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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.
augustus
maand
tot 23
24
9.30 u.
28
september
deze maand
1- t/m 19
4
20.00 u.
7
7/8
14.00 u.
8
9.30 u.
13
14/15 14.00 u.
14/15 14.00 u.
17
21/22 14.00 u.
28
9.30 u.
oktober
6
10.00 u.

Voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningslijn ter inzage (zie p. 31)
Expositie 'Stad en Ommeland' in gemeentehuis (zie pagina 21)
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
St. 55+ Reisje naar Ost-Friesland (zie pagina 23); opgave bij voorkeur
voor 22 augustus!!

Start computercursussen Digitale Hoek (zie pagina 24)
Voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningslijn ter inzage (zie p. 31)
VV SIOS, ledenvergadering 2013 in kantine SIOS (zie pagina 21)
Hineniloop 5 over diverse afstanden (zie pagina 21)
Rieneke Gollnau e.a. kunstenaars exposeren in Oostum (zie pag. 27)
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp
Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
Rieneke Gollnau e.a. kunstenaars exposeren in Oostum (zie pag. 27)
Cult.Cie. Adorp, Dubbelexpositie in kerk Adorp (zie pagina 29)
Cult.Cie. Adorp, Dubbelexpositie in kerk Adorp (zie pagina 29)
Doe-ochtend speelweide "De Molen" in Adorp

Steunpunt A-S-W weer van start

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

Het einde van de zomervakantie is in zicht en het volgende nummer
verschijnt ook weer op papier.
Kopij voor het nummer van 1 september kan tot 27 augustus
worden aangeleverd.
www.contactblad.info
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
18 aug.
9.30 u. - ds. H. Schuur
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
1 sep.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Startzondag
8
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
9.30 u. - ds. H. Pol
22
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Heilig Avondmaal
29
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
18 aug.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
25
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
1 sep.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
8
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
15
9.30 u. - ds. E.C.Luth
14.15 u. - ds. W. Jagersma
22
9.30 u. - ds. R. IJbema
14.15 u. - ds. W. Jagersma
29
9.30 u. - ds. E.C.Luth
14.15 u. - ds. W. Jagersma

'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 augustus worden ingezameld zijn: blikgroentes en suiker.
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
augustus

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

september

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en vacuüm verpakte rookworsten (voor inleveren zie pagina 4).
Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen
(tandpasta, shampoo etc.) (voor inleveren zie pagina 4).

oktober

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 8.30 – 16.00 u.
Openstelling:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

telefoon
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.

Snelbalie
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.

Servicebalie
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor een aantal producten kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum 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?
Kijk op  www.winsum.nl 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 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: MILEUDIENST 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
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.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning, De Vang 3, 9774 PW in Adorp
(2013-0061, 9 juli 2013)
• plaatsen van een carport, Stationsstraat 13, 9771 AD in Sauwerd (2013-0038, 5 juli 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.
www.contactblad.info
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KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• één fijnspar en één meidoorn, Meidoornlaan 1, 9771 AN Sauwerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte ( 0595-447777).
WIJZING TARIEF WMO VERVOER
Per 1 augustus 2013 verandert het opstaptarief voor het Wmo-vervoer. Wanneer u een Wmoregiotaxipas heeft, betaalt u vanaf 1 augustus 2013 als opstaptarief € 0,86 in plaats van € 0,80.
Het kilometertarief van € 0,15 verandert niet.
WIJZIGING BIJLAGE 1 ONDERMANDAATBESLUIT
Op 11 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders bijlage 1 van het ondermandaatbesluit gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op het volgende:
• De beleidsmedewerker milieu krijgt de bevoegdheid om subsidieaanvragen met betrekking
tot het duurzaamheidsfonds voor woningeigenaren in de wijken De Brake II, De Groenlanden in Sauwerd en Baflo-Oosterhuisen te behandelen en daarover te beslissen. Dit wijzigingsbesluit werkt terug tot 1 juli 2013.
• De coördinator Publiekzaken krijgt de bevoegdheid om een buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand voor één dag te benoemen.
UITSCHRIJVINGEN gemeentelijke basisadministratie
De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministratie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.
VOORKOM FRAUDE MET UW ID-BEWIJS
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt
dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken
vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’
Geeft u toch 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
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op 
www.winsum.nl of op  www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.
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,
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).
10

Contactblad 15 augustus 2013

www.contactblad.info

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:
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.
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
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.
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Pilot drankenkartons in volle gang
Zoals u wellicht weet, doet de gemeente Winsum tot 1 november mee aan een landelijke proef om drankenkartons (melk- en
sappakken etc.) apart in te zamelen. Samen met de Wiekslag
van 18 juni, ontvingen alle huishoudens in de gemeente Winsum
hierover een brief met informatie en een speciale zak, waarin
de drankenkartons kunnen worden verzameld. De oproep aan
inwoners om mee te doen aan deze pilot, heeft enthousiaste
reacties opgeleverd, maar ook zijn er vragen.
Veel gestelde vragen
Een van de vragen die wij krijgen is of de zakken met drankenkartons echt in de containers
voor oud papier mogen. Ja, dat mag! Belangrijk is dat de pakken goed leeg zijn, omspoelen
is echter niet nodig. Daarna kunt u ze in een gesloten zak aanbieden in de blauw/gele oudpapiercontainer. De containers staan op diverse locaties in de gemeente. Op  www.winsum.
nl vindt u onder ‘vraag & antwoord inzameling drankenkartons’ waar dit precies is. Ook vindt u
hier andere veel gestelde vragen over de pilot.
Geen container in Adorp
In Adorp is er tot op heden helaas geen mogelijkheid om de drankenkartons in eigen dorp
apart in te zamelen, omdat hier geen papiercontainers beschikbaar zijn. Inwoners uit dit dorp
kunnen met hun zak terecht in Sauwerd of Winsum. Na afloop van de pilot gaan we zeker
bekijken of we de inzameling in de gemeente kunnen voortzetten en of we de inzamelmogelijkheden in alle dorpen kunnen realiseren.
Opbrengst
De opzet van de pilot is dat inwoners uit het dorp Winsum de zak ook aan de weg kunnen
zetten, samen met het oud papier. Hierover heeft de gemeente eerder afspraken gemaakt met
de betreffende inzamelaar. In het weekend van 28/29 juni is dit voor het eerst gebeurd.
Maar ook in Ezinge/Feerwerd en in Sauwerd, waar het initiatief vanuit het dorp zelf kwam,
werden dat weekend zakken huis aan huis opgehaald, gelijk met het oud papier.
Voor een eerste keer was dit een prima opbrengst!
Wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners tot 1 november hun pakken gescheiden (blijven) aanbieden. Extra zakken zijn verkrijgbaar bij alle supermarkten in de gemeente (m.u.v. de Aldi in
Winsum), bij het gemeentehuis en de gemeentelijke werkplaats.
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.
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!
12
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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

REGELS VOOR BAAS EN HOND
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en wellicht een kameraad voor de kinderen. Ook voor anderen kan de hond plezierig zijn. Toch ontvangt de gemeente soms klachten
over hondenpoep en overlast van honden.
Regelmatig wordt er op trottoirs, in kinderspeelplaatsen en op wandelpaden 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
aangelijnd is en 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.
In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen om overlast van honden
zoveel mogelijk te beperken.
Wist u dat:
• Een hond altijd aangelijnd moet zijn op de weg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom?
Ook parken, plantsoenen en voetpaden horen bij de openbare weg. Door uw hond aan te
lijnen voorkomt u hinder of gevaar voor overige weggebruikers.
• U er voor moet zorgen dat uw hond zijn behoeften niet op de weg of voetpad doet? Als u de
uitwerpselen onmiddellijk verwijdert bent u uiteraard niet in overtreding.
Houd u zich aan deze regels: Lijn uw hond aan en houd de speel- en wandelplaatsen vrij van
hondenpoep!
AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING VARIABELE KOSTEN LATER IN DE BRIEVENBUS
In de tweede 'Afvalactueel' stond dat u in april 2013 met uw DigiD in kon loggen op  www.
winsum.nl en daar kon bekijken hoeveel afval u tot dan toe had aangeleverd. Ook stond er
in vermeld dat u in juli de eerste nota voor de variabele kosten zou ontvangen. Helaas is dat
niet gelukt. De problemen liggen op het vlak van automatisering. Waarschijnlijk ontvangt u de
aanslag over het 1e halfjaar 2013 eind september. Vanaf dat moment kunt u ook inloggen op
 www.winsum.nl, in de gemeentewinkel bij Mijn gemeente, om de aanslag met de variabele
kosten te bekijken.
www.contactblad.info
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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  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).

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?
U kunt 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!
14
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WERKZAAMHEDEN VERBETERING STATIONSGEBIED WINSUM
Dit jaar ondergaat het stationsgebied in Winsum een grote metamorfose. Het vernieuwde stationsgebied is straks toegankelijker voor mensen met een beperking. Door de aanpak van de
tunnel wordt ook de sociale veiligheid in het gebied vergroot. De werkzaamheden starten op
woensdag 14 augustus en zijn uiterlijk 1 januari 2014 afgerond.
Verplaatsing bushalte en fietsenstalling
• De Qbuzz bussen stoppen tijdens de werkzaamheden op een andere plek, bij het ‘driehoekje’ aan de Borgweg.
• Na de zomervakantie stopt de AOC Terrabus bij de kruising Zijlvesterweg/Borgweg. Verkeersregelaars zorgen dat scholieren veilig over het spoor kunnen.
• Er wordt een tijdelijke fietsenstalling ingericht op het parkeerterrein aan de achterzijde van
De Beurs.
De treinperrons blijven tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar
Meer informatie
Meer informatie over de verbetering van het stationsgebied Winsum vindt u op  www.winsum.nl/ verkeer en vervoer/verbetering stationsgebied Winsum..
Vragen
Over de uitvoering van de werkzaamheden (medewerkers adviesbureau Grontmij):
• aan het busplein: Bert Vink ( 06-53145985).
• aan de hellingbaan: Anne Dikkerboom ( 06-51071410).
Heeft u vragen aan de gemeente, dan het algemene nummer  0595-447777.

	
  

	
  

	
  

LEERLINGEN IN SPECIAAL ONDERWIJS REIZEN ZELF MET BUS OF TREIN NAAR
SCHOOL
Na de zomervakantie gaan enkele leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan niet meer
met de taxi naar school. Zij gaan namelijk zelf reizen met de trein of met de bus. Dat doen zij
onder begeleiding van de ‘OV-coach’, een speciale digitale applicatie voor op de iPod.
De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum vinden het belangrijk, dat de zelfstandigheid van
kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan wordt vergroot en dat zij gebruik leren maken
van het openbaar vervoer. Daarom stellen de gemeenten iPods met OV-coach beschikbaar.
De OV-coach is ontwikkeld door ICT-bedrijf RE-phrase, in samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis Centrum voor Autisme. De OV-coach wijst niet alleen de weg, maar geeft ook informatie over wat je moet doen als je de bus of de trein mist, als je je tas kwijtraakt of als een lesuur
uitvalt. De eerste week gaat er een persoonlijk begeleider mee, om de leerling te helpen om
te gaan met de OV-coach.
	
  

In de gemeente Eemsmond wordt dit reishulpmiddel al langer gebruikt en de ervaring is, dat
kinderen hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen. De app is niet alleen geschikt voor kinderen
met autisme, maar ook voor andere kinderen.
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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!
16
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Wat houdt aanpassing stationsgebied in Winsum in voor reizigers
Het stationsgebied te Winsum gaat de komende maanden flink op de schop en OV-reizigers
vanuit en naar Adorp, Sauwerd en Wetsinge zullen daar ook wat van gaan merken. Maar wat
levert het tijdelijke ongemak nu concreet op? De extra fietsenstalling even buiten beschouwing
latend, zijn dat aangepaste busperrons en een hellingbaan naar de tunnel onder het perron.
Aanpassing niet alleen voor mensen met een beperking maar in feite voor iedereen
Bij de aanpassing wordt vooropgesteld dat de toegankelijkheid van het stationsgebied verbeterd wordt voor mensen met een beperking. Afgezien van wat er zoal onder 'beperking'
kan worden verstaan en op welke wijze mensen met een beperking zich verplaatsen, in feite
betekent zo'n aanpassing dat het voor iedereen toegankelijker wordt. Dus ook voor ouderen
waarbij nog geen sprake is van een beperking maar voor wie het in- en uitstappen toch nét
even gemakkelijker wordt. En in de praktijk betekent kunnen instappen met een rollator dat
het ook gemakkelijker gaat voor mensen met een buggy, een rolkoffer of boodschappentrolley.
Geen verbetering toegankelijkheid perron; oostzijde tunnel ook niet aangepakt
Voor treinreizigers of switchers tussen trein en bus, komt aan de westzijde van het spoor een
nieuwe hellingbaan tussen de tunnel onder het perron en het busstation. De huidige opgang
naast gebouw De Beurs is namelijk te steil.
Wie denkt dat het treinperron nu ook beter toegankelijk wordt, die moet helaas uit de droom
worden geholpen. Er wordt namelijks niets aangepast in de overbrugging tussen tunnel en perron. De lift blijft dus nog steeds nodig wanneer iemand niet (meer) met de trap kan, ongeacht
of dit door een beperking komt of omdat diegene iets bij zich heeft waarmee je de trap niet kunt
nemen. Dat betekent dat de lift een cruciaal punt blijft in de reis, want die lift wil nog wel eens
stuk gaan. Dan is de trein zelf goed toegankelijk, maar desondanks kom je toch niet daar waar
je naar toe wilde, bijvoorbeeld het gemeentehuis om een nieuw paspoort op te halen. Wel staat
inmiddels duidelijk aangegeven welk nummer moet worden gebeld in geval van storing, maar
doorsnee duurt het toch enige uren voordat de lift hersteld is. De oplossing van iemand die dit
een paar keer met de scootmobiel is overkomen: met de eerste de beste trein doorreizen naar
Baflo of Sauwerd en dan vandaar met een rolstoeltaxi naar Winsum. Het is dan wel 'via Zoltkamp noar Stad tou', desondanks is dit in zo'n situatie sneller dan wachten op de liftmonteur.
Wat ook een obstakel blijft is de oostelijke tunnelhelling, die leidt naar het deel waar in Winsum
het huisartsencentrum gevestigd is. Ook deze helling is in feite veel te steil.
Het Gehandicaptenplatform (in de gemeente) Winsum heeft bovenstaande zaken al gemeld,
maar dit kon helaas niet in de huidige aanpassing van het stationsgebied worden meegenomen. Dit blijft dus een aandachtspunt.
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Zaken vermist
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' op pagina
11.

KATTENOPPAS

Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten)
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag
van u over !
CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de
dagelijkse routine vast, zodat er voor de 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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Aanpassing dienstregeling treinen in de ochtendspits
Per 1 september wordt de dienstregeling, die op 9 december 2012 is ingegaan, aangepast.
Dit naar aanleiding van klachten over de slechte aansluiting van de treinen uit de richting
Roodeschool op de treinen naar het westen van het land. Dit houdt in dat in de ochtendspits
de treinen uit de richting Roodeschool niet meer in Sauwerd zullen stoppen met uitzondering
van de tussentrein. Deze blijft Sauwerd om 8:23 u. aandoen. Voor de treinen richting Winsum
verandert er niets. Onderstaand het nieuwe schema.

Treintijden Sauwerd - Groningen Centraal
maandag t/m vrijdag
uur R
R
D
R
05
06
27 31
07
27
08
23 27
09
27 31
10 01
27 31
11
01
27 31
12 01
27 31
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
uur

Tijd
R
D
!
^

01
27 31
01
27 31
01
27 31
01
27 31
01
27 31
01
27 31
01
27 31
01
27 31
01
27
01
27
01
27
01
27
01
27 44
R
D
R
maandag t/m vrijdag

D
57 !
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

D

zaterdag
R
D

01
01
01
01
01

27
27
27
27
27
27

01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
R
D
zaterdag

R

D

31
31
31
31
31
31
31

57
57
57
57
57
57
57

31
31
31
31
31
31
31
31

57
57
57
57
57
57

44
R

D

zondag
R
D

01
01
01
01

R

27
27
27
27
27
27

01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
01 27
R
D
zondag

44
R

D

uur
05
06
57 ^ 07
08
09
10
11
12

D

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
01
uur

= vertrektijd uit Sauwerd
= uit richting Roodeschool
= uit richting Delfzijl
De trein van 5.57 u. rijdt alleen 's maandags.
De trein van 7.57 u. rijdt alleen in de periode mei t/m september.
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Treintijden Groningen Centraal - Sauwerd
uur
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
uur

Tijd
R
D
+4
+ 10
*
^

maandag t/m vrijdag
R
D
R
D
10 18
48
11
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22 48
18 22
18 22 48 *
18 22
18 22
18 22
18 22
R
D
R
D
maandag t/m vrijdag

R
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52 *

R

zaterdag
D
R
10
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
D
R
zaterdag

D
48
48
48
48
48
48
48
48

R
52
52
52
52
52
52
52
52

48
48
48
48
48

52
52
52
52
52
52

D

R

zondag
D
R
18
18
18
18
18
18
18

22
22
22
22
22
22

18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
18 22
D
R
zondag

D

uur
05
48 ^ 06
07
08
09
10
11
12

D

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
uur

= vertrek vanaf Groningen Centraal
= richting Roodeschool
= richting Delfzijl
voor aankomst op / vertrek vanaf Groningen Noord
voor aankomst in Sauwerd / vertrek naar Roodeschool of Delfzijl
De treinen van 20.48 u. en 20.52 u. rijden alleen op de donderdagavond (koopavond).
De trein van 6.48 u. r ijdt alleen in de periode mei t/m september.

Bijzondere dagen
Wat 2013 betreft resteren daarvan alleen nog de Kerstdagen en die komen te vallen onder de
nieuwe dienstregeling die begin december in zal gaan.
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Hineniloop 5 op zaterdag 7 september
Hineniloop 5 wordt gehouden op zaterdag 7 september. De afstanden die gelopen kunnen
worden zijn: 5 en 10 mijl; 3 km en 600 meter.
Dit alles door het mooie Reitdiepgebied, waarin onze zorgboerderij gelegen is. In het parcours
van 5 en 10 mijl zitten een aantal bruggen. Mocht een brug onverhoopt dicht gaan, dan wordt
deze extra tijd van uw looptijd afgetrokken.
Start
3 km en 600 meter start om 14.30 u.
5 en 10 mijl om 15.30 u.
Inschrijven
volwassenen € 6,50
kinderen tot 16 jaar € 3,De opbrengst van de inschrijfgelden is bestemd voor extra zaken in de vakanties. Onze gasten
betalen hun zorg en begeleiding uit hun persoonsgebonden budget. Dit is niet toereikend voor
de extra dingen die we in de vakanties graag met onze gasten willen gaan doen. U kunt dan
denken aan dagje naar de dierentuin of speelpark; koffie drinken op een terras; playbackshow
op de boerderij.
U kunt ook kijken op  www.zorgboerderijadorp.nl;  050-3061757

Ledenvergadering 2013 VV SIOS
Beste leden van SIOS,
Hierbij willen we jullie van harte uitnodigen voor de ledenvergadering 2013
van de voetbalvereniging SIOS. Jullie als leden of ouders van onze jeugdleden zijn allemaal van harte welkom op onze ledenvergadering op woensdag 4 september 2013 om 20.00 uur in de kantine van de vv SIOS.

	
  

De agenda, jaarverslagen en notulen van de vorige vergadering zijn binnenkort terug te vinden
op de website  www.vvsios.nl.
Graag tot 4 september aanstaande!
Met vriendelijke groet,
bestuur vv SIOS

Foto-expositie "Stad en Ommeland" in gemeentehuis Winsum
In het gemeentehuis in Winsum is 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 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.
www.contactblad.info
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Dagreis Stichting 55+ Adorp – Sauwerd – Wetsinge naar
Ost-Friesland 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,-.
Opgave graag vóór 22 augustus !! 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

	
  

Nu genieten we van de zomer, we profiteren volop van het mooie weer, thuis of
waar dan ook! Maar na de zomer komt zeker weer een ander seizoen. Herfst, winter: nog
ver van ons….
Misschien hebt u foto’s gemaakt en wilt u hier iets mee. Ze bewerken of er een boek van
maken! Hoe brengt u foto’s van uw toestel op de computer, ook dat kan een probleem zijn.
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 aanmelden voor het eerste 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 afgelopen of een volgende vakantie!
• Facebook, Twitter en Hyves staan ook op het programma
• Hoe om te gaan met een iPad of Tablet? Ook hiervoor kunt een cursus volgen!
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.
In september/oktober gaan de eerste cursussen van start, dus niet te lang denken, gewoon 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.

Presentatiemiddag Stichting 55+ dinsdag 17 september
Zoals gebruikelijk begint de Stichting 55+ haar seizoen met een presentatiemiddag. Het doel: elkaar ontmoeten en lekker bijpraten zo na de zomer en
belangstellenden kennis te laten maken met de activiteiten die door de Stichting worden georganiseerd.
Programma
14.00 uur:
17.00 uur:

opening door voorzitter Klaas Wiersema
sluiting.

In de grote zaal zullen demonstraties zijn van gymnastiek, meer bewegen op muziek en
koersbal. U kunt hier aan meedoen, maar alleen kijken mag ook!
De gehele middag is er in de kleine zaal gelegenheid om bij te praten, een spelletje te doen
of een kop koffie en/of drankje te drinken.
Vanaf 15.00 uur zijn er vrijwilligers van de Digitale Hoek aanwezig om u kennis te laten
maken met de computer of misschien wilt u informatie over de cursussen, die weer op het
programma staan. Hebt u al een cursus gevolgd en bent u dingen vergeten? Ook hiervoor kunt
u terecht. Op de presentatiemiddag bestaat de mogelijkheid informatie te krijgen en natuurlijk
ook bij de contactpersonen: Nelly Rasker  050 3061036 of bij Piet Drijfhout  050 3061960.
Mogelijkheden genoeg dus! En gezellig is het altijd. Iedereen is van hare welkom en neem
gerust familie, vrienden, kennissen en buren mee!
De entree is gratis, de koffie en de drankjes moeten door u worden afgerekend.
Tot ziens op dinsdag 17 september 2013.
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Verzoamelstee organiseert Tabletcursus in Adorp
• Heeft u géén tot weinig computer ervaring?
• Bent u 65 jaar of ouder?
• Wilt u graag het computeren op een
eenvoudige, persoonlijke manier proberen?
• Bent u gemotiveerd?
Het project De Verzoamelstee biedt u de mogelijkheid om de stap van ‘het computeren’ te
nemen. In ongeveer 8 lessen kunt u kennismaken met het gebruik van de Tablet (computer).
Leren over internet, Google (b.v. leuke informatie opzoeken), e-mailen etc. Dit alles in uw
eigen tempo en zonder cursuskosten. Ook hoeft u geen tablet aan te schaffen om deel te kunnen nemen aan deze cursus.
Wel vragen wij of u na de cursus als tegenprestatie, de tablet wil blijven gebruiken i.v.m. het
onderzoek, zodat men kan kijken of de tablet kan bijdragen aan het langer zelfstandig kunnen
blijven wonen in uw dorp, Adorp.
Cursisten die de cursus hebben gevolgd zijn enthousiast geworden en sturen nu mailtjes naar
vrienden, kleinkinderen, zoeken b.v. informatie op over de activiteiten in het dorpshuis Artharpe, maken foto’s en versturen deze naar vrienden. Kortom; er is een nieuwe wereld voor
hen open gegaan.
Zoals blijkt uit het interview met het echtpaar de heer en mevrouw Korendijk.

Vol trots tonen dhr. en mw. Korendijk hun diploma's
www.contactblad.info
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Wat is de reden dat u mee bent gaan doen met de tabletcursus?
Wij voelden ons er niet meer bij horen. We hadden het gevoel aan de zijlijn te staan. De kleinkinderen spelen ermee en wij voelden ons achtergesteld. Eerder geprobeerd een cursus te
volgen maar het ging voor ons te snel. We kregen er slapeloze nachten van.
Nu: we konden alles goed volgen in de cursus, zagen er niet tegenop om er naar toe te gaan.
Stap voor stap hebben we veel geleerd. Door middel van de handleiding kunnen wij thuis het
nog eens weer nakijken.
We voelen ons er nu bij horen. We zijn apetrots op onze prestaties en het geeft voldoening.
We gaan zeker er mee door.
We zoeken informatie over: bijwerkingen medicijnen, medische gegevens, verzekeringen. Kijken naar uitzending gemist en lezen de krant op internet. Ook achtergrondinformatie over allerlei onderwerpen zoeken wij op.

En we doen ook spelletjes op de tablet. We kunnen kaarten versturen en de heer Korendijk
heeft een oud boek wat hij vroeger heeft verslonden terug gevonden: "De zwarte hengst Bento".
De kleinkinderen zijn trots op ons! En het is zo leuk dit samen te kunnen doen.
Zou u de tabletcursus ook aanbevelen aan anderen en zo ja waarom?
Het geeft zelfvertrouwen/zelfverrijking en het rijpt je geest. Alle begin is moeilijk, dus wel even
doorzetten. Mede door de tabletcursus blijven wij nu op onze mooie stee wonen.
De tabletcursus gaat na de zomervakantie van start in het dorpshuis Artharpe.
Voor meer informatie en eventuele opgave kunt u zich melden bij Ria Maring, Verzoamelstee-medewerker Adorp,  0648874340.

n verhoal ien t Grunnegers
Een Groninger verhaal geschreven door Bé Kuipers verschijnt in ieder geval eenmaal per
maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het komende Contactblad verwachten.
Groninger verhalen Bé Kuipers online:  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Expositie NDNU
Op 7, 8, 14 en 15 september in het kerkje van Oostum, geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Ruim 40 jaar geleden is het, dat Jant Dijkstra, Rieneke Gollnau, Riekje Keijer en Elbrich Wind
Wartena op de opleiding ND een voorloper van de TEHATEX lerarenopleidingen zaten. Alle
vier zijn zij na het eindexamen korte of langere tijd werkzaam (geweest) in het Voortgezet
Onderwijs. Als docent Tekenen, Textiel, CKV, Kunstvakken, decaan, afdelingsleider hebben zij
hun sporen verdiend in het V.O. in de afgelopen veertig jaar. Tien jaar geleden ontmoetten zij
elkaar weer en nu ter gelegenheid van het tweede lustrum van hun jaarlijkse reünie laten zij in
het prachtige kerkje van Oostum zien waar zij op dit moment staan….
Elbrich Wind Wartena (Damwoude) heeft na haar opleiding gewerkt als docent tekenen en
textiele werkvormen. Het tekenen en schilderen heeft altijd een belangrijke rol gespeeld omdat ze hierin haar gevoel kan weergeven. De vormen die ontstaan uit het kleurenspel blijven
boeien en geven ook de kijker de ruimte voor een eigen fantasie en herkenning. Naast het
schilderen ontwerpt Elbrich tassen en accessoires door middel van recycling onder de naam
VanTAStisch.
Riekje Keijer (Appingedam) heeft na haar ND-opleiding diverse schildercursussen gevolgd.
De tentoongestelde schilderijen zijn tijdens deze lessen ontstaan. De onderwerpen vindt ze in
haar omgeving. Daarnaast vormen de Waddeneilanden een belangrijke inspiratiebron.
Rienke Gollnau (Sauwerd) heeft na haar ND-opleiding de Vrije richting aan de Academie
Minerva te Groningen gevolgd. In haar werk reduceert zij haar omgeving tot ritmen van vorm
en geabstraheerd kleurgebruik. Ze vertaalt haar landschappen in een spel van uitbundig contrasterende kleuren en vlakken en probeert op deze wijze haar omgeving in kaart te brengen.

Twijduustern, schilderij van Rieneke Gollnau
Jant Dijkstra (Baak) werkte korte tijd als docent textiele werkvormen, maar al snel stapte zij
over op het lesgeven in het vak tekenen. Zelf tekent en schildert ze af en toe, puur als hobby,
waarbij haar passies zoals tuinieren, Maastrichts Aardewerk en de Wadden een bron van inspiratie zijn. Haar werk is een spel van kleurnuances, vormen en structuren.
Opening NDNU zaterdag 7 september
De opening van NDNU in de vorm van een open middag is op zaterdag 7 september van 14.00
uur tot 17.00 uur. De vier exposanten zijn op deze middag aanwezig.
www.contactblad.info
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Tips om het huis koel te houden bij warm weer
De zomer is nog niet over. Hoe zorg je er dan voor dat het in huis aangenaam blijft? Hiervoor
de volgende tips:
• Zet de ramen open op de momenten dat het buiten koeler is dan binnen en doe ze dicht wanneer het buiten net zo warm gaat worden als binnen. Voor een goede kaart met de actuele
temperaturen in Nederland zie  http://www.knmi.nl/actueel/ .
• Gebruik zonwering en waar mogelijk zonwering aan de buitenzijde van de ramen.
Het lijkt zo logisch: je voelt een koelte bij het openzetten van de ramen
en denkt dat het daardoor binnen ook afkoelt. Dat is niet altijd zo. Als
het buiten warmer is dan binnen, haal je met het openzetten van ramen en deuren alleen maar nog warmere lucht in huis. De koelte die je
denkt te voelen komt door het effect dat de luchtstroom op je huid heeft.
Het is een gevoelstemperatuur, niet de feitelijke temperatuur. Volgens
dit principe werken ventilatoren ook. Het verkoelende gevoel is het effect van de luchtstroom die ze veroorzaken als deze over je huid gaat.
Een ventilator met een tijdschakelaar aan laten gaan voordat je thuis
komt, heeft dan ook geen enkele zin. Een ventilator verkoelt de ruimte
namelijk niet.
Omdat warme lucht omhoog stijgt, is het handig om er voor te zorgen dat op een hogere verdieping ook een raam open staat wanneer je beneden doorlucht. Hierdoor kun je sneller de
warmte uit huis verdrijven.

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp
Wegens de zomerperiode verschijnt de eerstvolgende aflevering in het Contactblad van 1
september.

Westers Plakboek
Wegens de zomerperiode verschijnt de eerstvolgende aflevering in het Contactblad van 1
september.

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
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Dubbelexpositie Culturele Commissie Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens de weekeinden van 14/15 en 21/22 september weer een expositie in de dorpskerk. Hiervoor zijn deze keer Frea Stuurwold en Herbert
Koekkoek uitgenodigd. Frea Stuurwold is aanwezig met schilderijen en Herbert Koekkoek met
beelden.
De expositie wordt op zaterdag 14 september om 14.00 uur, onder het genot van een hapje en
drankje, geopend door Gert van den Bremen. Hij is voorzitter van de Stichting Oude Groninger
Kerken.
De expositie is gratis toegankelijk en geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Frea Stuurwold exposeert haar nieuwste schilderijen in de kerk van Adorp. Zij is bekend om
haar sferische landschappen en portretten in realistische stijl.Seizoenwisselingen en kleurveranderingen, boven en onder de horizon, ter plekke geschilderd in het Noord-Nederlandse
landschap. Kenmerken van de moderne tijd zijn in deze nieuwe serie landschappen niet mee
geschilderd.
De kunstenares is van mening dat het landschap zelf bepaalt hoe het geschilderd wil worden.
Zo laat zij in de Groningse schilderijen een eindeloosheid zien op groot formaat.

Anders wordt het wanneer ze in het Drentse landschap werkt in omsloten stukjes land met
bomen op wallen en glooiingen. Dan maken de strakke vlakken plaats voor slingerende vormen van bomen op kleiner formaat. Het zijn de seizoenen en de kleurveranderingen van het
landschap die haar boeien. Sinds vorig jaar herfst tot aan afgelopen lente is zij meerdere
malen terug gegaan naar dezelfde locaties om deze veranderingen vast te leggen.
Herbert Koekkoek werkt vooral met cortén-plaatstaal in allerlei diktes en met rond- en vierkant staal. Bij uitzondering past hij koper, lood en zink toe.
Meestal ontwerpt hij eerst op papier. Van ruwe snelle schetsen verfijnt hij naar scherp omschreven objecten. Verhoudingen, lijnen, buigingen hebben zijn voortdurende zorg.
Toch komt het regelmatig voor, dat een object tijdens het maak-proces nog verandert.
Belangrijk blijkt telkens weer uit te vinden
wat de goede volgorde is waarin een object
gemaakt dient te worden.
Wanneer een object niet al te ingewikkeld is
om te maken, mooi is uitgekristalliseerd en
er vraag naar is, dan maakt hij een kleine
serie.
Inspiratiebronnen voor Koekkoek zijn
menselijke verhoudingen en gedrag, de
planten- en dierenwereld en de tuin rondom
zijn boerderij.
www.contactblad.info
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Artikelen en interviews gezocht
Bij de redactie van het Contactblad komt een enkele keer een suggestie binnen om interviews
af te nemen, bijvoorbeeld zodat nieuwe bewoners zich kunnen voorstellen. Of dat een artikel
over een bepaald onderwerp wellicht een idee is.
Mensen die al langer het Contactblad lezen, weten dat er in het verleden wel door redactieleden interviews zijn afgenomen. Maar interviews afnemen is behoorlijk intensief werk, te
intensief om dit structureel op een te beperkte redactie te laten rusten.
Vandaar de volgende oproep: wie zin heeft om een interview af te nemen, wordt van harte uitgenodigd om dit te doen en de tekst als kopij aan te leveren. Als er meerdere mensen zijn die
dit een keertje willen doen, dan zou het al mogelijk zijn om een paar keer per jaar een interview
in het Contactblad te plaatsen.
Hetzelfde geldt voor kopij: iedereen is welkom om een stukje tekst of een artikel als kopij aan
te leveren! Want hiervoor geldt hetzelfde als bij de interviews: de redactie kan niet over alles
schrijven. Dus zelf iets beleefd, ergens naar toe geweest, of informatie die met dorpsgenoten
gedeeld moet worden? Schrijf er een stukje over. Het hoeft echt niet uitgebreid te zijn.
Wat de onderwerpen dan wel te interviewen personen aangaat: er moet wel enige relatie zijn
met Adorp, Sauwerd, Wetsinge en directe omgeving. Voor de rest staat het vrij.
Aanleveren van kopij kan via  contactblad-asw@planet.nl

Plannen voor de N361
Volg de actuele ontwikkelingen op  www.n361.com

	
  

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
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Voorbereidingsbesluit nieuwe hoogspanningsverbinding
Zoals misschien al wel bekend is, zal er een nieuwe hoogspanningsverbinding worden aangelegd die vanaf de Eemshaven via Vierverlaten verder het land in gaat. Deze nieuwe verbinding
zal iets ten noorden van de huidige verbinding komen die boven de spoorlijn tussen Sauwerd
en Bedum loopt en tussen Sauwerd en Wetsinge door richting het Reitdiep. Bestaat de huidige
verbinding uit één lijn, de nieuwe zal uit twee parallel aan elkaar lopende lijnen gaan bestaan.
Inmiddels is er een voorbereidingsbesluit genomen, dat op 20 juli in werking getreden is. Dit
voorbereidingsbesluit is erop gericht activiteiten die de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding in de weg zouden kunnen staan te voorkomen. Dat betekent dat aanvragen
voor bijvoorbeeld omgevingsvergunningen moeten worden voorgelegd aan het ministerie van
Economische Zaken. Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
De plannen kunnen via  www.ruimtelijkeplannen.nl of  www.bureau-energieprojecten.nl.
En ook liggen besluit en kaart tot en met 19 september 2013 ter inzage tijdens reguliere openingstijden op onder andere het gemeentehuis te Winsum.
Inpassingsplan
Vorig jaar is een start gemaakt met het inpassingsplan voor de verbinding. Het uiteindelijke
inpassingsplan bevat het definitieve tracé en de motivatie van het Rijk waarom voor dit tracé is
gekozen. Het plan gaat daarbij in op aspecten zoals milieu, leefomgeving en kosten. Voorafgaand aan het inpassingsplan wordt een milieueffectrapportage (MER) opgesteld die met het
ontwerp-inpassingsplan ter inzage komt te liggen (2014). Ook de ontwerpvergunningen die
nodig zijn voor de realisatie van de hoogspanningsverbinding liggen dan ter inzage. Op dat
moment kan een ieder formeel reageren op de ontwerpbesluiten.

Receptenpagina
Wegens de vakantie in september een nieuw
recept.
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