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Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

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

Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wet-
singe e.o.
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Ophalen oud papier

SIOS
De laatste vrijdag van de maand. Vanaf 18.00 u.

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

Kerkdiensten  

Voedselbank
 

De producten die in februari worden ingezameld zijn: vacuüm verpakt broodbeleg (kaas 
of vleeswaren) en vacuüm verpakte rookworsten.

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en tot de 10e van de 
maand kunt u de producten ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te 
Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voor-
zien. 

 

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 feb. 9.30 u. - ds. C.T. Basoski

16.30 u. - ds. T. Nap
26 9.30 u. - ds. J. Oosterhuis

14.15 u. - ds. G. Timmermans
4 mrt. 10.45 u. - ds. T. Dijkema

14.30 u. - ds. J.H. Soepenberg
11 9.30 u. - ds. S. Cnossen

16.30 u. - ds. M.O. ten Brink
14 19.30 u. - ds. H.W. van Egmond Biddag
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerd Hersteld (in de Adorper kerk tenzij anders aangegeven)
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
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Inzamelingsacties
de hele maand
februari

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg (kaas of vleeswaren) en 
vacuüm verpakte rookworsten. Voor mogelijkheden dit in televeren zie 
pagina 2)

12 t/m 18 feb. Collecte Amnesty International (zie pagina 11)

de hele maand 
maart

Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten (melk, chocolademelk 
en vla) en verzorgingsproducten (shampoo, tandpasta). Voor moge-
lijkheden dit in televeren zie pagina 2)

Agenda Dorpshuis “Artharpe” 

Vaste tijden
Maandag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur

Karate jeugd 17.30 - 18.30 uur
Karate 18.30 - 19.45 uur
Muziekles 19.30 - 20.00 uur
Tamboers 20.00 - 22.00 uur
Fanfarekorps 20.00 - 22.00 uur

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

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

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

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

Overige activiteiten in “Artharpe”
15 Vrouwen van Nu
21 Vergadering 55+
23 Soos
Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda
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Vaste activiteiten elders

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

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg), 14.20-15.20 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge

februari
hele maand expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeente-

huis te Winsum (zie pagina 9)
15 20.00 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Wat is/doet een mediator?, "Atharpe"
20 10.00 u. Steunpunt A-S-W, ochtend met Jan Uitham, "Ubbegaheem" (zie p. 12)
26 16.00 u. Cult.Cie. Adorp, Jamsessie in "Witte Hoes" Adorp (zie pagina 11)
27 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend (zie pagina 12)

maart
hele maand expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeente-

huis te Winsum (zie pagina 9)
9 LOAMAS in de Molenberg te Delfzijl!
14 20.00 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Spirituele avond heden en verleden, "Artharpe"
15 20.00 u. Cie. V&T, Mattheus Passion van Bach (zie pagina 10)
21 20.00 u. Uitvaartver. Wetsinge-Sauwerd, ledenvergadering (zie pagina 10)
22 19.30 u. Ver. Dorpsbel. Wetsinge-Sauwerd, ledenvergadering (agenda in Con-

tactblad van 1 maart a.s.)

april
1-10 expositie keramiek Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp in gemeente-

huis te Winsum (zie pagina 9)
7 Vijfde RaitdaipRun
18 NBvP/Vrouwen van Nu: Buurtagent mevr. S. v/d Meulen, "Artharpe"
20 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd

mei
± 8 NBvP/Vrouwen van Nu: afsluitend reisje; programma volgt t.z.t.

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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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

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

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

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

De praktijkassistentes:  Tineke Dijkgraaf, 
Gemma van Donkelaar en Rinarda van Dijk 
(invalster) maken voor u afspraken en u kunt 
bij hen terecht met vragen, voor adviezen 
en informatiefolders. Tevens voor het ver-
wijderen van hechtingen, het meten van de 

bloeddruk en het gewicht, verbinden van won-
den, het bepalen 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 14:00 en 16:00.
Uitstrijkjes op afspraak ma-di-vrij om 11:00 
uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam.

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
levering de volgende dag door de uitdeelpost 
van Apotheek Winsum.

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 en op 
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en 
12:30. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak in de 
praktijk vanaf de eerste donderdag van de 
maand.

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

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag   8:00 - 17.00 u.
woensdag en donderdag   8:00 - 12:30 u.
woensdag en donderdag  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: alle werkdagen 16.30 - 17.30 u.; aanvragen gedaan   
           voor 10.00 u. worden de volgende dag geleverd
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e te Winsum, maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 u.   
Huisartsenlaboratorium:        iedere dinsdag   9.30 -   9.45 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              
Alarm                     112



6 www.contactblad.info     Contactblad 15 februari 2012

Informatie diverse organisaties en instellingen

Thuiszorg, diversen
 www.thuiszorggroningen.nl  info@thuiszorg-groningen.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

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

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

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

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7

Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretaris:          T.  Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd  050 3061537
Voorganger:        Monuta – Dalmolen 050 5425962
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis) 0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

  

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

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting storingsnummer 038 8516110
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie De Werf 5 Winsum 0900 8844

spreekuur ma. di. wo. vr. 13.00 - 16.00 uur

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

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

ALGEMENE OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Let op: voor de centrale balie 
gelden onderstaande openingstijden.
Openingstijden gemeentehuis centrale balie
maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 u.
dinsdagavond 19.00 - 20.00 u. alleen rij- en reisdocumenten en uittreksels

woensdagmiddag: 13.00 - 17.00 u.
Zorgloket:
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u 
en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl

 

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD GEWIJZIGD
Vanaf 1 januari 2012 vergadert de gemeenteraad van Winsum volgens een gewijzigde verga-
derstructuur. Elke raadsavond bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend 
deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

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

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

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

De belangrijkste wijziging voor u, als burger, heeft betrekking op het “spreekrecht” en 
zogenaamde themabijeenkomsten.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 
447719 of  gemeente@winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord 
te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 

Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over 
het onderwerp. Themabijeenkomsten worden aangekondigd via De Wiekslag en op de ge-
meentelijke website  www.winsum.nl.

LEVERING REISDOCUMENTEN
Veel mensen vroegen in de laatste week van december 2011 een Nederlandse identiteitskaart 
(NIK) aan. Door het grote aantal aanvragen was de levertijd langer dan gebruikelijk. Inmiddels 
zijn alle aangevraagde documenten in het gemeentehuis bezorgd.
U kunt uw Nederlandse identiteitskaart afhalen tijdens de openingstijden van onze publieks-
balie.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een dakkapel, De Hooilanden 1, 9771 BW in Sauwerd (OMG-2012-0003, 17 

januari 2012)
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.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
De burgemeester van Winsum heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven aan de 
Noordelijke Wielervereniging Groningen. Dit voor het gebruik van de gemeentelijke wegen in 
verband met de Ronde van Groningen, op 3 maart 2012.

VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een 
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en Monu-
mentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een af-
spraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zo-
genaamde kleine of grote commissie van de Libau, die eveneens openbaar te bezoeken zijn. 
De kleine commissie vergadert op de donderdagmiddag vanaf 14.00 u. in de even weken; de 
grote commissie op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. in de oneven weken.
 /  Welke bouwplannen worden behandeld kunt u lezen op  www.libau.nl of opvragen bij 
bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN WIERUMERSCHOUWSTERWEG 17 TE ADORP
De gemeenteraad heeft op 24 januari 2012 het bestemmingsplan Wierumerschouwsterweg 
17 te Adorp gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan bevat een functiewijziging van het 
perceel Wierumerschouwsterweg 17 te Adorp van een agrarisch naar een ambachtelijk bedrijf. 
Het plan wordt gewijzigd vastgesteld, omdat het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding 
van een zienswijze van de provincie is aangepast.
Beroep indienen
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet 
overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de periode van 8 
februari 2012 t/m 20 maart 2012 beroep indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. U 
moet het beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’sGravenhage
Een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijziging die bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan in het ontwerp is aangebracht, kan gedurende bovengenoemde periode 
eveneens beroep indienen.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, 
wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.Een eventueel 
in te stellen voorlopige voorziening dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Een verzoek tot voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van genoemde 
afdeling.
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Janke ten Hoove uit Adorp exposeert keramiek in gemeentehuis

Tot 10 april a.s. exposeert Janke ten Hoove-Riemersma uit Adorp een aantal van haar kera-
mieken objecten in het gemeentehuis te Winsum. Janke volgde een opleiding aan de acade-
mie Minerva te Groningen. Zij schildert, maakt beelden en heeft zich de laatste jaren be-
kwaamd in het maken van keramiek. Zij doet dit op basis van een model of fantasiebeelden. 
Het keramiek is beschilderd of gedeeltelijk geglazuurd.

In dezelfde periode exposeert Tineke Oosting-Pestman uit Winsum in het gemeenthuis met 
landschappen opgebouwd uit roestig ijzer.

Beide exposities zijn tot 10 april 2012 te bezichtigen op maandag t/m donderdag van 8.00-
17.00 u., op vrijdag van 8.00-12.00 u. en op dinsdagavond van 19.00-20.00 u.

SUBSIDIE VOOR AMATEURKUNST
De gemeente Winsum werkt met de gemeenten Eemsmond en De Marne en de provincie 
Groningen samen in het Regionaal Cultuurplan Hunsingo. Binnen het regionaal cultuurplan 
kunt u subsidie aanvragen voor creatieve ideeën/projecten voor het vergroten van cultuurpar-
ticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en cultuurdisciplines). U kunt in 2012 voor 
het laatst gebruik maken van deze subsidie. Dit houdt in, dat een subsidieaanvraag alleen 
nog bij de indieningsronden van 1 maart, 1 mei en 1 augustus 2012 kan worden ingediend. Wij 
raden u aan uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen. Eén van de subsidievoorwaarden 
is namelijk dat uw aanvraag 13 weken voor projectuitvoering bij de provincie Groningen binnen 
moet zijn. Daarnaast dienen projecten op uiterlijk 31 december 2012 te zijn afgerond.
Meer informatie
In de Subsidiewijzer van de provincie Groningen (op  www.provinciegroningen.nl, onder 
Beleid, Cultuur, Cultuursubsidies) vindt u meer informatie over deze subsidieregeling. U kunt 
ook contact opnemen met Renée Orleans, beleidsmedewerker Cultuur van onze gemeente.

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Wilt u met een groepje buurtbewoners of met uw vereniging een zwerfvuilactie organiseren? 
Of een sportactiviteit, kinderspel of een activiteit op het gebied van duurzaamheid? Dan komt 
u mogelijk in aanmerking voor subsidie. Speciaal voor dit soort activiteiten heeft de gemeente 
namelijk het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Meer informatie
Kijk in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl, bij subsidies welzijn. Hier vindt u de 
criteria en kunt u een aanvraagformulier downloaden.
U kunt ook bellen met mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595447767 (afwezig op woensdag).
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Commissie Vorming & Toerusting: Mattheus Passion van Bach

De Commissie Vorming en Toerusting nodigt iedereen heel hartelijk uit voor de volgende avond 
op 15 maart. We zitten dan in de lijdenstijd en daarom staat dan op ons programma: De Mat-
theus Passion van Bach. De Mattheus Passion, in 1729 gecomponeerd en uitgevoerd in Leip-
zig, bevat het lijdensverhaal van Jezus, zoals dat is beschreven door de evangelist Mattheus.

Hoofdpersonen in het muzikale drama zijn de evangelist en Jezus. Verder de discipelen, onder 
wie Judas en Petrus, het volk, de hogepriesterKaifas en de landvoogd Pilatus. De solisten 
zingen de aria's en het koor zingt de koralen.

Na de dood van Bach in 1750 raakte het werk in de vergetelheid, totdat precies 100 jaar 
later Mendelssohn het werk weer voor het eerst uitvoerde. Sinds die tijd wordt het jaarlijks in 
vele plaatsen op de wereld uitgevoerd. Vandaag de dag krijgt de Mattheuspassie nog steeds 
wereldwijd buitengewone bijval. 

De inleider op deze avond is de bekende musicus Johan Beeftink uit Groningen

Zoals gewoonlijk wordt ook deze avond gehouden in het Oldenhuis; vanwege de veel betere 
acoustiek nemen we plaats in de Kerkzaal.
 
Datum : 15 maart
Aanvang : 20.00 u.
Plaats : het Oldenhuis, Kerkstraat 13 te Sauwerd
Kosten : € 3,50 (inclusief koffie/thee)
Inleider : musicus Johan Beeftink

Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 
woensdag 21 maart 2012 om 20.00 u. in dorpshuis “Ubbegaheem” te Sauwerd.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Notulen
5. Jaarverslag
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Contributie: het bestuur stelt voor deze met € 1,- te verhogen naar € 12,- per persoon
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: mw. A. Nomden

                                Aftredend en niet herkiesbaar: mw.  T. Haaksema
 Het bestuur stelt voor als nieuw lid: dhr. E. Wildeboer

10. Rondvraag
11. Sluiting

"Aander lu binnen ook lu"
In de maanden februari t/m april wordt een historische lezingenreeks georganiseerd onder de 
noemer "Aander lu binnen ook lu". Voor meer informatie zie de bijlage na pagina 15.
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Geef om vrijheid: Collecte Amnesty International 12 t/m 18 februari

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2012 voor de tiende maal een lan-
delijke collecte. Deze vindt plaats van 12 februari tot en met 18 februari 2012. Na de eerste 
succesvolle negen jaren, waarbij in 2011 circa 23.000 vrijwilligers langs de deuren gingen en 
€ 1.810.000,- werd opgehaald, zullen zo’n 24.000 collectanten dit jaar steun gaan vragen voor 
het werk van Amnesty.  

Met de slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen 
vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen. Wereld-
wijd doet Amnesty International onderzoek en voert actie voor een menswaardig bestaan voor 
iedereen. Amnesty komt op voor mensen die worden mishandeld, verkracht of vermoord om 
wat ze zeggen of doen of alleen maar omdat ze vrouw zijn. Amnesty strijdt voor de vrijlating 
van gewetensgevangenen, voor mensen die gemarteld worden of ter dood veroordeeld zijn. 
Amnesty voert actie voor een schoon leefmilieu, schoon drinkwater, gezondheidszorg en een 
dak boven je hoofd. Amnesty International doorbreekt de stilte, geeft slachtoffers een stem en 
roept op tot wereldwijde naleving van de mensenrechten. 

Waarom collecteren?
Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Voor onderzoeken 
en acties ontvangt de organisatie geen geld van overheden of van politieke groeperingen. 
Bijdragen van leden en giften, zoals tijdens de collecte, maken het werk van Amnesty blijvend 
mogelijk. 

Amnesty’s werk blijft helaas nodig. Schendingen van mensenrechten vinden nog steeds 
wereldwijd plaats. In een groot aantal landen worden gevangenen gemarteld. Ook kinderen 
worden het slachtoffer van gruwelijke vormen van geweld en mishandeling. Gewetensgevan-
genen krijgen vaak oneerlijke processen en de doodstraf wordt nog steeds uitgevoerd. 

Laatste jamsessie seizoen 2011-2012

De laatste jamsessie, die de Culturele Commissie Adorp gedurende de winterperiode 2011-
2012 organiseert in het plaatselijke café ’t Witte Hoes aan de Provincialeweg 37 - dat daar zo 
uitnemend geschikt voor is - wordt gehouden op zondag 26 februari. Aanvang 16.00 uur. De 
entree is gratis.

De jamsessies in Adorp worden bezocht door allerlei soorten muzikanten, van beginnende, 
hobby-  tot beroepsmuzikanten en van complete bands tot bekende muzikanten. Ze vonden 
allemaal wel een keer de weg naar ’t Witte Hoes. Tijdens de laatste happening op zondag 29 
januari was het ‘giga-druk’. Er kwam zelfs een aantal complete bands naar Adorp.

De Culturele Commissie steekt momenteel verder nog in op een grotere deelname van jon-
geren, die dan ook van harte worden uitgenodigd om te komen meespelen.

Voor iedereen, die zin heeft in het maken van muziek, is er van alles mogelijk. Naast de band, 
die er tijdens deze happeningen steeds is, is er alle ruimte om te jammen, een cover te spelen 
met een paar muzikanten of om zelf als band een presentatie te geven. Het is de bedoeling 
dat muzikanten van allerlei kaliber samen muziek gaan maken. Er is ruimte voor iedereen. Ap-
paratuur is beschikbaar. Instrumenten, die niet standaard aanwezig zijn, dienen overigens te 
worden meegenomen. Daarbij is te denken aan blaasinstrumenten.

Bij elke jamsessie is de samenstelling van de aanwezige band verschillend, alleen Lou Leeuw 
(bas en zang) verleent permanent medewerking aan de sessies. 

Wie alleen maar wil komen luisteren, is overigens ook van harte welkom.



12 www.contactblad.info     Contactblad 15 februari 2012

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sau-
werd, 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.

De ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor de 55plussers onder ons! Ze worden georgani-
seerd voor een ieder, die behoefte heeft aan contact. En zit u met een probleem, we zullen 
proberen u te helpen. En wanneer bij een thema-ochtend het onderwerp u/jou aanspreekt: u/
jij bent van harte welkom! 

Tijdens de inloopochtenden kunt u gebruik maken van de computer: deels voor informatie, 
maar ook voor het stellen van vragen over de computer en eventuele hulp bij problemen. Vrij-
willigers zijn aanwezig!

Ma. 20 feb.: Thema-ochtend met Jan Uitham, 10.00-12.00 u. ,“Ubbegaheem” in Sauwerd
Onze gast deze morgen: Jan Uitham, geboren in 1925 in Noorderhoogebrug. Bekend ge-
worden door het schaatsen van lange-afstandswedstrijden en marathons. Winnaar van de 
Noorder Rondritten van 1963.

De Elfstedentocht reed hij in totaal zeven keer. Het beste resultaat behaalde hij in de barre 
Tocht der Tochten van 1963: hij werd tweede achter Reinier Paping, nog vóór de grote favorie-
ten Jeen van den Berg en Anton Verhoeven. Ongetwijfeld heeft hij veel te vertellen over zijn 
toch wel boeiende leven!

Maandag 27 februari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in “Ubbegaheem” in Sauwerd.
Gelegenheid voor het praatje van alle dag, een kopje koffie en het uitwisselen van nieuwtjes. 
De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig voor vragen en/of hulp bij eventuele proble-
men.

De computers staan klaar. Ook als u nog geen kennis hebt gemaakt met dit fenomeen en er 
best eens wilt proberen…u bent van harte welkom!

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446

	  
Digitale hoek

De cursussen zijn inmiddels weer van start. De mensen die zich hebben opgegeven voor de 
diverse cursussen hebben persoonlijk bericht gekregen! 

Op het programma staan nog de cursussen: Basiscursus Windows 7, Picasa en fotoboek 
maken. U kunt zich hiervoor nog aanmelden.

De cursus Excel kan nog deelnemers gebruiken en ook voor de cursussen Social Media zoals: 
Twitter, Hyves, Faceboek en Skype kunt u zich opgeven.

We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die belangstelling hebben voor een computer-
cursus maar overdag aan het werk zijn. De mogelijkheid om op dinsdagavond een - cursus 
Picasa of Fotoboek maken - te volgen is bij voldoende belangstelling aanwezig. We horen dit 
graag van u! 

Hebt u belangstelling en wilt u meedoen: u kunt zich aanmelden of inlichtingen vragen 
bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  050-3061036.
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De man dij zo geern normoal wezen wol

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

Der was ais n man dij mor ain doul haar ien t leven: normoal wezen. Hai dee der ales aan om 
toch mor zo normoal meugelk over te kommen bie aander mensen. Mor hou hai ook bezeg 
was mit zien normoalgedounde, toch raipen ze voak nog van: dou toch es wat normoal man. 
Doar kon e toch zo min over dat, n moal of wat op n dag vroug e homzulf òf: wat is nou aigelk 
normoal? 

Dij konstante zuiktocht noar t normoale brook hom op. Doodmuid vil e s oavends ien ber, mor 
kon vanzulf van t prakkezaaiern nait sloapen. Wat normoal wezen mos, beschaauwde hai va-
noet n abnormoale positie. n Positie dij e zulf ook veur abnormoal hil, dat was wel zoveul as ze-
ker. Want wel homzulf mor aal òfvragt wat normoal is, is toch nait normoal? Van aanderkaant, 
wat wis hai der van wat abnormoal was, as e eerst zulf nait wis wat normoal is... Hai, wat n 
prakkezoatsies en kopschraberij. Kerel wer der hoast gek van.

Hai kwam oet n gezin dij ien zien ogen hail abnormoal was. Zo haar e dat vanzulf ervoaren, 
mit zien kienderleke en puberachtege kiek op wereld. Mor ook boetenwereld reageerde zo dat 
e wel denken mos, dat ter bie hom thoes hail abnormoal onweg ging. Zo deden zien olden nait 
aan kerst en nij-joar. Gain kerstboom, ja alderdeegs gain gruin takje kwam der ien hoes. Ap-
moal haaidens zee zien gelovege moeke. Mit oljoarsoavend zat elkenain bie radio noar Wim 
Kan te luustern. Mensen bleven tot loat noa twaalven op, mor zien olden lagen der aal om tien 
uur, van aanderdoags was t ja weer vro dag...

s Winters, as der ies ien grachten laag, woakte zien òlheer over de toenen van t laandgoud. 
Hai haar ter drok mit, van stoef bie ston n schoul. En ale moalen even veur schoultied, of as 
schoul weer oetkwam, golfde der n grode ploug kiender over grachten en toenen. n Spoor van 
vernailens aan ies en stroekerij achterloatend. Of zien voar dat meschain ook zulf oetlokte, is 
de vroag. Mor kwoajongs vonden t mor aal te mooi om zien voar achter heur aan te kriegen... 

Ach en zien moeke was toch zo'n schieterd. Zai kon t nait aanzain dat ter n kiend deur t ies 
sakte, van din mos ze hom ja wel mit n laange hoak redden. Doarom dee ze veur en noa 
schoultied overgerdienen dicht. As dat nait abnormoal is: overdag mit gerdienen dicht... 

Zien olden wazzen ook biezunder van pestuur. Zien òlheer laankbaineg en dun, wel twij meter, 
en zien moeke n koedeltje. En as zai aal opvillen deur heur abnormoale pestuur, nog meer 
deur heur onaangepaaste gedrag.  "Ik heb n stand op miezulf", zee zien moeke hailtied, as 
jong heur weer ais smeekte om toch normoal te doun. Hai het hom din ook haaileg veurnomen 
om, as e loader volwazzen was, dat e din ale meugelke muite doun zol om nait abnormoal te 
worden. 

Traauwen en kiender kriegen wazzen ien zien ogen zoaken doar e hom aan t normoale 
spaigeln kon. Nou is t kriegen van kiender veur n manspersoon meschain nait de alergrootste 
prestoatsie, wat ter aan veuròf gait, veur paardie kerels wel. Mor t is onze man ien t leste aal 
lukt. Hai traauwde n knabbe vraauw en kreeg bie heur twij oardege kiender, jonkje en wichtje. 
Kon t normoaler?

t Hebben van waark en n mooi, laifst n aigen hoes, heurden ook bie n normoale positie volgens 
de ienzichten van de man. En ook dat kreeg e kloar. Ale aalgemaine en christelke feestdoagen 
werden deur hom vierd as n immigrant, dij hom zo gaauw meugelk aanpazen wil aan wat ien 
t nije laand normoal is. Hai wol koste wat kost normoal wezen.

Mor wat hom allernoaste dwaars zat, was dat zien vraauw en benoam zien kiender hom on-
danks aal zien ienspannens geregeld touraipen: dou toch es wat normoalman! Of dat kiender 
meschain ook aigen is, dat vroug de getraumoatiseerde man homzulf nait òf. Ieder bod as hai 
weer aan t abnormoale herinnerd wer, kromp e ien nkander en sakte ien zien stoul deel. Of 
hai kroop stiekem noar zien zolderkoamer om doar ien ainzoamhaid laank te prakkezaaiern.
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Mor dou noa joaren van schrippen om toch mor zo normoal meugelk te worden, der ien t leste 
n situoatsie aanbrook, dat ter sproake was van n oetzunderlek normoale situoatsie, dou kwam 
aanderkaant van medallie aan bod. De man begunde hom zo stoaregaan òf te vroagen, wat 
t nut en de zin van aal zien ienspannens nou was. Hai haar n knabbe vraauw dij ook n boan 
boetenshoes haar, twij best lerende kiender, n aigen vrijstoand hoes op stand aan zuudkaant 
van stad, n hoesholdster veur twaalfenhaalve euro swaart ien t uur, n mooie middenklasauto 
mit autotillefoon, n goie boan mit veuroetzichten op n kantoor mit fax en laptop. Hai zat knap 
ien t pak en haar ale doagen strik veur dat, ie konden werkelk wel zeggen dat ter aigelk gain 
normoalere man was as hai. En ook ien zien wandel was e zo normoal as t mor kon. 

Hai waste zien auto ale zodderdoagen, maaide t gras en knipte heeg op tied en nait op zundag 
om zien kerkelke buren nait te aargern. Hai stemde op n grode poletieke partij, mor wol dat 
op gain enkele menaaier waiten veur de buurt mit roambiljetten of zo, en alderdeegs nait veur 
zien hoesgenoten.

Mor hier stötte hai op n vrezelke tegenstriedeghaid: Ales was bie hom zo normoal as t mor 
even kon. En toch haar hai zulf nog hailtied nait dat normoalgevuil. Hai haar ales doan om mor 
zo normoal meugelk te worden en haar zien haile òfkomst en opvoudens verdrongen. En tòch 
vuilde hai hom nog nait normoal. Hai begreep ter niks van. Ain dij zo stomme geern normoal 
wezen wil, dat was toch nait normoal? Mor as e t overgaaf, din bleef e abnormoal. 

Ien t leste, noa n haile zet prakkezaaiern, kwam e tot t ienzicht dat t aigelk ien homzulf zat. Hou 
meer e der achterheer zat om normoal te worden, hou meer e t gevuil kreeg dat e aigelk nait 
normoal was. Hai mos hom der wel bie deel leggen dat e nooit normoal worden zol. 

Dat ienzicht stemde de man triesterg en hai zat voak uren ien t duustern veur t glaas te prak-
kezaaiern. En stoaregaan baauwde hai, zunder dat e t zulf eerst ien de goaten haar, zien haile 
normoaliemperium weer òf. Hai begunde bie zetten haile swoarmoudege klassieke meziek te 
draaien van Mahler en Brukner en stoere bouken te lezen van Freud en Jung, en sums alder-
deegs gedichten van Baudelaire en Hugo. 

Hai laip op n duur ien slobbertruien en kepodde spiekerboksems, waste hom nait meer en lait 
board stoan en t hoar gruien. Moatschopelk kon e nait meer mit doun en zien huwelk wer ook 
aal minder. Op kantoor wollen ze zo'n roegvoester nait meer hebben en hai kreeg n minder 
boantje ien boetendainst. Mor dat wol e nait en hai nam ontslag, wat veur zien vraauw weer 
aanlaaiden was om van hom te schaaiden en kiender, t hoes en aal t aander brud van hom òf 
te nemen. 

Dou de man ien t leste, zo aarm as Job vanwege n dikke allementoatsie, op n luk koamerke 
ien stad woonde en op n dag haile zoak ais overzaag, dou wer e overweldegd deur n daip 
zoaleg gevuil. Hai was din moatschoppelk mislukt, was vraauw, kiender en ales kwiet. Mor wat 
was der veur weerom kommen: vrijhaid, n grode vrijhaid. Gainain dij noar hom raip: dou toch 
normoal man.

Gainain dij hom veurschreef hou e hom gedroagen mos, gain verplichtens meer, gain tille-
foonterreur, gain pak aan en gain strik meer veur. Nee, hai was vrij. Hai kreeg alderdeegs 
woarderens veur zien overleden olden. Dij haren toch mor n stand op heurzulf had en heur 
nooit wat aantrokken van de dörpsmoroal. Hai was nou volmoakt gelukkeg worden. Dit was 
zien bestemmen, hai vuilde hom nou haildaal normoal...

Westers Plakboek: mei 2000 tot ...

Wordt vervolgd in de editie van 1 maart a.s. 
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Nodig een vakantiekind uit!
Hoe brengt u in 2012 uw vakantie door? 

Hebt u er wel eens aan gedacht om vakantie gastouder te worden? Bent u iemand die zich met 
een paar woorden Duits of Frans prima weet te redden in Duitsland of Frankrijk? Of spreekt u 
vloeiend Duits of Frans?

Europa Kinderhulp zoekt mensen uit beide categorieën en elk niveau daar tussen.

Hebt u groot hart voor kinderen, bent u flexibel, sociaal, gastvrij en staat u open voor an-
dere culturen en gewoonten? Dan hebben wij een ideale oplossing voor uw vakantie. Europa 
Kinderhulp zoekt vakantiegastouders die bereid zijn ruim twee weken aandacht te besteden 
aan "kwetsbare" kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Kinderen uit achter-
stands wijken van steden in Europa, zelfs in Nederland.

Deze kinderen zijn gebaat met aandacht en een gevoel van veiligheid, een periode waarin zij 
kind kunnen zijn. Genieten van dingen die onze kinderen normaal of zelfs vervelend vinden, 
zoals samen boodschappen doen, wandelen, fietsen of gezellig thuis bezig zijn. Een dagje 
naar het zwembad is ook fantastisch, al kunnen de meeste vakantiekinderen niet zwemmen.

Aandacht, innerlijke rust, regelmaat, 3 x daags eten en een veilig gevoel doen wonderen voor 
deze kinderen. Geen dure uitstapjes, in uw eigen omgeving is meer te beleven dan u denkt. 
Een bezoekje aan het VVV kantoor levert heel veel op.

In onze provincie komen de kinderen uit: 
Rotterdam van 23 juli tot 10 augustus 
Mechelen, België van 9 juli tot 27 juli
Hannover en Oldenburg, Duitsland van 23 juli 10 augustus 
Parijs van 7 juli tot 27 juli 
diverse andere Franse steden van 21 juli tot 11 augustus

Het kan zijn dat een reis niet samen valt met de schoolvakantie in onze regio. Dit kan lastig 
zijn maar misschien is het mogelijk dat het vakantiekind een paar dagen meedoet op de school 
van uw kind(eren).

Voor meer informatie kunt u terecht op  www.europakinderhulp.nl of neem contact op met de 
familie Van Den Berghe,  0598-416369.

Standhouders gevraagd voor (kinder)kledingbeurs
Voor de vijfde keer organiseert Twinkeltje ( www.twinkeltjeveendam.nl) een tweedehands 
(kinder)kleding- en speelgoedbeurs in dorpshuis "Artharpe" in Adorp. 

De beurs wordt gehouden op 23 maart 2012 van 19.00-21.00 u.

Deze keer mag er ook dameskleding verkocht worden, waardoor het aanbod nog diverser 
wordt.

Wij zoeken nog verkopers van (kinder)kleding. Wil je zelf verkopen? Reserveer dan een tafel 
(1,20 x 0,60 m) voor € 6 of een lege plek (1,20 m) voor € 4.

Je kunt ook kleding inbrengen. Deze kleding prijs je zelf en wij zullen het voor je verkopen. Van 
de verkoopprijs ontvang jij 70%.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via  info@twinkeltjeveendam.nl of kijken op 
onze Hyvespagina:  www.kledingbeursadorp.hyves.nl

Groeten,
Esther van der Veen en Margreet Doornbosch-van der Veen



‘AANDER LU BINNEN OOK LU’

Lezingen over Groningers en hun dubbele identiteiten
15 februari 2012:  Stadjers, Appingedammers en Veenkolonialen
7 maart 2012:   joodse en gereformeerde Groningers
21 maart 2012:   de ‘bijna revolutie van 1918’
28 maart 2012:   liberale volksverheffers en strijdbare vrouwen
18 april 2012:   Molukkers en Chinezen in Groningen
Bij de Groninger Archieven - www.groningerarchieven.nl 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis



Aander lu binnen ook lu (* Ieder mens heeft zijn waarde) 

Lezingenserie over Groningers en hun dubbele identiteiten

De cultuurhistorische vereniging Stad&Lande, de afdeling Groningen van de NGV en het RHC Groninger Archieven 
organiseren in de periode van februari tot en met april 2012 een serie avonden rond het thema: Aander lu binnen 
ook lu. 

‘AANDER LU BINNEN OOK LU’
Met een knipoog naar het thema ‘Ik en Wij’ van de maand van de geschiedenis in 2011 organiseren Stad en Lande, 
de NGV en de Groninger Archieven in de eerste maanden van 2012 vier lezingen. Dit gebeurt onder de noemer 
‘Aander lu binnen ook lu’, ofwel ‘Ieder mens heeft zijn waarde’. Over Groningers en hun dubbele identiteiten. 
Want iedere Groninger maakt deel uit van verschillende groepen. Hij of zij kan Stadjer zijn, Ten Boerster of Damster 
of Veenkoloniaal. Liberaal, socialist of christen-democraat. Man of vrouw. Hervormd, gereformeerd, katholiek, 
ongelovig of ietsist. Of van Duitse, Joodse, Surinaamse of Molukse herkomst. Zo dragen we allemaal meerdere 
identiteiten met ons mee. Soms brengt dat conflicten met andere Groningers met zich mee, maar over het algemeen 
probeert iedereen in goede vrede met de ander te leven. Of toch juist niet?

Het programma luidt in het kort:
15 februari 2012:  Jeroen Benders en Harm van der Veen over Stadjers, Appingedammers en Veenkolonialen
7 maart 2012:   Stefan van der Poel en Gert van Klinken over joodse en gereformeerde Groningers
21 maart 2012:  Bertus Mulder en Teun Jan Zanen over de bijna revolutie van 1918, Troelstra en Rugge 
28 maart 2012:  Lies Ast-Boiten en Mineke Bosch over liberale volksverheffers en strijdbare vrouwen
18 april 2012:   Otjep Rahantoknam en Kees Kuiken over Molukkers en Chinezen in Groningen

Alle avonden vinden plaats in het gebouw van het RHC Groninger Archieven
Cascadeplein 4 te Groningen. 
Aanvang 20.00 uur (zaal geopend vanaf 19.30 uur)
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Nadere informatie vindt u op de websites van de organisatoren.
U kunt ook bellen met de Groninger Archieven, tel. (050) 5992000.

De organisatoren:
Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Groningen 
http://groningen.ngv.nl

Cultuur-historische vereniging Stad&Lande
www.stad-lande.nl

Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
www.groningerarchieven.nl

 De lezing op 21 maart wordt georganiseerd in samenwerking 
 met de VHV (vereniging voor vakbondsgeschiedenis)

 www.vakbondshistorie.nl). 

Afdeling
Groningen
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