolden. Mor mit Gerard stoekte dat.
Gerard von dat dikke flaauwe kul, dat wachten op n vraauw. Hai kon nou toch ook wel t bedrief
overnemen? Hai was n wozzen man.
Boetendes, zien voader begunde wat te sukkeln mit gezondhaid. En hai laip Gerard ook aingoal veur vouten mit zien conservatieve opvattens over t boerenbedrief, n dikke aargernis. Zai
akkedaaierden van gain meter. Van Gerard moggen ze der votdoalek wel mit opholden en n
hoes kopen ien dörp. Of desnoods noar t verzörgenstehoes goan. Stiekem docht e wel ais,
waren ze mor oet tied, den kon e zien gang goan.
t Was slim duuster overaal, ien boeten en nog meer ien hoes. Waren gain moan en gain
steerns te zain. En boeten dörp stonden gain lanteernpoalen. t Was ook doodstil, ales was
ien rust en wiend was wegvalen. Netuurlek wis Gerard wel woar t laangs was ien t veurhoes.
Ale hoesgeluden kende hai. Grondel van achterdeur dij wat verroust was en n deur dij piepte,
n lösliggende vlourtegel ien gaang, n traptree dij kroakte. Hai wis aal dij geluden handeg te
omzaailen.
Mor der was altied ain leutje, mor slim belangrieke hindernis te nemen. t Lichtknopke van
laamp op zolder noar zien sloapkoamer. Dat was n olderwetse draaischoakeloar van bakkeliet,
nog oet prehistorie. Bie t omdraaien gaaf dat n knappend geluud. Of je nou t knopke langsoam
of vlug omdraaien deden, verzichteg of roeg, as e ainmoal over t dooie punt hìn was, kwam
der altied dezulfde haarde 'pàts'!
Mor wat nog slimmer was, t knopke zat op t dunne holten schot tussen sloapkoamer van zien
ollu en trapopgang. Dat leutje knopke haar hom zowat zien haile leven al ploagd. Ook vrouger
al, dou hai as kwoajong op stap ging, wis zien ol heer altied persies hou loat of e thoeskommen
was en gaaf der aanderdoagssmörgens aan etenstoavel zien negatieve kommentaar op. Doar
haar e dou ook al n grode hekel aan en zodounde ook aan t verrekte knopke.
Zol e ter op n moal op woagen, zunder licht, zunder t knopke om te draaien? Echt doen was
Gerard nait, mor hai haar wel wat op en hai vuilde hom doezeg en licht ien kop. Mor hai was
nog wel zo bie zien besef dat e goud wis dat e op zolder gain meroakels moaken mos. Doar
laag veul rommel van zien ol heer enter over twenter op vlouer. Dingen doar zien voader gain
ofstand van doun kon, mor ook nooit meer bruukte.
Toenraif, blompotten, blikken deuskes mit blomzoad, olle gerdienerails, n poar dakpannen,
stukken lood. En n jachtgeweer. Zien pa kon ales bruken en dee nooit wat vot. En overaal
fruit oet abbelhof oetspraaid over holten vlour, abbels en peren. Nog van veureg joar en aldernoaste meelderg of haalf verröt, nait meer te eten. Op nduur kregen swienen ze te vreten. En
dat ging ale joaren zo.
30
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Overdag kon hai makkelk om dij rommel op zolder tou levaaiern as e van zien sloapkoamer
kwam. En ien week was t soavends ook gain punt. Zien ollu en hai gingen altied tougelieks op
bèr. Din ging zolderlaamp gewoon aan. Mor as e loat thoes kwam twievelde Gerard altied. Dat
lichtknopke mouk n vrezelk lewaai midden ien naacht. Mor zunder n beetje licht doarboven
kon t nou nait. n Duvels dilemmoa. As hai ien duustern op zolder aargens tegenaan stötte of n
abbel veur vouten kreeg, was t effect net zo groot.
Hai wer der den ale moalen weer zenewachteg van. Klotenknopke! Woarom kon der nait gewoon n moderne schoakeloar op moakt worden? Ain zunder geluud. Mor nee, t mos apmoal
bie t olle blieven van zien ol heer. Meschain júúst wel, docht Gerard nareg, dat zien pa hom zo
nog altied ien de goaten holden kon. Nee, as zai der nait meer waren, zol t n haile opluchten
wezen veur Gerard.
Zachtjes laip Gerard haalweg trappen op en kwam bie t lichtknopke. Verzichteg draaide hai
knopke langsoam ien t ronde. Hai vuilde spannen van t veerke ien t apperoat oplopen. En zien
aigen spannen ien t lief netzo. Swait brook hom oet en hai kneep zien ogen stief dicht. Nog n
hail luk stukje en dou, pàts! t Knalde as n pistoolschot deur naacht.
Hai schrok ter altied weer van. Je wizzen feidelk nooit persies wanneer dij 'pàts' kwam. Echo
van t geluud zat nog menutenlaank ien zien oren. Hai wis dat zien voader nou kloarwakker
was, berlampke aan dee en op wekker keek. En dat e haile naacht nait weer sloapen zol, want
hai was n dunsloaber. Ook zien moeke zol nou wakker wezen, alewel dij makkelker weer ien
sloap kwam.
Dit kin zo nait laanger, docht hai dou e hom oetkledde. Dizze situoatsie móut opholden. Zien
ollu haren eerder al ais veursteld dat Gerard hom opgeven zol veur t bekende tv-programma
'Boer zoekt vrouw'. Mor Gerard haar dat rezelut kwait n woarhìn votgooid. Gain vremde vraaulu op boerderij en zeker nait doar zien olders bie waren.
En haildaal nait mit camera's der bie en mit dij presentatice. Dat wicht kon elke boer kriegen
doar ze hom hebben wol. Nee, hai zol wel oppazen en begunnen doar never nooit nait aan.
Mor van aander kaant, dit was zo ook n onholdboare toustand.
t Beste zol meschain toch wezen as e ook n vraauw kreeg en traauwen kon. Mor ja, den mos
e der op oet, want ien kroug kwammen mainst vrijgezelle oldere kerels. En as der toch ais n
vraauw kwam, was dat n verlepte dreugbluier, gain pertnij veur n boerenzeun. En zodounde
was dat ter nog nait van kommen.
Mit zien haalfdoene kont lait e hom bovenop bèr batsen en zol doalek ien sloap valen wezen,
as hom nait ienains wat ien t zin schoot, doar e kloarwakker van wer. Dij jachtgeweer op zolder,
zol dij nog gangboar wezen? Zollen der nog petronen bie wezen? Hai heurde zien voader der
nooit over.
Aigelk was t verboden om zo'n geweer ien hoes te hebben, jachtakte was al joaren verlopen.
Hai wis nait persies woar, mor hai mòs aargens wezen, ien n broenleren foudroal. Hai vuilde
ienains n staarke aandrang om mörgen dat geweer op te zuiken. Dou e dat beslut nomen haar,
vil e doalek ien n dreumloze sloap.
Moandags ston t bericht mit dikke koppen ien ale kranten en t was op ale tv-jounaals. n Swoar
overspannen boerenzeun (31) het zundagoavend mit n jachtgeweer meerdere moalen mit hoagel schoten op n holten schot ien t veurhoes van boerderij, van hail dichtbie. Hoagels bennen
dwaars deur t schot henvlogen noar sloapkoamer der achter. Doar was t boerenechtpoar heur
net aan t oetklaiden en wollen op bèr.
Zeun is nog voortvluchteg.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
www.contactblad.info
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Fotografisch Geheugen
Sporen in de gemeente Adorp en het nieuwe gemeentehuis
In de vorige alfevering werd al aangestipt of er een verband zou zijn tussen het station te Sauwerd en de keuze in 1904 voor Sauwerd als plaats voor het nieuwe gemeentehuis.
Allereerst het gegeven dat de raad van Adorp pas in 1904 daadwerkelijk besloot te kiezen voor
een eigen huis der gemeente. Dat wil zeggen dat men sinds de instelling van de gemeentelijke
structuur in Nederland 90 jaar ruimte bij anderen gehuurd had, waarvan het overgrote deel
in het eerste onderkomen: het voormalige recht- en raadhuis in Adorp (met als huidig adres
Zuiderstraat 12).
In 1870 doet J.H. Kruisinga, voormalig gemeente-ontvanger en dan net kastelein / herbergier
van wat nu 't Witte Hoes genoemd wordt, een aanvraag om het gemeentehuis naar zijn pand
te verplaatsen. De raad besluit afwijzend. (De 'Hindriks' die J.G. Bakker noemt in zijn "Geschiedenis van Sauwerd en omstreken is zeer waarschijnlijk een andere aanduiding voor het
oorspronkelijke raadhuis geweest; niet voor een tijdelijk onderkomen elders.)
In 1877 komt deze verplaatsing weer ter sprake. Dan besluit de raad met zes stemmen voor
en één tegen om gemeentehuis en secretarie per 1 mei 1878 alsnog in Kruisinga's logement
onder te brengen. Maar binnen een paar jaar staat de volgende verhuizing voor de deur. In
1881 werd er weliswaar een wet van kracht tot "beteugeling van het misbruik van sterken
drank" waarbij geen drank geschonken mocht worden in een "localiteit", zoals men dat toen
noemde, die geheel, gedeeltelijk of in directe verbinding daarmee ook voor de "publieke dienst"
werd gebruikt, maar dat wil niet zeggen dat het verboden werd om een café en gemeentehuis
in één gebouw onder te brengen. De caféhouder kon in zo'n situatie echter wel zijn vergunning
voor het schenken van sterke drank kwijt raken. Die vergunning zou dan geweigerd moeten
worden door diezelfde gemeente die in zijn pand onderdak genoot. De wetgever had hiermee
een aardig dilemma geschapen. De herbergier en de gemeente hadden dus de keus: of overstappen op het schenken van louter niet-alcoholische dranken in het café (dat daarmee zijn
oorspronkelijke functie als 'koffiehuis' zou terugkrijgen) waardoor de gemeente gebruik kon blijven maken van het pand; of de gemeentelijke dienst laten vertrekken. En daarmee zou in het
geval van Adorp E. Slierma, die intussen Kruisinga als herbergier was opgevolgd, in feite een
inkomstenbron verliezen in de vorm van huur en (uiteraard ook) consumpties die niet alleen
verstrekt konden worden aan degenen die bij het gemeentebestuur en secretarie betrokken
waren, maar ook aan de bezoekers.
De gedoogtijd was vijf jaar, dus men had wel even de tijd om dit op te lossen. E. Slierma heeft
het slim aangepakt. Naast het café bouwde hij hiervoor een nieuw huis. Dat werd door hem
aan de gemeente verhuurd.
Over het verstrekken van consumpties door de huis- annex kroegbaas zijn geen gegevens
gevonden, maar op z'n minst zal dat uit koffie bestaan hebben. En voor het overige kon men
nog altijd gemakkelijk bij Slierma in het naastgelegen café terecht. Want het zo dichtbij hebben
van het gemeentelijk bestuur en secretarie moet wel zeer aantrekkelijk zijn geweest, immers
ook herbergier Van Zijl van het logement te Sauwerd stelde de gemeente in deze tijd gratis terrein beschikbaar naast zijn localiteit om daar een gemeentehuis te bouwen. Hij had tekeningen
met een voorstel tot inrichting bij zijn verzoek gedaan. Dit voorstel is nipt afgewezen met twee
tegen drie. De stemverhouding had misschien anders gelegen wanneer twee andere raadsleden wel hadden mogen stemmen, maar dit was niet toegestaan omdat ze familie waren van
Van Zijl. Zodoende werd het Slierma gegund. Maar de gemeente legde zich daarbij niet vast
op een verplichting om dit pand een vastgesteld aantal jaren te moeten blijven gebruiken.
In 1904 beschikt de gemeente over voldoende kapitaal om zelf een eigen onderkomen te
bouwen. Het kan zijn dat men zich daarnaast heeft laten inspireren door enkele andere ge32
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meenten, die dan net nieuwbouw hebben laten plegen. Een update van de wet tegen drankmisbruik, die in datzelfde jaar van kracht wordt, hoeft in ieder geval geen reden te zijn want de
bepalingen met betrekking tot alcoholvergunning en ruimten voor 'openbare diensten' bleven
onveranderd. Hoe het ook zij, in februari 1904 wordt de nieuwbouw op de agenda gezet en
daarmee samenhangend een eventuele verplaatsing van het gemeentehuis naar Sauwerd. Dit
onderwerp blijkt overigens kort daarvoor al informeel of in besloten vergadering aan de orde
te zijn gesteld, maar daarvan zijn helaas geen verslagen terug te vinden. Dat het algemene
oordeel is dat Sauwerd de meest geschikte plek toelijkt, blijkt uit het feit dat zonder hoofdelijke
stemming besloten wordt dat het nieuwe gemeentehuis in Sauwerd gebouwd moet worden.
Raadslid F. Veldman is die bewuste vergadering afwezig. Maar in de daaraan voorafgaande
vergadering gaf hij wel aan zich verplicht te achten "als lid van de Raad om tegen dusdanig
voorstel te stemmen, evenwel wat hem persoonlijk aangaat zou hij het gemeentehuis wel
graag te Sauwerd zien". Wat het ontwerp betreft, had Veldman niet zozeer bezwaren tegen architect Drewes op zich, maar was zijn voorstel om ook eens andere architect uit te nodigen dan
alleen Drewes (die ook de protestantse kerk aan het Kerkplein in Sauwerd ontworpen heeft).
Kastelein Van Zijl uit Sauwerd heeft blijkbaar nog steeds een gratis terrein in de aanbieding
aan naast zijn gelegenheid, maar stilzwijgend wordt besloten dit niet te accepteren. Eventueel
had men het liever gekocht dan gekregen. Men kiest er uiteindelijk voor om van P. Lugtenborg
een ander terrein in Sauwerd aan te kopen, dat een eind verderop gelegen is op de hoek van
de straatweg van Groningen naar Winsum (dat stukje heet daar nu Plantsoenweg) en de Stationsweg (later hernoemd tot Stationsstraat). Daarnaast hadden ook twee andere particulieren
grond te koop aangeboden, maar die percelen werden minder geschikt bevonden.
Een paar weken nadat het besluit tot nieuwbouw genomen is, komt er bericht van Slierma dat
hij de gemeente het huidige onderkomen ter overname aanbiedt voor f 1.800,-. Maar dit is dan
al een gepasseerd station: zowel de begroting als de tekeningen van het nieuwe gebouw zijn
inmiddels goedgekeurd. De trein rijdt al, bij wijze van spreken, en er is duidelijk vaart gemaakt.
Het kan niet anders dan dat men het schrijven van Slierma alleen maar voor kennisgeving kan
aannemen.
De gemeente is nu volledig los van wat voor band met wie dan ook. Zelfs als het gaat om de
catering. In het nieuwe gemeentehuis zal helemaal geen alcohol worden geschonken; bezoekers van de openbare vergaderingen krijgen zelfs geen drup koffie. Dit wordt vastgelegd in de
instructie van de conciërge, die boven het gemeentehuis komt te wonen. Het reglement zal wel
goed gehandhaafd zijn door de gemeenteveldwachter, die in 1904 de eerste conciërge werd.
In juli 1904 wordt de nieuwbouw van het gemeentehuis aanbesteed. De aannemer is Bijmolt
uit Westeremden. (Deze aanneemer zal later ook de woning voor de opzichter weg en werken
bouwen bij het station, het bouwwerk dat er nog steeds staat.) Enige maanden later is de
nieuwbouw gereed. Op 25 november 1904 vindt er de eerste raadsvergadering plaats.
De rol van de spoorlijn en dan met name het station te Sauwerd
Uit geen enkel stuk blijkt direct dat de keuze voor Sauwerd ingegeven is vanwege het station
aldaar tegenover een halte met minder goede verbindingen in Adorp. Maar werd bij de aanleg
van de spoorlijn nog benadrukt dat Adorp de hoofdplaats der gemeente is, in 1904 wordt Sauwerd aangeduid als middelpunt en daarom de aangewezen plek voor een nieuw te bouwen
gemeentehuis. Dokter Wiersma, die in 1902 gemeentegeneesheer werd, had zich ook al in
Sauwerd gevestigd waar in het verleden Adorp voor de hand zou hebben gelegen.
Hoewel het niet klip en klaar aan te tonen is, begint zich juist na de aanleg van de spoorlijn
een kanteling af te tekenen in de aloude verhoudingen tussen Adorp en Sauwerd waarbij
Sauwerd hoofdplaats Adorp meer en meer gaat overvleugelen. Dat het gemeentehuis in Sauwerd is komen te staan is daar misschien een uiting van, maar juist die verplaatsing deed het
zwaartepunt uiteindelijk nog meer in Sauwerd terechtkomen.
schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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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. Bartok, F. Farkas en anderen ten gehore brengen. Deze
getalenteerde masterstudenten van het conservatorium 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 zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.
tsael.nl en  050-306 21 96.

Foto-expositie "Stad en Ommeland" in gemeentehuis Winsum
In het gemeentehuis in Winsum is vanaf een expositie te zien van fotoclub GAAF, de Groninger
Ambitieuze Amateur Fotografen. De expositie heeft als titel “Stad en Ommeland” en geeft een
mooi beeld van het Groninger land in de breedste zin, dus van Stad tot Wad.
GAAF bestaat uit een groep enthousiaste amateurfotografen. Iedere fotograaf laat zich inspireren door de omgeving en weet dit op eigen wijze weer te geven. Voor de één is kleur of zijn
weidse vergezichten van belang, een ander kiest voor soberheid of detail.
De expositie “Stad en Ommeland” is van 30 mei tot en met 23 augustus te zien in het gemeentehuis te Winsum: maandag t/m donderdag van 8.00-17.00 u. en vrijdag van 8.00-12.00
u. Op dinsdagavond is het gemeentehuis ook van 19.00-20.00 u. geopend.

CBS De Meander zamelt kleding in
Sinds kort heeft CBS de Meander een kledingcontainer van het leger des Heils op haar schoolplein staan. De school zamelt kleding in voor het goede doel en werkt zo mee aan het recyclen
van kleding. Dagelijks kunt u uw kleding e.d. tijdens schooltijden in de kledingcontainer deponeren. Regelmatig wordt deze kledingcontainer door het Leger des Heils Reshare geleegd.
Door het inzamelen van kleding ondersteunen we verschillende projecten van het Leger des
Heils in binnen- en buitenland. Enkele voorbeelden:
-- Sociale vakanties voor mensen die daar normaal geen gelegenheid toe hebben. Tijdens
deze vakanties krijgen de deelnemers alle gelegenheid om even hun zorgen te vergeten.
-- Het project ‘Verkeerd Verbonden’ in Utrecht. Medewerkers van het Leger des Heils gaan
eropuit om contacten te leggen met dak- en thuislozen die zelf vaak zorg mijden. Als deze
mensen hulp nodig hebben, wordt gekeken op welke manier die het beste gegeven kan
worden.
-- In Lelystad heeft het Leger des Heils een dagtrainingscentrum voor minderjarigen in de
leeftijd van 13 tot 18 jaar met gedragsproblemen. Op vrijwillige basis worden zij geholpen
en getraind in verschillende vaardigheden, zoals het leren onderhandelen, het omgaan met
autoriteiten en het omgaan met ouders of leerkrachten.
-- Internationale projecten van het Leger des Heils, zoals kinderhuizen in Afrika en Azië.
-- Hulp bij rampen, zoals voor de slachtoffers van de Tsunami en de aardbeving in Pakistan.
Wat kunt u inleveren in onze container?
Dekens, dekbedhoezen, gordijnen, handdoeken, handschoenen, hoeden en petten,
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!
www.contactblad.info
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Westers Plakboek: september tot december 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:
Adorp, Sauwerd en Wetsinge organiseren
in september 2004 gezamenlijk een lichten feestweek. Het thema is 'in en rond de
boerderij'. Behalve dat de tuinen verlicht
en versierd zijn, worden er diverse andere
activiteiten georganiseerd zoals een open
luchtconcert door Fanfarecorps Adorp; een
braderie en priegelmarkt; een spelmiddag
voor de kinderen van de basisscholen en
een sport- en spelavond voor volwassenen;
en een open podium met diverse groepen en
artiesten. Op de afsluitende zaterdag is er in
De Hoeksteen in Sauwerd een expositie met
foto's van de Wetsinger volkstuintjes.
De wierde van Wierum wordt hersteld
met slib dat afkomstig is van baggerwerkzaamheden in het Reitdiep en Aduarderdiep.
Dit slib, in totaal zo'n 80.000 kubieke meter,
komt 'vers' (dus nog vloeibaar) bij Wierum
aan. Bij de wierde worden daarom eerst dijkjes aangelegd om wegvloeien van het slib te
voorkomen. Men gaat er van uit dat het drogen van het slib vijf jaar in beslag neemt.Omwonenden zijn niet onverdeeld blij met dit herstelplan. Voor een aantal van hen betekent dit
het verdwijnen van hun uitzicht.
De gemeente Winsum heeft het plan opgevat om te bezuinigen op de consultatiebureaus door deze in de dorpen te sluiten,
waaronder ook die in Sauwerd bij de huisartsenpost. Het is de bedoeling dat men hiervoor
in het vervolg naar het Gezondheidscentrum
in Winsum moet. De diverse verenigingen van
dorpsbelangen verzetten zich hier tegen.
In oktober 2004 dreigt nog steeds sluiting
voor de bibliotheek in Sauwerd. Deze zou
niet meer voldoen aan de eisen van de tijd, de
planken zouden volgens ARBO-regels niet op
de juiste hoogte hangen en de medewerkers
zouden niet gekwalificeerd zijn. Geld om deze
zaken naar het gewenste niveau te brengen is
er echter niet. En dat terwijl de bieb dan al 37
jaar goed draait op vrijwilligers; de opstartfase
en de werkzaamheden daarna gecoördineerd
zijn door iemand uit het onderwijs; er allerlei
extra activiteiten worden georganiseerd om
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het lezen te bevorderen; en er veel tevreden
leners zijn waar de bibliotheekmedewerkers
ook nog iets extra's voor doen, zoals boeken
thuis brengen wanneer men door ziekte niet
zelf kan komen.
In november wordt bij de begrotingsbehandeling door de gemeente duidelijk dat op dat
moment nog geen beslissing wordt genomen.
Een aantal fracties is namelijk van mening
dat er onvoldoende naar betrokkenen is geluisterd en dat er geen onderzoek is gedaan
onder de inwoners van Sauwerd. Dat onderzoek komt er nu alsnog. Maar het bibliotheekbestuur van Winsum voorziet al de uitkomst:
het is te duur om de bibliotheek van Sauwerd
naar een acceptabel niveau op te krikken.
In december wordt gemeld dat de bieb nog
zeker tot 1 april 2005 open zal blijven
Poldermolen De Koningslaagte krijgt in december een nieuwe jas aangemeten: de rieten bekleding wordt vervangen. Dat is voor
het eerst sinds de bouw van de molen in 1878.
De 82-jarige Harm Kruijer uit Adorp ontvangt in december de vrijwilligersprijs van
de gemeente Winsum. Dit vanwege zijn vrijwilligerswerk bij Voetbalvereniging Adorp.
De 14-jarige Ranomi Kromowidjojo uit Sauwerd ontvangt in diezelfde maand bij het
provinciaal Groninger sportgala de aanmoedigingsprijs voor aanstormend talent.
Dat dit niet onverdiend is, was het weekend
daarvoor al gebleken: tijdens de Nederlandse
kampioenschappen sleepte ze zes gouden
en twee zilveren plakken in de wacht bij de
jeugd. Bij de dames werd ze tweede achter
wereldkampioen Marleen Veldhuis. Sinds enige maanden maakt Ranomi bovendien deel
uit van de kernploeg jeugd van de Stichting
Topzwemmen Nederland.
En in tegenstelling tot wat eerder in 2004 niet
mogelijk leek: Adorp krijgt toch een eigen
alarmsirene. Den Haag maakt een uitzondering omdat het dorp aan zowel een weg
als spoorlijn ligt waarlangs gevaarlijke stoffen
worden vervoerd.
schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Aspergesalade met Hollandse garnalen
Nodig:
• 750 g witte asperges
• sap van ½ citroen
• 4 el olijfolie
• 1 tl Franse mosterd
• 4-8 sneden (stok)brood
• 50-100 gr sla
• 100 gr Hollandse garnalen
Doen:
• Schil de asperges en snijd het houtachtige uiteinde van de asperge. Kook de asperges in
weinig water met zout 10-15 minuten beetgaar. Giet de asperges voorzichtig af en spoel ze
met koud water verder af (zodat ze een knapperige beet houden).
• Meng voor de dressing het citroensap, de olijfolie, de mosterd en versgemalen zout en peper
door elkaar.
• Leg de asperges met de sla en de garnalen op 4 borden en besprenkel met de citroendressing.
• Serveer met het brood.
Variatie: Vervang de garnaaltjes door gebakken spekreepjes, gerookte zalmsnippers of door
partjes gesneden gekookt ei.

Ham-prei salade
Nodig:
• 4 eieren
• 1 prei
• 8 plakjes (achter)ham
• 8 el mayonaise
• zout
• peper
• paar sprietjes bieslook
Doen:
• Kook de eieren in kokend water in circa 8 minuten hard.
• Snijd ondertussen de prei in dunne ringen, de bieslook fijn en de achterham in kleine blokjes.
• Pel de eieren en snijd de eieren in kleine blokjes.
• Meng in een kom de eieren, prei, bieslook, achterham, mayonaise, peper en het zout tot alles
goed gemengd is.
• Proef of er genoeg zout en peper in zit en voeg indien nodig nog wat extra zout of peper toe.
• Serveer op brood, toast of op een cracker.
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