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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, Wetsinge 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  

In augustus is er geen uitgifte. In de maand september kunt u weer producten inleveren. Zie 
hiervoor pagina 3. 

 

Voedselbank

	  

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 9.30 u. - ds. C. v.d. Leest

16.30 u. - ds. H.J.J. Pomp
26 9.30 u. - ds. L.G. Boonstra

14.15 u. - ds. G. Timmermans
2 sep. 9.30 u. - ds. J.H. Soepenberg

14.15 u. - ds. G.J. Pruijssen

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
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 16)

19-24 november Nationale collecte MS; hiervoor ook collectanten gezocht! (zie p. 16)

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
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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

augustus
maand Opgave mogelijk computercursussen Adorp en Sauwerd (zie pag. 18)
maand Opgave mogelijk voor startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 15)
maand Hulp gezocht voor collecte Dierenbescherming in oktober (zie pag. 16)
1-24 Aanmelding mogelijk dagreis 55+ naar Twente (zie pagina 17)
17 15.30 u. Huldiging Ranomi Kromowidjojo in Sauwerd (zie pagina 13)
24 ! Sluiting aanmelding dagreis 55+ naar Twente (zie pagina 17)
25 Zomerjazzfietstour, o.a. in Adorp en Klein Wetsinge (zie p. 18)
29 ! Sluiting mogelijkheid schriftelijk aanvragen volmacht verkiezingen 12 

september (zie pagina 10)

september
maand Opgave mogelijk voor startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 15)
maand Digitale Hoek: start computercursussen Adorp en Sauwerd (zie p. 18)
maand Hulp gezocht voor collecte Dierenbescherming in oktober (zie pag. 16)
5 7.50 u. Dagreis 55+ naar Twente (zie pagina 17)
11 14.00 u. St. 55+, start seizoen 2012/2013 (zie pagina 17)
12 Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten Generaal (zie pagina 10)
14 Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd
19 9.30 u. NBvP/Vrouwen van Nu: tropische koffieochtend (zie pagina 19)
22 ! Sluiting aanmelding startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 15)
22/23 CCA, expositie in kerk Adorp met werken van Ben Hekert en Tjabel Klok
29/30 CCA, expositie in kerk Adorp met werken van Ben Hekert en Tjabel Klok

oktober
6 Start startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 15)
17 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Plattelandskeuken (zie pagina 19)

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   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
 



7www.contactblad.info     Contactblad 15 augustus 2012

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

Werkplaats van Beheer en Onderhoud aan de Schouwerzijlsterweg
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met:  
klein chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, 
maar geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410
GEEN SPREEKUUR ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK IN DE VAKANTIEPERIODE
Vanwege de vakantieperiode zijn er van 21 juli t/m 2 september geen spreekuren van het 
algemeen maatschappelijk werk. Wel kunt u zich altijd aanmelden via het centrale nummer 
van de Stichting Welzijn & Dienstverlening:  0596-650787. U wordt dan zo spoedig mogelijk 
teruggebeld. Ook is alle werkdagen een crisisdienst beschikbaar.
Na de vakantieperiode kunt u weer zonder afspraak terecht: iedere maandag van 9.00 tot 
10.00 uur in de Blauwe Schuit (Warfstraat 2 in Winsum) en iedere woensdag van 10.00 tot 
11.00 uur in het Gezondheidscentrum (Meeden 3b in Winsum).

OOK ZO'N HEKEL AAN WACHTEN? MAAK DAN EEN AFSPRAAK MET PUBLIEKSZAKEN
Heeft u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs nodig? Dan kunt u op de woensdagmiddag 
op afspraak bij ons terecht. U hoeft dan niet meer te wachten tot u aan de beurt bent; u wordt 
meteen geholpen.
Afspraak maken
U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer  0595 447777. Wij zijn op werk-
dagen van 8.00 -17.00 uur telefonisch bereikbaar, met uitzondering van de vrijdagmiddag. 
Tijdens het maken van de afspraak informeren we u over wat u moet meebrengen om de 
aanvraag in te kunnen dienen. U vindt deze informatie ook in onze digitale gemeentewinkel op 
 www.winsum.nl.
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.

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-



8 www.contactblad.info     Contactblad 15 augustus 2012

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• aanbrengen van oeverbeschoeiing, Molenweg 23 en 25, 9774 PG Adorp (20120-0088, 2 

augustus 2012)

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• uitbreiden van een woning en oprichten van een minicamping met gebouw voor sanitaire 

voorzieningen, Paddepoelsterweg 7, 9774 TG in Adorp (OMG-2011-0176, 12 juli 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.

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.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Gemeente Winsum voor het organiseren van de huldiging van Ranomi Kromowidjojo in de 

straten/sportpark van Sauwerd op 17 augustus 2012 vanaf 15.30 uur tot uiterlijk 18.00 uur 
(14 augustus 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 van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

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.
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ONKRUIDBESTRIJDING
Voor het onderhoud van de gemeentelijke verhardingen is het nodig om 
onkruid te bestrijden. De gemeente Winsum bestrijdt deze onkruiden 
door het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verhardingen 
volgens de DOB-methode (duurzaam Onkruid Beheer). Om ervoor te 
zorgen dat er zo weinig mogelijk (overtollig) chemische middelen in de 
bodem en in het water van sloten, kanalen en riolen terecht komen, 
gebruiken we een apparaat dat detecteert. Zo wordt er alleen op die 
plaatsen gespoten waar daadwerkelijk onkruid staat.
Bestrijdingsronden juli en september
We spuiten twee keer per jaar met het middel glyfosaat op gemeentelijke wegen, pleinen en 
andere verhardingen. Vanaf begin juli (afhankelijk van het weer) vindt de eerste ronde chemis-
che onkruidbestrijding plaats. Afhankelijk van het weer volgt eind september de tweede ronde.
Chemische onkruidbestrijding voorkomen?
Wilt u voorkomen dat de gemeente chemische onkruidbestrijding toepast in uw omgeving? 
Zorg er dan voor dat er geen onkruid staat! Misschien heeft u bezwaar tegen het gebruik van 
chemische bestrijdingsmiddelen voor of nabij uw woning. In dat geval kunt u gratis een groene 
milieutegel aanvragen. U zorgt dan zelf voor het onkruidvrij houden van uw trottoir. Laat u dit 
na, dan maakt de gemeente het trottoir zelf schoon op uw kosten. 
Meer informatie
Voor meer informatie of voor het aanvragen van een groene milieutegel kunt u bellen met
de heer Th. Pruim,  (0595) 447787.

gebruiken we een apparaat dat detecteert. Zo wordt er alleen op die 

BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING PADDEPOELSTERWEG 7 ADORP
Burgemeester en wethouders hebben op 4 juli 2012 een omgevingsvergunning verleend voor 
het uitbreiden van een woning en het oprichten van een minicamping met gebouw voor sani-
taire voorzieningen aan de Paddepoelsterweg 7 nabij Adorp. De omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken is in te zien bij de Centrale Balie van het gemeentehuis in Winsum.
Beroep
Vanaf 11 juli 2012 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken (tot en met 21 augustus 
2012) tegen de omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank te Groningen, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Het instellen van beroep is mogelijk 
voor belanghebbenden, die bij het college van burgemeester en wethouders tijdig zienswijzen 
inbrachten tegen de ontwerpbeschikking en voor belanghebbenden die kunnen aantonen, dat 
zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Het besluit treedt in werking op 22 augustus 
2012, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Een belanghebbende kan een dergelijk verzoek 
pas indienen nadat hij in beroep is gegaan.

SPOEL GEEN SCHOONMAAKDOEKJES DOOR DE WC
Spoel geen schoonmaakdoekjes door de wc. Het riool raakt daarvan verstopt, met nadelige 
gevolgen voor ons allemaal. Rioolgemalen in Garnwerd en de wijk De Brake zijn verschillende  
keren verstopt geraakt door (vochtige) schoonmaakdoekjes. De kosten voor het verwijderen 
van deze doekjes bedragen per keer al snel € 1.000,-. Kosten die eenvoudig voorkomen kun-
nen worden. Dit komt overigens niet alleen bij deze gemalen voor. Binnen de hele gemeente 
zijn er problemen met doekjes die in rioolgemalen verstoppingen veroorzaken.
De schoonmaakdoekjes zijn in de riolering terecht gekomen doordat deze door het toilet 
worden doorgespoeld. Deze doekjes zijn, in tegenstelling tot bijvoorbeeld toiletpapier, niet af-
breekbaar. De doekjes kunnen gewoon in de prullenbak worden gegooid. Bij het rioolgemaal,
dat het afvalwater verpompt naar de rioolwaterzuivering, komen de doekjes in de pomp ter-
echt. Deze raakt verstopt. Dit leidt tot extra kosten voor het onderhoud van de rioolgemalen.
Deze kosten worden via de rioolheffing doorbelast aan de inwoners. Spoel dus geen doekjes 
door en zorg ervoor dat het riool niet verstopt raakt!
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Uw stem op 12 september a.s.

Op woensdag 12 september 2012 zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer 
der Staten Generaal. Eind week 34 (23/24 augustus) ontvangt u hiervoor een stempas. 
Met deze stempas kunt u zelf beslissen in welk stembureau u binnen de gemeente Winsum 
uw stem wilt gaan uitbrengen. U kunt dit zelfs op de dag van de verkiezingen nog beslissen.
Stemmen bij volmacht
Voor de verkiezingen van 12 september 2012 is het toegestaan om bij volmacht te stemmen. 
Dit kan op de volgende manieren:
Schriftelijk aanvragen volmacht
Met een schriftelijk aangevraagde volmacht  kunt u een kiesgerechtigde uit een andere ge-
meente in Nederland machtigen. Beide moet u op 31 juli 2012 als kiezer in Nederland staan 
geregistreerd. U vraagt een schriftelijke volmacht aan met een speciaal formulier dat bij de 
centrale balie verkrijgbaar is. Dit formulier is ook te downloaden via  www.winsum.nl.
De laatste dag voor het indienen van het schriftelijk verzoek is woensdag 29 augustus.
Overdracht stempas
U kunt zelf een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. U doet dit door de achterkant 
van de stempas in te vullen en te ondertekenen. Op de achterkant moeten zowel u als de 
gemachtigde allebei een handtekening plaatsen. 
De gemachtigde moet in de gemeente Winsum als kiezer staan geregistreerd en mag de 
volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen in een willekeurig stem-
bureau binnen de gemeente Winsum. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aanne-
men.
Let op:  legitimatieplicht
Bij de verkiezingen op 12 september 2012 geldt een legitimatieplicht. Neem daarom bij het 
stemmen naast uw stempas ook een identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart, rijbe-
wijs). Zonder legitimatie kunt u niet stemmen!!
Ook bij het geven van een volmacht geldt een legitimatieplicht. U moet de gemachtigde een 
kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De gemachtigde moet deze kopie aan de voorzit-
ter van het stembureau tonen. Zonder kopie van uw identiteitsbewijs kan de gemachtigde uw 
stem niet uitbrengen!!
U kunt een identiteitsbewijs dat maximaal 5 jaar is verlopen, nog gebruiken voor het stemmen 
en het geven van een onderhandse volmacht. U mag dus een identiteitsbewijs (paspoort/
identiteitskaart/rijbewijs)gebruiken waar op staat “geldig tot 13 september 2007” of elke latere 
datum.
Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen kunt u krijgen bij de sectie Publiekszaken,  0595-
447777, of op  www.winsum.nl en  www.verkiezingen2012.nl.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp gevonden of verloren? Meldt het dan bij de gemeente. 
Hier worden deze voorwerpen geregistreerd en veelal bewaard.
Online melden
Heeft u iets gevonden of verloren, dan kunt u het digitaal aan ons melden 
via de gemeentewinkel op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook een actueel 
overzicht van verloren en gevonden voorwerpen.
Persoonlijk contact
Wilt u liever persoonlijk melden dat u iets gevonden of verloren heeft, dan 
kunt u ons bellen of langskomen bij de publieksbalie.
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Ranomi, van harte gefeliciteerd!

	  

Huldiging Ranomi Kromowidjojo op vrijdag 17 augustus a.s. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen in Sauwerd van kracht

In verband met de huldiging van Olympisch zwemkampioene 
Ranomi Kromowidjojo zijn op vrijdag 17 augustus a.s. van 15.00 
uur tot uiterlijk 18.00 uur diverse straten in Sauwerd tijdelijk afge-

sloten voor het doorgaand verkeer. 

De Provincialeweg (N361) blijft toegankelijk voor verkeer. Ter 
hoogte van Sauwerd gelden echter verkeersmaatregelen, die 
worden aangegeven met borden. Ook zijn er verkeersregelaars ter 

plaatse. 

Het huldigingsprogramma en overige praktische info voor belang-
stellend publiek is te vinden op de volgende pagina's in dit Contact-

blad en op  www.winsum.nl. 
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ROUTE RIJTOER HULDIGING RANOMI KROMOWIDJOJO 

 

A. Lindenlaan M. Kerkstraat  
B. Berkenlaan N. Oude Kerkstraat 
C. Wilgenlaan O. Hoogpad 
D. Stationsstraat P. Tuinbouwstraat 
E. De Stuw Q. Schoolstraat  
F. Het Zwet R. Kerkstraat 
G. De Duiker S. Oude Winsumerstraatweg 
H. Langs de Tocht T. Meidoornlaan 
I. De Groenlanden U. Lindenlaan 
J. Stationsstraat V. Oosterstraat 
K. Plantsoenweg W. Sportpark ‘De Lange Twee’ 
L. Burchtweg 
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Programma huldiging Ranomi Kromowidjojo in Sauwerd

Op vrijdag 17 augustus wordt Ranomi Kromowidjojo in haar geboortedorp Sauwerd gehuldigd. 
Vanaf haar ouderlijk huis zal zij een rijtoer door het dorp maken. Rinus Michels, burgemeester 
van Winsum, komt haar daar om 15.30 u. ophalen. De te volgen route wordt aangegeven op 
het kaartje hiernaast. Voor belangstellenden is er gelegenheid om op de route langs de kant 
van de weg te gaan staan.

De rijtoer eindigt om ca. 16.15 u. bij het sportveld van sportpark De Lange Twee aan de Oos-
terstraat. Op het podium vinden vervolgens diverse ceremoniële activiteiten plaats. Het huldi-
gingsprogramma sluit af met livemuziek tot 17.30 uur.

Bereikbaarheid Sauwerd
Met uitzondering van de Provinciale weg (N361) die door het dorp loopt, wordt Sauwerd vrij-
dagmiddag tijdelijk afgesloten. Bij de ingang van het dorp staan bewegwijzeringsborden die 
leiden naar de centrale (gratis) parkeerlocatie in het dorp. Advies voor belangstellend publiek 
is om met het openbaar vervoer te komen. Sauwerd heeft goede verbindingen met de trein ( 
www.ns.nl en/of  www.arriva.nl) en bus. En er zullen vrijdagmiddag 17 augustus bovendien 
extra bussen rijden tussen Groningen en Sauwerd. De bustijden vindt u op  www.winsum.nl.

Twee maal goud één maal zilver

De reden van de huldiging van Ranomi Kromowidjojo zal weinig mensen ontgaan zijn. En om-
dat de Olympische Spelen dit jaar plaatsvonden in Londen, waren de wedstrijden in Nederland 
uitstekend live te volgen.

Hoewel de spelen voor Ranomi met de damesestafetteploeg teleurstellend begon met een zil-
veren medaille op de 4x100 meter vrije slag, is het toch een topprestatie dat de ploeg waarvan 
de startzwemster als laatste aantikte, teruggezwommen kon worden naar een tweede plaats. 
(En de dames waren desondanks sneller dan hun gouden race in Peking.) Ranomi zwom een 
toptijd die al wat beloofde voor haar eigen individuele wedstrijden. En dat maakte ze waar: 
goud op de 100 meter vrije slag en goud op de 50 meter vrij. Daarbij zette ze ook twee nieuwe 
Olympische recordtijden neer.

In tegenstelling tot 2008 is Ranomi nu wereldwijd bekend. Was de huldiging in Sauwerd in 
2008 nog een gemoedelijke dorpsaangelegenheid, dat zelfs aan de nabijgelegen dorpen en 
de stad voorbij leek te gaan, dat zal nu anders zijn. Het wordt grootser, formeler en volgens 
berichtgeving worden er duizenden bezoekers van buiten het dorp verwacht. Hoe meer zielen 
hoe meer vreugd... Tot 17 augustus!

Draaiorgel "De Pronkjewail" 

Vorige week vrijdag heeft u 'm al door 
Sauwerd en omgeving kunnen zien en 
horen rijden: draaiorgel "De Pronkje-
wail". De orgelman/beheerder van dit 
orgel woont sinds enige maanden in 
het dorp. Van de feestelijke klanken 
van dit orgel zal zeker nog vaker ge-
noten kunnen worden!

Zie ook  www.depronkjewail.nl/
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Bestuurlijke topsport

Hoe meer medailles Ranomi bij elkaar zwom in Londen des te feller werd de wedstrijd tussen 
drie gemeenten om haar te mogen huldigen. De redenen: ofwel omdat ze in die gemeente ge-
boren en getogen was (gemeente Winsum), daar de zwemclub was waar haar wedstrijdloop-
baan een vlucht begon te nemen (Groningen) of omdat ze er nu woont (Eindhoven). Daarnaast 
wilde de Surinaams-Javaanse gemeenschap haar het liefst in Amsterdam huldigen. De ge-
meente Bedum, waar Ranomi al als vierjarige de zwemdiploma's A en B haalde en waar haar 
eerste zwemclub was, hield zich afzijdig van deze race. Deze sportiviteit is wellicht ingegeven 
door het feit dat Bedum al een eigen internationaal bekende sportheld heeft in de persoon 
van Arjen Robben. En zo'n sporticoon wordt een andere gemeente blijkbaar ook ruimhartig 
gegund. De gemeente Winsum besloot zich aan te sluiten bij Ranomi's eigen wens. En in feite 
had ze die zelf op 29 augustus 2008 al uitgesproken bij haar huldiging in Sauwerd wegens het 
estafettegoud in Peking: later nog een keer terugkomen maar dan met persoonlijk behaalde 
Olympische medailles. Ze heeft dit herhaald in haar dankwoord aan Sauwerd in het Contact-
blad van oktober 2008. En zo gaat het a.s. vrijdag ook gebeuren. De huldiging zal plaatsvinden 
in Sauwerd. Daarbij zal deze keer de burgemeester van Winsum aanwezig zijn; Groningen 
heeft zich hierbij neergelegd maar burgemeester Rehwinkel komt wel naar Sauwerd om ook 
acte de presence te geven; en Eindhoven organiseert een eigen huldiging. In feite hebben de 
drie burgemeesters ieder een plek op het podium veroverd, waarbij geen verliezer maar ook 
geen echte winnaar aan te wijzen is.

Blijkbaar maakt het bij bestuurders veel los wanneer iemand in hun gemeente te huldigen 
valt en staan dan graag vooraan. Maar zij staan in die feestvreugde wel op de schouders van 
anderen. Ten eerste die van de sporter zelf, die er helemaal voor gegaan is. De drive om te 
zwemmen en hard te zwemmen komt vanuit Ranomi zelf. Ten tweede die van haar directe 
familieleden die dit sportleven (onder)steunen en mede mogelijk maken. Ten derde staan de 
bestuurders op de schouders van eerdere bestuurders, die ooit besloten hebben een bepaalde 
sportvoorziening in hun gemeente te realiseren en in stand te houden. In dit geval een zwem-
bad waar zwemlessen gegeven konden worden en waar een zwemvereniging onderdak vond. 
Ten vierde staan de gemeentelijke bestuurders op de schouders van degenen die de zwem-
verenigingen opgericht en in stand gehouden hebben, waardoor het mogelijk is ergens met 
wedstrijdzwemmen te beginnen en vervolgens door te groeien tot topsportniveau.

De landelijke overheid wil dan wel investeren in topsport, maar de basis ligt bij de gemeenten. 
In deze tijd van bezuinigingen is het gemakkelijk sportvoorzieningen binnen een gemeente 
samen te voegen dan wel te sluiten. Wat zwembaden betreft was het al zo dat mensen uit 
Adorp, Sauwerd en Wetsinge naar Winsum, Bedum of Groningen moesten. Dat zal een 'nieu-
we Ranomi' niet anders vergaan. Maar er waren en zijn wel andere sportvoorzieningen in de 
dorpen. Daar dreigt een einde aan te komen. In Adorp en Sauwerd speelt al jaren de kwestie 
wat te doen met de afzonderlijke voetbalvelden van twee verenigingen wanneer de ene toch 
op een andere dag speelt dan de andere. Begrijpelijk dat men hiervoor niet al te veel voelt: er 
verdwijnt dan weer iets uit één van de dorpen. Daarnaast is er een gebrek aan voldoende aan-
was. Niet alleen in ledental maar ook in de besturen. Zo kan een 'nieuwe Arjen Robben' best 
nog wel uit Adorp komen, maar daar is te weinig voetbaljeugd om een wedstrijdteam samen 
te kunnen stellen dus hij/zij moet elders een club opzoeken. En als een bestuur niet meer 
rond te krijgen is, is het ook einde oefening. Hoe lang kan een 'nieuwe 'Epke Zonderland' nog 
in Sauwerd de eerste zwaai maken als er binnenkort misschien geen gymnastiekvereniging 
meer is die kinderen al van jongs af aan hiervoor wil interesseren. (De afgelopen maanden is 
al herhaaldelijk een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Interesse? Zie pagina 20.)

Willen bestuurders in de toekomst graag weer op het huldeplatform staan, dan moet dit nu 
meegenomen worden in de beleidsplannen. En wil een dorpsgemeenschap een eigen sportheld 
of kampioensteam toejuichen, dan helpt het dat de eigen sportverenigingen in stand blijven 
waardoor ook de bijbehorende voorzieningen bestaansrecht houden.
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Raitdaiprunners: startersgroep

Bij voldoende deelname start trainster Anke Bijma een startersgroep na de zomervakantie. 
Hiervoor kunnen ook lopers, die terug willen keren na een blessure, zich aanmelden. Start 
zaterdag 6 oktober 9.30-10.30 uur bij de sporthal aan de Lange Twee in Sauwerd. Totaal zijn 
er 12 trainingen. Graag aanmelden voor 22 september a.s.

Deelname aan de startersgroep kost € 25,-. Dit bedrag is incl. een functionele loopshirt.

Opmerking: je wordt niet gemeld bij de KNAU (vanwege hoge kosten), waardoor deelname op 
eigen risico is.
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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 maken. 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 coör-
dineren. 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 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.

Voor iedereen met MS een collectant in de bres

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te 
ge-nezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen 
tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan gezins-
uitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker.

Wat kun je wel blijven doen en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt.

Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organiseren van een landelijke collecte-
week. Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollecteerd. Het streven 
is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 
ensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS door het geven van duidelijke voor-
lichting en het financieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek

Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in november is 
de belangrijkste inkomstenbron.

De collecteweek is van 19 t/m 24 november.

Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds,  www.nationaalmsfonds.nl of via  010-591 98 39.

Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maassluis.

Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank!
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Dagreis op woensdag 5 september naar Twente
Vertrek Sauwerd:  7.50 uur bij  Attent,
Vertrek Adorp:  8.00 uur bij Neuman. 

De bus neemt u mee naar de Manderveense Aardbei in Twente, waar u rond 10.00 uur 
aankomt en de vruchten plukt van de aardbeienarbeid van de familie Hindriksen. Een aard-
beienbedrijf waar alles in het teken staat van de aardbei, zelfs parasols, gordijntjes, kussens, 
enz. 

U wordt ontvangen in het koffieschuurtje voor koffie/thee, een sneeuwwafel met verse aard-
beien en slagroom. Er wordt een film over het bedrijf getoond en daarna kunt u rondkijken op 
het bedrijf en een bezoek brengen aan het aardbeienwinkeltje.

Als afsluiting krijgt u een presentje mee in de vorm van een flesje zelfgemaakte aardbeien-
saus.

Rond 11.30 uur vertrekt de bus naar Ootmarsum waar u van 12.00-13.30 uur vrij bent te doen 
wat u plezierig vindt. Vrij rond neuzen en lunchen, het is aan u!

Van 14.15-16.00 uur: Delden.

Hier wordt een bezoek gebracht aan een prachtige Twentse boerderij met een erf zoals dat 
er tot rond 1950 heeft uitgezien. Dat is te zien bij Expositie en Museumboerderij “De Wende 
zoele” op het prachtige landgoed bij Kasteel Twickel.

Zo’n 80 vrijwilligers zorgen er voor dat de boerderij wordt onderhouden en volop in bedrijf is, 
compleet met vee, landbouw en oude ambachten, zoals spinnen, weven, ambachtelijk brood 
bakken en zandtapijt strooien.

Hier krijgt u 2x koffie met krentenwegge aangeboden.

Van hier uit gaat het richting Duitsland naar ons diner in Rütenbrock in restaurant “Koeks 
Geers” voor het Hochzeitsmahl!! 

Zo tegen 20.30 uur arriveert de bus weer in Adorp en even later in Sauwerd.

Kosten: € 55,- p.p inclusief koffie/ tractaties, entrees en diner.

Opgave vóór 25 augustus bij: Joke v.d. Leij,   050 3061727 of Willy Sikkens,  3061263

Presentatiemiddag Stichting 55+ op dinsdag 11 september in Artharpe
Ook dit seizoen gaan we weer van start met een presentatiemiddag in Adorp, dorpshuis 
“Artharpe”. Een open middag, waar iedereen welkom is en kennis kan maken met alle activ-
iteiten, die worden georganiseerd door de Stichting 55+. 

Om 14.00 uur wordt het startschot gegeven met een openingstoespraak van de voorzitter.

In de grote zaal vinden demonstraties plaats van dansen op muziek, gymmen en koersballen.

In de kleine zaal worden spelletjes georganiseerd en kunt u kennis maken of informatie krijgen 
over de computer en de cursussen die dit seizoen weer op het programma staan.

Uiteraard is er tijd voor een praatje en een drankje.

De Stichting 55+ hoopt er een gezellige middag van te maken en neem gerust familie, vrienden 
en buren mee!!!

De toegang is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.

Van harte welkom en tot ziens op 11 september!!
.
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Digitale hoek

Computercursussen in Adorp en Sauwerd
Na de zomervakantie is het weer mogelijk mee te doen aan de diverse computercursussen in 
Adorp en Sauwerd. 

U kunt zich opgeven voor de volgende cursussen:
•	Windows 7 voor beginners en Windows 7 voor gevorderden. Het is voor de docenten pret-

tig om te weten wat u al aan ervaring hebt!
• Fotocursus Picasa.
• Cursus Fotoboek maken.
Facebook, Twitter en Hyves staan ook op het programma.

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze cursussen dan is het mogelijk u nu reeds 
aan te melden.

Voor de organisatie is het prettig te weten wat er na de zomer kan worden gepland. Bij opgave 
wordt vermeld waar en wanneer de cursussen worden gegeven!

Inlichtingen en opgave bij: Nelly Rasker  050 3061036 of Piet Drijfhout  050 3061960.

Tips om het huis koel te houden bij warm weer

Eindelijk maar toch: zomerse temperaturen met mogelijk zelfs een aantal tropische dagen in 
zicht. 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  wan-
neer 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 ra-
men 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 voor-
dat 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 ver-
dieping ook een raam open staat wanneer je beneden doorlucht. Hierdoor kun je sneller de 
warmte uit huis verdrijven.

Zomerjazzfietstour	2012	met	optredens	in	Adorp	en	Klein	Wetsinge

Op 25 augustus wordt er weer een zomerjazzfietstour georganiseerd in het Reitdiepgebied 
met o.a. optredens in de kerken van Adorp en Klein Wetsinge. In Adorp laat om zowel 13.30 u. 
als om 14.45 u. "OOOO" van zich horen; "De beren gieren" verzorgen zowel om 14.45 u. als 
om 16.00 u. een optreden in Klein-Wetsinge.

Voor informatie over alle locaties en meewerkende artiesten zie  http://www.zjft.nl/
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NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp: programma 
seizoen 2012/2013

Onderstaand het programma van NBvP Vrouwen van Nu afdeling 
Adorp voor het komende seizoen. Alle avonden worden gehouden in 

dorpshuis Artharpe en beginnen om 19.45 u. behalve ... de eerste bijeenkomst op 19 septem-
ber. Dan is iedereen al om 's ochtends 9.30 u. welkom voor een tropische ochtend.

2012
19 september

(NB: 9.30 u.)

Het bestuur zal zich op creatieve wijze richten op een  
tropische ochtend. Samen met uw vakantieverhalen 
en de jubilarissen gaan we vrolijk van start.

17 oktober Plattelands keuken “van wieg tot graf” met Caroliena 
Verhoeven.

14 november Brandwonden stichting met Grietje Bakker.

12 december Kerstkrans maken met Lydia Kamps.

2013
23 januari Jaarvergadering. Ingevuld met een verhalenbingo.

13 februari Valpreventie met mevrouw A. Kleinjan Uneken.

13 maart Masai, een nomadenvolk in Kenia; avond verzorgd 
door Ger Brakel.

17 april Klompenmuseum Eelde met “Lopen op hout” door 
Aukje van der Weg.

mei Afsluitend reisje van het seizoen 2012 -2013. Wederom 
zullen we ons laten verrassen door de dames van de 
reiscommissie. 

We hopen dat u zult genieten van onze gezamenlijke avonden!
Het bestuur

	  

	  

	  

	  

	  

	  

n verhoal ien t Grunnegers

deur Be Kuipers

Verschijnt in ieder geval eenmaal per maand en doorgaans in de eerste editie. Het eerstvol-
gende verhaal kunt u in het komende Contactblad verwachten.
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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

Centrum Jeugd en Gezin Noord-Groningen

voor alle vragen over het opgroeien van je kind: van zindelijkheid tot pubergedrag, van 
buiten spelen tot grenzen bij het uitgaan

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kun je als ouder, opvoeder, professional of jon-
gere terecht voor informatie en advies over opgroeien en opvoeden. Op de website www.
cjgnoordgroningen.nl vindt u antwoord op veel opvoedvragen. Telefonisch is het CJG Noord 
Groningen op alle werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur bereikbaar via  050-3674991. Behalve 
digitaal en telefonisch kunt u op de volgende manier bij ons terecht:
Inlooppunten:
Het CJG heeft in de gemeente Winsum meerdere inlooppunten. Loop gerust binnen tijdens de 
volgende spreekuren:
• woensdagochtend van 10.00 – 11.00 uur in het Gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B) 

Deze spreekuren worden gehouden door het Algemeen Maatschappelijk Werk.
• donderdagmiddag van 13.15 – 14.15 uur in het Gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B)

Dit spreekuur wordt gehouden door medewerkers van de GGD, Maatschappelijk Werk en 
MEE.

Wardeus op zoek naar nieuwe bestuursleden

Wardeus, de vereniging die in Sauwerd gym-, twirl-, en aerobicsactiviteiten 
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.
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Fotografisch Geheugen

Terugblik oproep straaljagercrash Oude Adorperweg in 1972

Naar aanleiding van de oproep voor foto's en 
brokstukken in het Contactblad van 1 juli 2012 en 
oproepen in diverse bladen, zijn er al een aantal 
reacties binnengekomen in de vorm van toestel-
informatie, ooggetuigeverhalen, krantenknipsels 
en brokstukken van de neergestorte Starfighter. 
Helaas is er nog geen foto bekend en is het wel-
licht te optimistisch geweest er snel één te vinden 
gezien de vakantieperiode. Zodoende dat het het 
uitgebreide verslag in het Contactblad verplaatst 
wordt naar september. Hopelijk dan wel mét een foto. 

Wie nog foto's of brokstukken heeft:
meld dit via:  fotografischgeheugen@planet.nl of  050 3061208

Starfighter van de Nederlandse luchtmacht

Fotografisch Geheugen

Terugblik schoolfoto OLS Adorp 1917

Het is al weer enige tijd geleden dat deze schoolfoto uit 1917 in het Contactblad heeft gestaan. 
Op deze foto staan leerlingen van de Openbare Lagere School in Adorp. Het is eerder een 
groeps- dan een klassenfoto, omdat in die tijd broertjes en zusjes bij elkaar op de foto werden 
gezet ongeacht de klas waarin ze zaten. Dan kon er per gezin met één foto - toen een kostbare 
aangelegenheid - worden volstaan. Onlangs zijn er aanvullingen op deze foto binnengekomen.
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Met dank aan G. Wieringa, A. Miedema-Sikkens en ondergetekende.

Heeft u aanvullingen neem dan contact op met Reina de Lange via:
 fotografischgeheugen@planet.nl of   050 3061208

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. meester Luurt Nieuwenhuis

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Wessel Schuitema
17.
18. Alberta of Roelfke Bolhuis (tweeling-

zus van nr. 28), zus van nr. 27

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. Oebelina Hoiting? (dan zus nr. 33)
26. Pieter Jan Vledder
27. Meerten Bolhuis (broertje van nrs. 18 

en 28)
28. Alberta of Roelfke Bolhuis (tweeling-

zus van nr. 18), zus van nr. 27
29.
30.
31.
32.
33. Bouwine Hoiting
34.
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Westers Plakboek: oktober 2001 tot februari 2002

Het echtpaar Wester uit Sauwerd verzamelt sinds februari 1967 diverse berichten uit en over  
Adorp, Sauwerd, Wetsinge en omstreken. In hun plakboek is o.a. het volgende te lezen:

In Adorp kan men bij het ingaan van de win-
tertijd weer op de torenklok zien hoe laat het 
is. Dit na de schoonmaak van de wijzerplaat. 
Deze was niet meer af te lezen door aangroei 
van algen. Ook het luidmechaniek van de 
torenklok is bij deze gelegenheid gerepareerd, 
evenals het lampje dat de wijzerplaat moet 
verlichten. Voor molenbouwer Doornbosch 
uit Adorp was dit bovendien een goede ge-
legenheid om een nieuw apparaat te testen: 
een hefarm met werkbak speciaal ontwikkeld 
om het werken aan molens, kerken en klok-
kenstoelen veilig te maken.

De speeltuin in Adorp is geheel opgeknapt 
en voldoet daarmee aan de veiligheidseisen.

Stichting het Groninger Landschap heeft 
plannen om voormalige boerderij Harssens-
bosch te restaureren en in te richten tot een 
eenvoudig informatiecentrum met recreatieve 
voorzieningen. Ook heeft de stichting plannen 
om de grondwaterstand in het gebied te gaan 
verhogen om zo de oude waterlopen weer 
zichtbaar te maken. Overigens lopen de plan-
nen met betrekking tot Harssensbosch ver-
traging op omdat bij de sloop van de schuur 
bij de boerderij asbest aangetroffen wordt.

Stichting 55+ voor Adorp, Sauwerd en 
Wetsinge organiseert in oktober 2001 een 
voorlichtingsbijeenkomst over de euro en 
wat dit voor iedereen betekent. Dit betaalmid-
del wordt over een paar maanden realiteit...

In november en december zal Handelsver-
eniging Adorp-Sauwerd weer een Sinter-
klaas-Kerstactie houden waarbij men bij 
iedere besteding van ƒ 25,- een bon krijgt. 
Daarmee is kans één van de vele prijzen te 
winnen. De eerste drie winnaars mogen zelfs  
een ballonvaart maken boven het Groninger 
land. Een jaar eerder is deze actie een groot 
succes gebleken.

Louwrens Hacquebord uit Sauwerd wordt 
vice-decaan bij de Faculteit der Letteren van 
de Rijksuniversiteit Groningen. Hij blijft 
daarnaast verbonden aan het Arctisch Cen-
trum waar onderzoek wordt gedaan naar (de 
geschiedenis van) het poolgebied.

Waar een kleine supermarkt groot in kan zijn: 
de Spar in Sauwerd heeft 160 verschillende 
eko-producten in de schappen liggen, veel 
meer dan de grote supermarkten. Dit blijkt 
uit onderzoek van Milieudefensie en Green-
peace. En het is zelfs gezien z'n vloeropper-
vlak de supermarkt met de grootste eko-
dichtheid. Dit uitgebreide eko-aanbod is het 
initiatief van de winkelier zelf, dhr. Gijzen.

De [inmiddels opgeheven] krant "De Hoge-
landster" meldt dat Yva Mokkum uit Adorp  
op 1 januari 2002 de eerste Eurobaby is.

Het jaar 2002 kent een nationaal evene-
ment waar velen bij aanwezig hadden willen 
zijn, maar niet iedereen naar toe kon: het 
huwelijk van Willem Alexander en Máxima. 
Maar Thomas Pruim uit Adorp en zijn vrouw 
Gieneke valt de eer te beurt om er wel naar 
toe te mogen. Pruim dankt dit aan zijn inzet 
voor het bezoek van koningin Beatrix aan de 
gemeente Winsum in 1997 en het bezoek van 
Willem Alexander en Máxima in het najaar 
van 2001.

Niet vermeld in het plakboek, maar wel ver-
meldenswaard: in februari 2002 plakt het echt-
paar Wester uit Sauwerd al 35 jaar allerlei 
berichten over Adorp, Sauwerd en Wetsinge 
in. Gedurende die 35 jaar zijn er in totaal 19 
plakboeken gevuld en de tien jaar daarna vol-
gen er nog veel meer. De afgelopen weken 
zullen ze de nodige bladzijden hebben kun-
nen vullen met het vervolg op onderstaand 
bericht.

In februari 2002 behaalt een 11-jarig meisje 
uit Sauwerd goud en zilver tijdens de Neder-
landse winterkampioenschappen zwem-
men voor jeugd tot 12 jaar, te weten goud 
voor de 100 meter vrije slag en zilver voor  
de 100 meter rugslag. Haar naam is Ranomi 
Kromowidjojo. Zij is lid van zwemvereniging 
TriVia uit Groningen.
Tjarko Dijkstra uit Adorp [Hekkum] - even-
eens  lid van TriVia - neemt deel aan de 200 
meter wisselslag en de 100 meter vrije slag. 
Hij valt helaas buiten de prijzen.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange




