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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 m.u.v. juli. Vanaf 18.00 u.

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

Kerkdiensten  

De producten die in juli worden ingezameld zijn: Blikgroentes (sperciebonen, wortelen, 
zuurkool, rode kool etc.) en suiker.

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. 

 

Voedselbank

	  

 

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 juli 9.30 u. - ds. T. Groenveld

14.15 u. - ds. H.J.J. Pomp
8 9.30 u. - ds. C. v.d. Leest

14.15 u. - ds. G.J. Pruijssen
15 11.15 u. - ds. A.J. Balk

16.30 u. - ds. R. Prins
22 9.30 u. - ds. C. v.d. Leest

14.15 u. - ds. G. Timmermans
29 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - Leesdienst

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
juli, hele maand Voedselbank: blikgroentes (sperciebonen, wortelen, zuurkool, rode 

kool etc.) en suiker. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)
augustus Voedselbank: geen uitgifte

september, hele 
maand

Voedselbank: Vacuüm verpakt broodbeleg  (b.v. boterhamworst, kaas 
etc.) en vacuüm verpakte rookworsten. Voor mogelijkheden dit in te 
leveren zie pagina 2)

oktober, hele 
maand

Voedselbank: blikgroentes (sperciebonen, wortelen, zuurkool, rode 
kool etc.) en suiker. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)

1-6 oktober Dierenbescherming; er wordt ook hulp gezocht (zie pagina 13)

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

 



4 www.contactblad.info     Contactblad 1 juli 2012

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

juli
maand 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 12)
1-14 Expositie "Buitenleven" met werk van Anneke Lutgerhorst-Smidt uit Sau-

werd en haar zus Marike Smidt in Warfhuizen bij "Nou nog mooier".

augustus
1-14 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 12)
10-12 Kermisweekend Adorp

september
11 St. 55+, start seizoen 2012/2013
14 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd

oktober
1 ! Hulp gezocht voor collecte Dierenbescherming in oktober (zie pag. 13)

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

Nou nog mooier
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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   10.00 - 11.00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              
Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen

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 18.30 - 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
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond 
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

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

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

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

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. Meer informatie via  www.winsum.nl.

Openingstijden dinsdagavond verruimd
van dinsdag 26 juni t/m dinsdag 24 juli 2012 op dinsdagavond een half uur langer geopend dan 
gebruikelijk. De openingstijden zijn dan van 18.30 uur tot 20.00 uur.

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-
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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.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een dakkapel, Stationsstraat 27, 9771 AD in Sauwerd (OMG-2012-0070, 12 

juni 2012).

Onderzoek behoefte aan “werken op afspraak” in mei, juni en juli
WERKEN OP AFSPRAAK
De gemeente Winsum werkt voortdurend aan de verbetering en versterking van de (digitale) 
dienstverlening. Steeds meer gemeenten bieden hun burgers de mogelijkheid om op afspraak 
langs te komen. Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening. Geen wachttijd, maar 
een snelle afhandeling. Om te onderzoeken of in onze gemeente behoefte is aan Werken op 
afspraak, starten we met een proef.
De proef wordt gehouden in de maanden mei, juni en juli. Dit is altijd een drukke periode 
omdat er vooral veel reisdocumenten worden aangevraagd en de wachttijden hierdoor op 
kunnen lopen. We beginnen met de mogelijkheid om op woensdagmiddag op afspraak langs 
te komen. De afspraak kan voorlopig alleen worden gemaakt voor het aanvragen van een 
rijbewijs, een paspoort of een identiteitsbewijs.
Voor deze middag is vooral gekozen om de doorstroming van gezinnen met kinderen te ver-
beteren. Woensdagmiddag is namelijk bij uitstek de middag waarop ouders voor hun kinderen 
een reisdocument komen aanvragen. De kinderen moeten dan zelf ook meekomen. Het is 
natuurlijk fijn als u dan niet meer hoeft te wachten, maar gelijk wordt geholpen. Onze publieks-
balie is op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Hoe maakt u een afspraak?
Wij vragen u om telefonisch een afspraak te maken. U kunt ons hiervoor dagelijks (behalve op 
vrijdagmiddag) bellen van 08.00 tot 17.00 uur  0595 447777.
Tijdens het maken van de afspraak informeren we u over wat u moet meebrengen om de aan-
vraag in te kunnen dienen. Dit voorkomt, zoals nu soms het geval is, dat u teruggestuurd wordt 
omdat er zaken ontbreken of pasfoto’s niet geschikt zijn. Deze informatie kunt u ook vinden op 
 www.winsum.nl.

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING VOOR UITBREIDEN WONING EN MINICAMPING,
PADDEPOELSTERWEG 7 BIJ ADORP
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat de volgende stukken van 23 mei t/m 3 juli 2012 ter 
inzage liggen bij de centrale balie van het gemeentehuis:
• aanvraag omgevingsvergunning, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor het uit-

breiden van de woning en minicamping met gebouw voor sanitaire voorzieningen aan de 
Paddepoelsterweg 7 nabij Adorp.

Zienswijzen
Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling of 
schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Winsum, 
 Postbus 10, 9950 AA, Winsum.

ONTHEFFING rondrijden draaiorgel "Pronkjewail"
Burgemeester en wethouders van Winsum hebben ontheffing verleend van artikel 4:6 overige 
geluidshinder van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het rondrijden met de stads-
draaiorgel “De Pronkjewail” in de hele gemeente Winsum.
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Geen afspraak en toch langskomen?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mo-
gelijk enige tijd moet wachten voor u wordt geholpen. Komt u op afspraak langs, dan wordt u 
direct geholpen.
Evaluatie
In het najaar gaan we de resultaten van de proef evalueren. Is de proef geslaagd dan overwe-
gen we om het werken op afspraak permanent in te voeren. Het aantal producten en diensten 
waarvoor een afspraak kan worden gemaakt zal dan in de toekomst verder uit worden gebreid.

KOM SHOPPEN OP  www.winsum.nl
Voor sommige producten, zoals een reisdocument of een rijbewijs, moet u persoonlijk een 
aanvraag indienen bij de Publieksbalie. Maar wist u dat u steeds meer producten en diensten 
kunt bestellen in onze digitale gemeentewinkel? Heeft u een uittreksel nodig, wilt u een ver-
zoek om informatie indienen, of wilt u een kapmelding doen? Regel het online in de digitale 
gemeentewinkel!
Nieuw in ons digitaal assortiment
• opvragen eigen gegevens
• verzoek om geheimhouding persoonsgegevens
• intrekking verzoek om geheimhouding persoonsgegevens

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? Maak een afspraak!
Heeft u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig? En heeft u een 
hekel aan wachten? Dan kunt u op de woensdagmiddag op afspraak bij 
ons terecht. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 
 0595 447777. Wij zijn op werkdagen van 8.00 -17.00 uur telefonisch 
bereikbaar, met uitzondering van de vrijdagmiddag. 

Nieuwe werkwijze Zorgloket: 

vanaf 19 juni Wmo-loket

Op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er binnenkort wat 
veranderen. Voor u als inwoner en voor ons als gemeente. Op 24 april 2012 heeft de ge-
meenteraad de ‘Wmo-verordening Winsum’ vastgesteld. Deze verordening treedt in werking 
op 20 juni 2012 en ligt twaalf weken ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. De 
verordening is gekoppeld aan een nieuwe manier van werken van het Zorgloket, vanaf nu het 
Wmo-loket. Uitgangspunt van deze werkwijze is iedereen zo lang mogelijk te laten deelnemen 
aan de samenleving. Hieronder leest u meer.
Zelfstandig blijven wonen? Zo lang mogelijk meedoen in de samenleving? Het Wmoloket 
helpt u graag! 
Het kan zijn dat u of uw gezinslid voor een korte of langere periode wel wat extra ondersteu-
ning in het dagelijkse leven kan gebruiken. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn. De
gemeente Winsum wil graag dat alle inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen
aan de maatschappij. Het Wmo-loket kan u daarbij een steuntje in de rug bieden.
Kunt u dat steuntje in de rug wel gebruiken, maak dan een afspraak via het Wmo-loket:  
0595- 447760. Een van onze consulenten komt bij u op huisbezoek, om uw hulpvraag met u 
te bespreken.
Wat wilt u bereiken, waarom lukt dat niet, wat heeft u nodig om het wel te bereiken?
Oplossingen in eigen omgeving
Met de consulent bespreekt u of en welke oplossingen er zijn in uw directe omgeving. Mis-
schien zijn er bepaalde voorzieningen in de gemeente Winsum voorhanden, waar u gebruik 
van kunt maken. U kunt daarbij denken aan een bezorgservice voor boodschappen of een 
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MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE BESTEMMINGSPLANNEN BUITENGEBIEDEN GE-
MEENTE WINSUM EN LOPPERSUM
De gemeente Winsum is bezig met het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied. 
Vanwege de uitbreidingsruimte die in het bestemmingsplan zit en de eventuele effecten op 
het milieu, moet er op grond van de natuurwetgeving een milieueffectrapport (MER) worden 
opgesteld. Ook de gemeente Loppersum is bezig met een vernieuwing van het bestemmings-
plan voor haar buitengebied. Voor beide plannen wordt daarom het planMER gezamenlijk 
opgesteld. Verder wordt met een ecologische voortoets beoordeeld, of een Passende Beoorde-
ling - zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet - moet worden opgesteld.
Ten aanzien van het planMER start de procedure met deze kennisgeving. Daarna volgen de 
volgende stappen:
• Raadpleging bestuursorganen en wettelijke adviseurs over de reikwijdte en het detailniveau 

van het planMER;
• het opstellen van het planMER en de ontwerpbestemmingsplannen ‘Buitengebied Winsum’ 

en ‘Buitengebied Loppersum’;
• publicatie en terinzagelegging van het planMER samen met de ontwerpbestemmingsplan-

nen. In deze fase wordt ook de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. geraadpleegd.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.
De betrokken rijksdiensten, de omliggende gemeenten, de provincie Groningen en waterschap 
Noorderzijlvest zullen worden geraadpleegd. Dit gebeurt aan de hand van een Notitie Reik-
wijdte en Detailniveau m.e.r bestemmingsplan Buitengebied Loppersum en bestemmingsplan 
Buitengebied Winsum. De genoemde instanties krijgen de mogelijkheid te reageren op de 
Nota. Daarnaast wordt in dit stadium een advies gevraagd aan de Commissie voor de m.e.r.
Inzage
De notitie ligt van woensdag 27 juni tot en met 7 augustus 2012 ter inzage bij de Centrale Balie 
van het gemeentehuis. Daarnaast kunt u hem ook inzien via  www.winsum.nl.
Reacties op de notitie
Gedurende de periode dat de notitie ter inzage ligt, kan iedereen mondeling of schriftelijk reac-
ties indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Winsum,  Postbus 10, 
9950 AA Winsum.
Zienswijzen op planMER
Het opgestelde planMER wordt gelijktijdig met het ontwerp van de bestemmingsplannen 
‘Buitengebied Winsum’ en ‘Buitengebied Loppersum’ ter inzage gelegd. Naar verwachting zal 
dit direct na de zomer van 2012 zijn. Iedereen krijgt dan de gelegenheid zienswijzen op het 
planMER in te dienen.

maaltijdservice. Ook wordt bekeken, wat u verder zelf nog kunt doen of wat mensen uit uw om-
geving voor u kunnen betekenen. Denk hierbij aan familieleden, bekenden of misschien vrijwil-
ligers. Als deze zaken geen oplossing bieden voor uw hulpvraag, dan bespreekt de consulent 
met u of een individuele voorziening voor u mogelijk een oplossing zou bieden. Individuele 
voorzieningen zijn bijvoorbeeld een woon- of vervoersvoorziening, een rolstoel of hulp bij het 
huishouden.
Na het gesprek
Na afloop van het gesprek met de consulent ontvangt u een verslag, waarin staat beschreven
wat u met de consulent heeft besproken en welke afspraken er gemaakt zijn. Heeft u met de 
consulent afgesproken dat een individuele voorziening een oplossing biedt, dan kunt u deze 
aanvragen via een aanvraagformulier. Deze is te verkrijgen bij het Wmo-loket, of via uw Wmo-
consulent.
Afspraak maken
U kunt een afspraak maken met het Wmo-loket via het contactformulier op  www.winsum.nl.
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Dag van de Regio 2012: 'Duurzame dorpen'

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

Dag van de Regio 2012: een nieuw model
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt voor de 9e keer de Dag van de Regio gehouden. De 
provincie Groningen heeft in het kader van het Programma Landelijk Gebied voor de organisa-
tie van de Dag van de Regio subsidie toegekend in de regio Groningen Centraal. Het succes 
van de Dag van de Regio vindt een vervolg! 

Het thema van 2012 is ‘Duurzame Dorpen’. In een tijd waarin het platteland vooral wordt 
gezien als krimpgebied willen wij de aantrekkelijkheid van de dorpen laten zien. Door samen-
werking en door van elkaar te leren kunnen we de leefbaarheid op het platteland behouden.

Op grond van onderzoek en deelnemersevaluaties zal dit jaar de Dag van de Regio volgens 
een nieuw model worden georganiseerd. In een aantal dorpen zal een Dag van de Regio-
evenement worden georganiseerd, bij voorkeur verspreid over de provincie. Deelnemers 
worden opgeroepen zoveel mogelijk samen te werken rond een specifiek evenement. Hier-
door ontstaat een dynamische regio waar bezoekers graag naar toe komen. 

Aanmelden
Wilt u meedoen met uw dorp of regio? Kijk op  www.dagvanderegio.nl voor meer informatie, 
plan een bijeenkomst met uw dorpsgenoten en kom samen in actie! 

De Dag van de Regio begon in 2004 in Oost-Groningen. In 2007 is de Dag van de Regio voor 
het eerst in Noord-Groningen georganiseerd en sinds 2008 staan zelfs twee dagen in het 
teken van de Dag van de Regio. Vanaf 2010 doet de hele provincie Groningen mee aan de 
Dag van de Regio. In 2011 volgde Zuidoost Drenthe. Ondertussen is de Dag van de Regio ook 
binnen Europa verder uitgebreid. Duitsland was de initiatiefnemer van de Dag van de Regio 
in 1999, Nederland volgde in 2004 en Schotland in 2011. In 2012 volgen Ierland en Finland. 

	  

Impressie van een eerdere editie 
van de 'Dag van de Regio':

links in Noordlaren

onder in Niebert
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Van Harssens naar Hefswal: expositie foto's Coen van der Molen

In de centrale hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Winsum is een nieuwe exposi-
tie te zien met foto’s van Coen van der Molen. 

Natuurliefhebber en fotograaf Coen van der Molen woont en leeft sinds zijn geboorte tussen 
Harssens en Hefswal. Tijdens zijn fietstochten ’s ochtends, ‘s winters of bij mist legde hij de 
adembenemende landschappen vast op de gevoelige plaat. Bezoekers van de expositie kun-
nen genieten van prachtige beelden van het Reitdiepgebied, het Hoogeland, de polders en het 
wad. Foto Vaszlovsky Winsum voorzag een groot deel van de collectie van passe-partout en 
lijst. Sommige foto’s zijn geprint op linnen. 

Na de presentatie in november 2011 van het fotoboek 
Noord Groningen Van Harssens naar Hefswal heeft 
Coen van der Molen op diverse locaties exposities 
gehouden van foto’s uit het boek. Vanwege de grote 
be-langstelling en vele positieve reacties komt de ex-
positie nu voor de tweede keer naar Winsum. De ge-
hele collectie is verdeeld over de twee locaties, het ge-
meentehuis en de bibliotheek in Winsum.

Het gemeentehuis is geopend:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

De bibliotheek is geopend:
dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

De expositie is tot 14 augustus te bezichtigen.
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Collecteweek Dierenbescherming: hulp gezocht

De collecte van de Dierenbescherming vindt dit jaar plaats van 1 t/m 6 oktober. Rond deze 
week zijn honderden enthousiaste vrijwilligers in touw om van de collecte een succes te ma-
ken. Want alleen door de giften van anderen kunnen we hulp blijven bieden aan dieren in 
nood. De Dierenbescherming Afdeling Groningen is dringend op zoek naar extra hulp voor de 
collecte. Wellicht iets voor u?

Help ons tijdens de collecte, bijvoorbeeld als collectant of wijkhoofd
Een collecteweek organiseren is een hele klus: we kunnen alle hulp daarom zeer goed ge-
bruiken. Zo zoeken we naar collectanten die in hun eigen buurt langs de deuren willen gaan. 
Dringend op zoek zijn we naar wijkhoofden, mensen die de collecte in hun buurt willen coördi-
neren. Maar ook andere hulp voor, in en na de collecteweek is meer dan welkom. Kijk voor meer 
informatie en een volledig overzicht van alle vacatures voor vrijwilligers in de collecteweek op 
www.dierenbescherming-groningen.nl bij “Collecte 2012-help mee!”. Wij verwelkomen u graag 
als een van onze enthousiaste vrijwilligers!

Of help ons met een gift
Hebt u geen mogelijkheden om actief mee te helpen, maar draagt u dieren wel een warm hart 
toe? Dan hopen wij van harte een gift van u te mogen ontvangen tijdens de collecteweek. Alle 
giften, groot en klein, zijn welkom. Wij bedanken u alvast namens alle dieren die wij hiermee 
kunnen helpen.

Volledig afhankelijk van contributies en giften
Omdat de Dierenbescherming geen subsidie krijgt, is ze volledig afhankelijk van contributies 
en giften. Enkel dankzij de financiële bijdragen van u en de mensen om u heen, kunnen wij 
hulp bieden aan dieren in nood. Veel dieren in Nederland kunnen de hulp van de Dierenbe-
scherming goed gebruiken. Gewond, ziek, verwaarloosd of zonder fijn baasje: elk dier verdient 
onze zorg. De collecteopbrengst komt ten goede aan de dieren in uw eigen regio: een mooie 
manier dus om op lokaal niveau dieren en de Dierenbescherming te steunen.

Westers Plakboek: juni 2001 tot ...

Afleveringen van "Westers Plakboek" verschijnen doorgaans in de Contactbladen die op of 
rond de vijftiende dag van de maand uitkomen. Wegens de vakantieperiode kan het zijn dat 
de editie van 15 juli komt te vervallen, uitgezonderd wanneer er voldoende kopij binnenkomt. 
Anders wordt het de editie van 1 augustus  a.s.
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Proaten

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

n Sombere dag ien junimoand. t Zit haildaal dicht mit wolken en t miggelt n beetje. Ales is 
soeterg en nat. t Wil mor nait zummern en t is nou aal om langste dag. Volgens mie hebben 
wie nog mor twij lutje weken mooi weer had dit joar. Ik bedoul, zunschienweer en temperatuur 
boven twinneg groaden. Veur de rest was t aingoal kold en nat en voak ook n dikke bos wiend 
ter bie. Mit as toppunt n zundag ien maai. Dou was t tien groaden en op buienradar zaag ik 
dat t ien Enschede alderdeegs aacht groaden was, n record! Dikke winterjas kin nog aan ien 
boeten, alewel mien vraauw zegt dat t gain kiek geliek is. Mor ik loat mie nait verrekken.

n Smaal asfaltpad, omtrent n meter braid, lopt van t aine dörp noar aander mit aan ain kaant 
knötwilgen der bielaangs. Rechts van t pad ligt gruinlaand mit n koppeltje broene schoapen 
der ien. Schoapen stoan te vreten of kieken gewoon wat ien wereld om. Gainain schoap dij 
mekkert of blèrt. Joa, schoapen kinnen ook lewaai moaken. As t tegen vaaier, vief uur lopt, 
snommirregs, doun ze niks aans blèren, net zo laank tot schoapeboer ze biks te vreten geft.

Aan linkerkaant van t pad liggen akkers van toenbaauw netjes ien t gelid. Akker noast akker 
mit smale poadjes der tussen. Ondanks t minne weer, stoan veul akkers der opvalend goud 
bie. Eerappels bennen hoast kloar, eerbeien aal rood en spinoazie en andivie kin aal eten 
worden. Der komt regen genog en bliekboar is t ook waarm genog. Mor mien sperziebonen 
doun niks van t joar. Hier en doar komt mor ain op. Te nat? Of toch te kold? Ik zol ook nait geern 
zo ien kolle grond liggen willen as ik n boon was. Mor meschain hebben kraaien der ook wel 
bie zeten en heb ik ze te vloot poot.

Doodse stilte is t hier, is gain mins bie pad en schoapen proaten nait. Minsen deste meer. As 
je n poar minsen bie nkander zetten, begunnen ze votdoalek te proaten. Mainstied teminsent, 
op summege steden wordt voak juust nait proat. Ien wachtkoamer van tandarts of dokter, bie 
n bushokje of op traainperron. t Gait nait altied op, mor voak wel, is mien ervoaren. Is ook ien 
dit opzicht n groot verschil tussen manlu en vraauwlu. Mor doar wil ik t nou nait over hebben. 

Wanneer is n mins begund mit proaten? Aiwen en aiwen leden, aargens ien prehistorie. Hou 
en wanneer persies waiten ze nait. Meschain is t begund mit n touvallege kreet, dij betaikenis 
kreeg en dij begrepen wer deur soortgenoten. Onder druk van omstandegheden, zörg veur 
eten, gevoar van n roofdaaier, of stried mit n aander groep. Proaten is communiceren, der ben-
nen op zin minst twij veur neudeg. Wat zeggen is ain ding, mor t verstoan, begriepen en hom 
der n veurstellen van moaken kinnen is ook neudeg om n toal te ontwikkeln. 

Ik dink nait dat t veur oardeghaid was dat minsen vrouger t proaten oetvonden hebben. Omdat 
ze even niks te doun haren of zo. Nee, overleven doar ging t om. t Het de mins n enorme veur-
sprong geven op aander schepsels. Wie bennen nou boas over haile wereld mit ale daaiern 
der ien. Dat dènk we teminsent, der kin ons nog zeker wel vanales overkomen. Mor dikste 
gevoaren bennen nou toch wel zo'n beetje bedwongen, wie hebben eten zat en meer as 
voldounde verschoel. En doarom kin we nou ook proaten veur de poelegrap. 

En wat wordt ter wat ofproat, zunder dat t wat om hakken het. Woarom ravveln en rebbeln wie 
ien ain toer deur haile dag? En overaal ien openboare roemte wordt ter deur hoast elk en ain 
haardop proat ien n apperoatje tegen onzichtboare personen. Lest nog, ik laip op stroat ien 
Winzum en ienains heurde ik n haarde stem achter mie: "Nee..., geft niks heur, ik pak hom zulf 
wel even." t Was n kerel op fiets dij haard ien zien mobieltje belkte. Ik haar hom nait aankom-
men heurd en ik sprong van schik opzied. Ie heuren t overal, bie pad en weg, op maart, ien 
traain en bus, op fiets, ien auto... Proaten, proaten, proaten, proaten..., aingoal proaten.

Komt n grode troep kraaien aanvlaigen ien n wilde formoatsie oet t gruinlaand, doar ze net za-
ten te pikken en te juchtern. De troep strikt deel ien n stuk of wat hoge eskebomen aan raand 
van dörp. Dat het nogal wat vouten ien oarde veur ze apmoal goud en wel zitten op gepaste 
ofstand van nkander. Kraaien strieken aingoal mit snoavel bie tak laangs, doar ze op zitten. 
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Sums wupt n kraai even op en gait op n aander tak zitten. Of hai wordt wegjagt deur n aander 
kraai. Vlaigen ook n stukofwat weerom noar t laand. Dij ien bomen zitten blieven, zo'n twin-
neg, dareg kraaien, kieken apmoal zulfde kaant oet, doar wiend vandoan komt. En ook hier 
gain enkel geluud, kraaien holden heur stil. Den, ienains, of ofsproken waark is, vlaigen ale 
kraaien touglieks op, tegen zuudweste wiend ien en swieren mit n grode boog weerom noar t 
gruinaand, door ze overnijs deelstrieken. 

Mor kraaien kinnen óók flink roupen en tekeergoan. Roar aigenlek, n hoan kraait, mor n kraai 
hoant nait, mor ropt. Aander vogels zingen of fluiten, mor n kraai ropt of krast. Roupen ja, 
dat is nog de beste omschrieven. Proat me niet van zingen. Het toppunt vien ik dat n kraai 
volgens ornithologen n zangvogel is. Nou, as dat zingen is... De oetdrukken ’zangvogel’ veur 
kraaien kin wat mie aangait gerust schrapt worden oet vogelbouken. 

Toch vien ik kraaien wel mooie vogels, zo ien en ien-swaart as ze bennen en zo parmanteg 
as ze stappen kinnen. Veul minsen hebben t nait zo op mit kraaien, ze roven aaier en jonge 
vogels, pikken bonen te grond oet en schieten boudel onder. Sums heur je van n kraaien- of 
roukenkelonie, dij overlast geft. Ach, zo'n baist dut ook gewoon wat e oet zien netuur doun 
mout. Traauwens, ik heb ooit aargens lezen dat kraaien hail wies, hail loos bennen. Ja, alder-
deegs zó loos, dat ze van heurzulf waiten dat ze n kraai bennen. En dat ze doar ook vree mit 
hebben. Zai zollen meschain mit ons, minsen, proaten kinnen. Mor dat willen ze nait. Feidelk 
bennen ze dus nog lózer as minsen. Of t woar is...?

Der komt n bestelautoke aanrieden over t asfaltpad. Hai stopt haalfweg bie n gries kastje. Dat 
kastje, n beetje schaif achterover sakt ien baarm, staait persies tegenover n grode hoogspan-
nensmast, n dareg meter t laand ien en het doar vervast ook wat mit te moaken. Mast staait ien 
n haile rieg van masten, n hoogspannenslien. Hoast ale masten, en zeker dij dicht bie dörpen 
en steden stoan, bennen vanboven volzet mit apperoaten veur mobiele tillefonie. Schuddels 
en zenders, dikken en lutjen, noar ale kanten tou richt. Dat krieg je as minsen apmoal ien ap-
peroatjes proaten.

Stapt n man oet en lopt noar achterkaant auto. Achterklep gait open en hai pakt n swoare 
kovver der oet. Din wurgt e hom ien n rode overaal mit ritsen over t lief en aan weerskanten 
van broekspiepen en mit n capuchon over kop. Mit kovver ien haand lopt e over n plaank over 
sloot en gait noar t draaihek dij ien n manshoog iezern spielenraster zit. Dat raster staait bij 
ain poot van hoogspannensamst. Binnen t raster stoan wat schoakelkasten, n manshoge en 
n wat legere. En veul rep en roet, alderdeegs n stukofwat eske- en vledderstroeken. Aan bin-
nenkaant hek komt boer nait mit maaimesien. 

n Polsdikke swaarde koabel komt haildaal van boven bie ain van de vaaier poten van mast 
laangs noar beneden en gait over n koabelgeut mit n grode boog noar ain van kasten tou. 
Tillefoonkoabel. Monteur pakt n laptop oet zien kovver, klapt deksel open en zet hom bovenop 
n kaast. n Grode gele parrepluu zet e der overhen. Din dut e deuren van kaast open en slut 
laptop mit n koabeltje aan op iengewanden van dij kaast. Hai het n koptillefoon op, mit n luk 
microfoonje aan n beugeltje veur mond. Hai staait ien contact mit zien achterban, zien kantoor 
woarschienlek. 

t Zel wel n keureg kantoor wezen aargens ien westen van t laand, zoas der doar honderden 
stoan. Mit mannen in nette pakken en vraauwen ien dito klaaier, zoas der meschain wel hon-
derddoezenden bennen. Zai zitten haile dag achter computer, de moderne waarknemer. n 
Kantoor mit n fleureg restaurant, kunst aan muren (kopieën, dat wel), veul planterij ien trap-
penhoes en airconditioning. n Modern kantoor, doar je haile best wezen kinnen, zeker mit dit 
weer. Mor dizze man zit ien boetendainst. Veul ofwizzelnder as hailde doagen op kantoor, dink 
ik. En je kommen nog ais aargens. 

Hai grabbelt touglieks wat ien toetsenbord van zien laptop en kikt en loert ien kaast. En hai prat 
mor aingoal deur. Typies veur n mins, daaier proaten nait ja. Din dut e ienains zien koptelefoon 
òf en lopt n endje vot, kikt even om hom tou, frummelt wat aan t kruus van zien overaal en 



16 www.contactblad.info     Contactblad 1 juli 2012

gait din stoan te pizzen mit gat noar t pad tou. En dat het e weer gemain mit daaier. n Mins is 
n roar ding. 

Vanaf 1 juli Groninger verhalen online

De Groninger verhalen van Bé Kuipers staan vanaf 1 juli 'los' online via:

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Wardeus op zoek naar nieuwe bestuursleden

Wardeus, de vereniging die in Sauwerd gym-, twirl-, en aerobicsactivitei-
ten organiseert, is op zoek naar een aantal (2-3) nieuwe bestuursleden 
vanwege de toekomstige taakbeëindiging van de huidige bestuursleden! 
Je hoeft geen speciale vaardigheden te hebben. In het bezit zijn van een 
PC is al voldoende. Veel wordt namelijk afgehandeld via de mail. 

Naast het overleg per mail wordt er eenmaal in de circa 6-8 weken vergaderd. Het seizoen 
loopt van september tot ca. eind mei (voor wat betreft gym; twirl loopt tot de zomervakantie), 
met rondom de activiteiten de meeste “drukte”. De bestuursleden helpen bij het voorbereiden 
van die activiteiten en verlenen daarbij ook de bekende hand- en spandiensten.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij: bij penningmeester Hermien Haaksma, bij secretaris Ineke 
van Est, of bij voorzitter Ina Damstra ( 050 306 1146) of per mail  info@wardeus.nl. Zie 
ook  www.wardeus.nl.

 

Unicef Nieuws

Beste mensen,

Claudia de Breij is ambassadrice geworden van UNICEF. Zij is voor UNICEF naar Tsjaad 
(Sahel-regio) geweest. In  de  Sahel Regio is een groot  voedseltekort. Eén  miljoen  kinderen  
onder  de  vijf  jaar loopt  gevaar, d.w.z. levensgevaar.

U  kunt op de site van Unicef  veel mogelijkheden vinden wat u kunt doen:  www.unicef.nl 

En natuurlijk bied ik u weer graag de kaarten en kodo’s aan. Er zijn weer nieuwe artikelen, 
zoals altijd in het voorjaar. U kunt ze ook op de website vinden en eventueel bij mij bestellen, 
dan hebt u geen verzendkosten.

Samen kunnen we iets doen!

Met vriendelijke groet,
Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd
       050-3061016

In Memoriam Henk de Jonge

Deze week is Henk de Jonge overleden. Henk was vanaf de oprichting bij het Contactblad 
betrokken. Tot oktober 2009 hebben Henk en zijn vrouw Anneke het blad - weer of geen weer 
- trouw rondgebracht in Sauwerd en Wetsinge. Daarnaast namen ze het blad ook mee naar 
oud-inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge die in Winkheem verbleven. Daarmee zijn ze 
doorgegaan nadat ze de bezorging in Sauwerd en Wetsinge overgedragen hadden aan Els de 
Haan.
Met goede herinnering aan Henks inzet bij deze een sterktewens voor de familie De Jonge.
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Fotografisch Geheugen

1972: straaljagercrash aan de Oude Adorperweg, heeft u foto's?

In de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw maakte de Koninklijke Luchtmacht gebruik van 
gevechtsvliegtuigen van het type Lockheed F-104-G Starfighter. Deze jachtvliegtuigen heb-
ben in ons nationaal geheugen vooral bekendheid gekregen vanwege de hieraan verbonden 
Lockheedaffaire van prins Bernhard. 

Maar deze gevechtstoestellen kwamen ook uit ei-
gen beweging vaak in het nieuws: er zijn er nogal 
wat neergestort met verlies van vele pilotenlevens. 
Behalve dat hiervoor vaak technische oorzaken 
aan te wijzen waren, was het toestel van zichzelf 
ook niet gemakkelijk te hanteren. Een klein foutje 
van de piloot kon al snel door het toestel worden 
afgestraft.

Crash bij boerderij Oude Adorperweg 5
Ook in onze regio is een Starfighter neergestort en wel op 23 maart 1972 bij boerderij Oude 
Adorperweg 5. Het toestel was afkomstig van vliegbasis Leeuwarden. De piloot had in de 
gaten dat het mis zou gaan en heeft zich met een parachute in veligheid weten te brengen. Het 
toestel kwam gelukkig niet terecht op de brandstofopslagtanks aan de noordzijde van de stad 
Groningen maar in een weiland waar het relatief weinig schade aan kon richten. Gezien de 
snelheid van zo'n vliegtuig is het wel kantje boord geweest of de stad Groningen was getroffen 
door een ramp.

Door de hoge snelheid waarmee het onbemande toestel naar beneden kwam, boorde het 
zich meteen al diep in de grond. Naar verluidt zit het overgrote deel van het vliegtuigwrak nog 
steeds in de bodem, omdat het niet te bergen viel.

Nieuwsgierigen
Volgens krantenberichten trok het ongeluk 
in de omgeving direct de aandacht. Veel 
nieuwsgierigen waren er al ruim voordat 
de politie arriveerde en het terrein kon 
afzetten. 

Foto's en brokstukken gezocht
Wegens de beschrijving van de ge-
schiedenis van boerderij Oude Adorper-
weg 5 worden nu foto's van de crash en/
of wrak(stukken) gezocht. En wie heeft 
er nog een brokstuk of onderdeel van het 
vliegtuig, dat als souvenir is meegenomen 
(of een foto daarvan)?

Neem dan contact op met Reina de 
Lange via:
 fotografischgeheugen@planet.nl      of 
 050 3061208

Starfighter van de Nederlandse luchtmacht

boerderij Oude Adorperweg 5; het voorhuis is onlangs 
afgebroken en vervangen door een nieuw voorhuis

foto uit 2005 gemaakt door Johan de Lange
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