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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  

 

Voedselbank

	  De producten die in september worden ingezameld zijn: Vacuüm verpakt broodbeleg  (b.v. 
boterhamworst, kaas etc.) en vacuüm verpakte rookworsten.

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

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

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
16 9.30 u. - ds. S.M. Alserda

14.15 u. - ds. W. Jagersma
23 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn
30 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
7 okt. 9.30 u. - ds. A.G. Bruijn

14.15 u. - ds. W. Jagersma
14 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. G. Timmermans

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
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 10)

november,
hele maand

Voedselbank: rijst, macaroni, spaghetti en verdere pastaproducten 
/ kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten. Voor mo-
gelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)

19-24 november Nationale collecte MS; hiervoor ook collectanten gezocht! (zie p. 10)

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

september
maand Opgave mogelijk voor startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 11)
maand Digitale Hoek: start computercursussen Adorp en Sauwerd
maand Stem op genomineerd moestuinproject CBS De Meander (zie p. 14)
maand Stem op kapsalon Brenda als leukste kapsalon provincie (zie p. 14)
maand Hulp gezocht voor collecte Dierenbescherming in oktober (zie pag. 10)
19 9.30 u. NBvP/Vrouwen van Nu: tropische koffieochtend (zie pagina 15)
22 ! Sluiting aanmelding startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 11)
22/23 14.00 u. CCA, expositie kerk Adorp door Ben Hekert en Tjabel Klok (zie p. 21)
29/30 14.00 u. CCA, expositie kerk Adorp door Ben Hekert en Tjabel Klok (zie p. 21)

oktober
1 t/m 20 Stem op kapsalon Brenda als leukste kapsalon provincie (zie p. 14)
6 Start startersgroep Raitdaiprunners (zie pagina 11)
17 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Plattelandskeuken (zie pagina 15)

november
14 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Brandwondenstichting (zie pagina 15)

december
12 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Kerstkrans maken (zie pagina 15)

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
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Gemeentenieuws

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

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

woensdagmiddag: 13.00 - 17.00 u.

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

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
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-
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.

ONLINE REGELEN: WWW.WINSUM.NL
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daar-
voor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en 
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.
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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 onkruidbe-
strijding 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 chemi-
sche 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.

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.

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.

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 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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VREUGDEVUUR TIJDENS JAARWISSELING
Vraag voor 15 oktober ontheffing aan
Wilt u met de jaarwisseling legaal een vuur stoken? Vraag dan voor 15 oktober a.s. de nodige 
ontheffingen aan. U kunt dit online regelen in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.
nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Als aanvrager moet u 16 jaar of ouder zijn. U dient zelf de toestemming van de rechthebbende(n) 
(eigenaar, gebruiker) van de beoogde locatie te regelen. De gemeente (brandweer) toetst de 
aanvraag aan de Algemene Plaatselijke Verordening,  waarbij de veiligheid voorop staat. 
Verlenen ontheffing
Voor de kernen Adorp en Sauwerd wordt  per kern ontheffing voor maximaal één vuur ver-
leend. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde kern geldt het volgende toetsingskader, in vol-
gorde van belangrijkheid:
1. meest veilige en geschikte locatie
2. locatie is plek waar al vaker vuur is gehouden zonder problemen
3. de vroegst ontvangen aanvraag gaat boven de latere aanvraag
Aanvragen
Op  www.winsum.nl zijn voorbeelden van de ontheffingen opgenomen. U kunt hier eve-
neens een aanvraagformulier invullen. Zoek in de productencatalogus onder "vreugdevuur".

CARBIDSCHIETEN
Carbidschieten is bijna het hele jaar verboden. Alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1 
januari 02.00 uur mag carbidschieten plaatsvinden:
2. zonder ontheffing in busjes van max. 1 liter of met max. 2 bussen van max. 60 liter op een 

erf, dat minstens op 100 m afstand ligt van andermans woning en een vrij schootveld heeft 
van 75 m; na zonsondergang moet dit gebied voldoende verlicht zijn.

3.  met ontheffing voor groepsgewijs carbidschieten op een beperkt aantal locaties, bij voorkeur 
buiten de bebouwde kom. Aanvragers moeten minimaal 16 jaar zijn.

Uitgangspunten voor het ontheffingenbeleid zijn beperking van overlast door concentratie van 
carbidschieten op een beperkt aantal plaatsen voor een bepaalde tijdsduur.
Aanvragen
Op  www.winsum.nl kunt u online een aanvraag om ontheffing indienen. Zoek in de ge-
meentewinkel onder "carbidschieten". Daar vindt u ook de precieze voorschriften en de gel-
dende beleidsregels. Ook hiervoor worden geen kosten verbonden in rekening gebracht.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer F. Huisman,  0595-447711.
Aanvragen moeten voor 15 oktober worden ingediend.

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.
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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!



11www.contactblad.info     Contactblad 15 september 2012

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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Gemeentelijk informatiebord op station Sauwerd

Op station Sauwerd is enige weken geleden een gemeentelijk informatiebord geplaatst. De 
kaartzijde is gericht naar de kaart- en OV-chipautomaat. De geboden informatie klopt op een 
aantal punten niet. Zo wordt er nog van uitgegaan dat de Oosterstraat twee spoorwegover-
gangen heeft, terwijl die een jaar of 10 geleden al opgeheven zijn en de straat voor het spoor 
eindigt. Er is dus helaas geen korte route naar het sportveld vanaf het station. De te wijzigen 
items zijn inmiddels al doorgegeven aan de gemeente.
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Restauratie Wetsingerzijl vordert

Zoals op deze foto's te zien is, vordert de restauratie van de Wetsingerzijl. Een krantenbericht 
uit Westers plakboek toont aan dat hier zeker al vanaf 1999 plannen voor waren. Nu wordt het 
werk uitgevoerd. Volgens planning zou de restauratie 16 oktober a.s. afgerond moeten zijn.

foto's: Johan de Lange



14 www.contactblad.info     Contactblad 15 september 2012

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.

 

Stem op CBS de Meander voor moestuinproject

CBS de Meander, is genomineerd voor het beste Coöperatief Idee en maakt kans op € 20.000,- 
om ons project “de makkelijke moestuin” uit te kunnen voeren.

Ben je lid van de Rabobank Noordenveld West Groningen? Stem dan op ons project van de 
Makkelijke Moestuin Schooltuin in Sauwerd! Doen hoor, want we gaan er een prachtige tuin 
aanleggen! Help ons winnen!!

Er zijn 6 ideeën genomineerd. Het idee met de meeste stemmen wordt de winnaar van het 
Rabo Coöperatief Idee en wint € 20.000 euro. Breng uw stem uit op een van de projecten. U 
kunt 1x stemmen. Stemmen kan tot 1 oktober.
Meteen stemmen? Dat kan via deze link  www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/nwg/
stemmen_cooperatief_idee_ledenverkiezing/

Kapsalon Brenda te Sauwerd genomineerd als leukste kapsalon

Tijdens de gemeentelijke voorronde op 31 juli is Kapsalon Brenda te Sauwerd verkozen tot de 
leukste kapsalon van de gemeente Winsum. En daarmee gaat 'Brenda' door naar de provin-
ciale ronde. Bij de provinciale ronde start het tellen van de stemmen bij 0. Dus iedereen die 
eerder gestemd heeft bij de gemeentelijke ronde, kan nu opnieuw zijn/haar stem uitbrengen!

Stemmen op Kapsalon Brenda tot leukste kapsalon van de provincie kan tot en met 20 okto-
ber via:  www.kapsalonvanhetjaar.nl/groningen/

Winnaars van de provinciale ronde mogen zich landelijk presenteren tijdens de finaledag op 
5 november.

Unicef Nieuws

Beste mensen,

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 kado’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
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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
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Archiefruimte Historische Kring Ubbega in gebruik genomen

Op maandag 16 januari 2012 is de archiefruimte van de Historische Kring Ubbega 
(HKU) in gebruik genomen. De ruimte bevindt zich in de praktijkruimte van huisarts 
Gussenhoven en is elke maandagavond open voor belangstellenden.

Veel is er nog niet te zien of op te zoeken, maar we willen graag met u praten over het verleden 
van de oude gemeente, toen de burger nog dichter bij het bestuur stond.

Het zal nog geruime tijd duren voordat we alle stukken, geordend, een vaste plek in onze 
nieuwe dozen kasten en archiefladen hebben gegeven. Dat kan pas als elk stuk beoordeeld 
is, een trefwoord heeft gekregen en beschreven is. De stukken komen in zuurvrije dozen en 
de gegevens worden ingevoerd op de computer. We zouden het heel prettig vinden meer his-
torisch  materiaal van mensen en instellingen te ontvangen, zodat het niet verloren gaat.

Zodra het archief op orde is kan het geraadpleegd worden; ook voor die tijd bent u van harte 
welkom op de maandagavond van 20.00 tot 22.00 (behalve in vakantie en op vrije dagen) om 
onder het genot van een kopje koffie met ons over onze dorpen en eventuele toekomstige 
archiefstukken te praten.

In een gemeente met zo’n rijk verenigingsleven moet nog heel wat te vinden zijn. De nieuwe 
omstandigheden zijn nu optimaal om spullen decennialang te bewaren. Als u wilt dat wij het 
opslaan, al dan niet gedigitaliseerd, nemen wij deze taak graag van u over. Maar ook als u het 
thuis bewaart, willen wij graag weten wat er is en waar het zich bevindt. Wij willen een zo com-
pleet mogelijk beeld van al het archiefmateriaal in de regio Ubbega vastleggen en behouden. 
Denk niet te gauw dat iets rommel is. Elke vereniging heeft een rijk verleden. Wij willen stukken  
als programma’s van uitvoeringen, notulen van vergaderingen e.d.) graag voor u bewaren.

Roelof Bruins  -  Harm Nomden - Hannes Companjen    

n verhoal ien t Grunnegers                                                                deur Be Kuipers

Verschijnt in ieder geval eenmaal per maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het ko-
mende Contactblad verwachten.

Sinds 1 juli Groninger verhalen online:  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Mogelijkheid stopplaats in Adorp onderzocht

ADORP – De kans bestaat dat er in de toekomst weer treinen gaan stoppen in Adorp. Arriva 
gaat in ieder geval onderzoeken of dat mogelijk is. Dat vertelde Anne Hettinga, directeur van 
Arriva, maandagmiddag tijdens een treinreis van Groningen naar Roodeschool. Aan boord 
van de Arrivatrein bevonden zich niet alleen VVD-gedeputeerde Mark Boumans, maar ook het 
Tweede Kamerlid Erik Ziengs, de Statenleden Paulien Geerdink, Nico Bakker, Mirjam Wulfse 
en enkele andere partijgenoten. Hettinga had ze voor de tocht uitgenodigd omdat VVD-mi-
nister Melanie Schulz van Hagen enkele weken geleden de ontbrekende € 7,5 miljoen voor de 
spoorlijn van Groningen naar de Eemshaven aan de provincie beschikbaar stelde. 

In de trein trakteerden de partijgenoten de reizigers niet alleen op koffie/thee en Groninger 
koek, maar ook op verkiezingspropagandamateriaal.

De treinreizigers keken wel even vreemd op, toen de trein een stop maakte juist naast het 
voetbalterrein van VV Adorp. Daar werd uitgelegd dat er mogelijk in de toekomst weer een 
echte halte zou kunnen komen. 

In de periode van 4 oktober 1931 tot 15 mei 1938 was er in Adorp een halteplaats met een echt 
stationnetje. Dat werd in 1968 afgebroken. 

Of de realisatie van een nieuwe halteplaats mogelijk is, hangt van een aantal factoren af. Zo 
moet de exploitatie rendabel worden en de stop moet in de dienstregeling passen. Verder 
moet er naast een nieuw perron ook nog een fietsenstalling worden aangelegd. Hettinga ziet 
overigens goede mogelijkheden om het project te kunnen financieren. Dat kan nog uit de 
gelden, die beschikbaar zijn gesteld om de spoorlijn naar de Eemshaven door te trekken. 
Daarnaast zal de aanwezigheid van een nieuwe halteplaats zich zelf terugverdienen, als er 
voldoende reizigers gebruik van gaan maken. Wanneer meer mensen de trein nemen om naar 
de stad te gaan,  heeft dat een gunstig effect op de parkeerdruk in Groningen. Voor reizigers 
zal het in veel gevallen ook voordeliger uitpakken. 

Inmiddels blijkt dat er in Adorp zelf enthousiast is gereageerd op de kersverse plannen. Als 
alles mee zit, zou de realisatie van de nieuwe stopplaats halverwege volgend jaar haar beslag 
kunnen hebben.

Janny de Weijs

Fotografisch Geheugen

treinhalte Adorp in 1912

Dat treinen weer eens bij Adorp zouden kunnen stoppen, dat hadden weinig mensen meer 
verwacht. Maar het nieuws van de afgelopen week maakt duidelijk dat die mogelijkheid wel 
degelijk bestaat. Het is te kort dag om hier nu snel de verstandhouding tussen spoorwegen en 
reizigers uit Adorp in z'n geheel uit de doeken te doen. Vandaar dat in deze aflevering   van Fo-
tografisch Geheugen gekeken wordt naar Adorp en de dienstregeling van een eeuw geleden. 
En voor alle duidelijkheid: Adorp heeft geen station gehad, maar een halte (het gebouwtje dat 
er stond was een woning van een spoorwegmedewerker, geen stationsgebouw). Wat het heb-
ben van een halte betekent, blijkt wel uit de dienstregeling en de klachten daarover.

Overigens was Adorp niet de enige halte aan het spoor van en naar Groningen. Tussen het 
(hoofd)station van Groningen en Sauwerd had je de haltes Kostverloren, Groningen halte 
(het latere Station Noord) en Adorp; tussen Sauwerd en Delfzijl haltes bij de Wolddijk (tussen 
Sauwerd en Bedum), Eenum, Oosterwijtwerd, Tjamsweer en Uitwierde; en tussen Sauwerd en 
Roodeschool de haltes Wadwerd, Munnikenweg, Dingeweg en de Meedsterweg.

Over halte Adorp valt in 1912 in het volgende te lezen in het Nieuwsblad van het Noorden:
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donderdag 20 juli 1911

De halte Adorp.
Mijnheer de Redacteur!

  Onze tijd, zegt men, staat in het teeken 
van ‘t verkeer. Alles wordt gedaan om het rei-
zen gemakkelijk en snel te maken.
  Het schijnt echter, dat men dit voor onze 
woonplaats minder noodig acht. Wanneer 
men toch van Groningen naar hier wil sporen, 
moet men verzoeken of de trein wel in Adorp 
mag stoppen. Eerst moet men dan op het 
perron van de Groninger halte [het latere Sta-
tion Noord] den conducteur opzoeken, wat op 
drukke dagen niet altijd gemakkelijk gaat, en 
vervolgens mag men een plaatsje zien te krij-
gen in de intusschen gevulde waggons. Dat 
vreemdelingen, die dit niet weten, daardoor 
een onvrijwillige reis naar Sauwerd maken, 
als ze in Adorp moeten wezen, komt dikwijls 
voor. Ze moeten dan voor het traject Adorp-
Sauwerd nog extra betalen ook.
  Op een desbetreffend adres werd ons 
geantwoord, dat de maatregel doeltreffend 
was gebleken. Nu, als het doel was, ons het 
leven lastig te maken, dan moet ik bekennen, 
dat men het getroffen heeft.
  Dit wat het gemak betreft; nu de snelheid. 
Wanneer men van hier naar Bedum wil rei-
zen, b.v. [bijvoorbeeld] met den trein, die om 
4 u. 25 van de halte Groningen vertrekt (met 
den trein van 4.37 u. mogen wij niet!) komt 
men om 4.37 u. in Sauwerd en moet daar 23 
minuten wachten, alvorens men verder kan. 
Komt men des avonds terug, dan is het weer 
dezelfde geschiedenis.
  De trein, die om 9.03 u. van Bedum ver-
trekt, komt te 9.10 u. in Sauwerd. Deze trein 
gaat nu wel door, maar stopt zelfs op verzoek 
niet in Adorp. Een reiziger voor Adorp moet 
dus in Sauwerd uitstappen en wachten 25 
minuten, zegge vijf-en-twintig minuten op 
een trein van Roodeschool, die wel in Adorp 
stopt, d.w.z. [dat wil zeggen] op verzoek. Dat 
reizigers en zelfs conducteurs met zoo’n rege-
ling in de war komen, is niet te verwonderen.
  In de hoop, mijnheer de Redacteur, dat dit 
schrijven onder de oogen mag komen van de-
genen, die in deze materie den Minister van 
advies dienen, ben ik met dankvoor de op-
name,
 Uw dw. dr. [dienstwillige dienaar] L. [Luurt] 
NIEUWENHUIS. Adorp, 19 Juli 1911.

woensdag 2 augustus 1911

Nog eens de halte Adorp.
  Met genoegen heb ik, eenige dagen ge-
leden het ingezonden stuk van den heer G. 
[moet zijn: L.] Nieuwenhuis gelezen. ‘t Was 
goed, eens de aandacht te vestigen, op het 
lastige en tijdroovende van de tegenwoordige 
dienstregeling op de lijnen Groningen-Delfzijl 
en Roodeschool, voor de reizigers van de 
halte Adorp.
  Maar om dat goed te doen uitkomen had 
de heer N. [Nieuwenhuis] nog op meer kun-
nen wijzen. ‘t Schijnt er inderdaad haast op 
aangelegd te zijn om reizigers in de war te 
brengen en te plagen.
  Men wil bijv. [bijvoorbeeld] des morgens 
naar een of andere plaats aan de lijn naar 
Roodeschool. Wat is nu natuurlijker, dan dat 
men denkt, den trein te nemen die om 7.19 
van de Gron. halte [Groninger halte, het latere 
Station Noord] in die richting, vertrekt. Maar 
de trein mag in Adorp niet stoppen.
  Men is dus genoodzaakt, eerst een oogen-
blik in den trein naar Delfzijl die om 7.06 van 
de Gron. halte vertrekt, plaats te nemen en 
heeft het genot, een kwartier in Sauwerd te 
mogen wachten, voor men verder kan gaan. 
Evenzoo is het met den trein die om 9.53 van 
de Gron. halte vertrekt naar Roodeschool. 
Ook deze mag in Adorp niet stoppen om 
reizigers op te nemen. Men moet alweer met 
den trein naar Delfzijl, mag in Sauwerd weer 
13 minuten wachten, en kan dan verder gaan, 
in de richting Roodeschool.
  ‘s Middags is het juist omgekeerd. Men wil 
met den trein, die om 2.08 van de Gron. halte 
vertrekt, naar Delfzijl, Het kan niet want die 
trein mag in Adorp niet stoppen. Nu moet men 
den trein nemen die om 1.36 van de Gron. 
halte vertrekt naar Roodeschool en mag dan 
in Sauwerd een half uur wachten eer men ver-
der kan gaan.
  Nu vraag ik, of dat niet prachtig uitgevonden 
is, om het buurtverkeer, dat men immers be-
vorderen wil, te belemmeren. Beseft men niet, 
wat gruwelijken last men zoo veroorzaakt aan 
dames vooral, die met bagage en kinderen 
reizen?
  Pas in Adorp ingestapt, mogen ze in Sau-
werd weer uitstappen hebben te zorgen voor 
bagage en kinderen, en mogen dan na een 
vrij lange wachtperiode, diezelfde drukte nog 
eens weer door maken.
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  Waarom het zoo moet? Ja, op die vraag 
heeft nog geen gewoon mensoh een antwoord 
kunnen geven. Zij, die die dienstregeling heb-
ben vastgesteld, zullen het misschien weten. 
Maar zeker is het dat moeielijk een dwazer en 
lastiger regeling kon worden uitgevonden.
  lemand uit Holland, dezer dagen van Adorp 
naar Delfzijl reizende en terug, noemde het 
een idiote bepaling. Nu er is wel iets van aan. 
Maar daarvoor wonen wij ook in ‘t Noorden. ‘t 

Ware te wenschen, dat zij, die het zoo mooi 
hebben uitgevonden, zelve eens met die 
treinen van Adorp moesten reizen, denkelijk 
dat het dan spoedig veranderd werd, dat zou 
naar den wensch van zeer velen zijn.
  U, M. de R. [schrijver richt zich hiermee tot 
de redacteur], mijn dank voor de opname.

A. C. [de naam van de briefschrijver staat 
niet voluit vermeld]

Blijkbaar is er niet veel gedaan met de klachten. In ieder geval zijn ze niet verwerkt in de dien-
stregeling die in de zomer van 1912 geldig was, een jaar na de ingezonden brieven. De treinen 
die niet (mogen) stoppen zijn aangegeven met ,, de treinen die op verzoek stoppen met o].
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Het blijft voor reizigers van en naar Adorp dus puzzelen hoe ze in 1912 met de trein kunnen 
reizen. En dit zal de jaren erna ook zo blijven, wat niet bevorderlijk zal zijn geweest voor het 
gebruik van de halte Adorp.

De halte Adorp wordt met het ingaan van de nieuwe dienstregeling van 15 mei 1938 opge-
heven. De Nederlandse Spoorwegen, die op 1 januari dat jaar als nieuwe organisatie was 
opgericht, moest kosten terugdringen. Men heeft toen in heel Nederland haltes opgeheven. 
Adorp was daar dus slechts één van. Tegelijkertijd sneuvelden de andere haltes aan de spoor-
lijnen naar Roodeschool en Delfzijl. Het einde van diverse eerdere spoorwegorganisaties  
zoals de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Groninger locaalspoorwe-
g-maatschappij die de spoorlijnen in Groningen tot dan toe hadden beheerd, betekende dus 
een verschraling in de opstapmogelijkheden. De laatste jaren is het weer trend om lokaal 
andere maatschappijen de mogelijkheid te bieden spoorlijnen te exploiteren. Arriva doet dit 
al enige jaren op de lijnen Roodeschool en Delfzijl. Er zijn nu gelden beschikbaar voor een 
nieuwe stopplaats in Adorp. Arriva gaat onderzoeken of dit rendabel is. Wie weet staat Adorp 
binnenkort weer in de dienstregeling... Reina de Lange
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Expositie schilderijen en keramiek in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert op 22, 23, 29 en 30 september in de kerk van 
Adorp weer een expositie. De Commissie heeft dit keer Ben Hekert en Tjabel Klok  uitgenodigd 
om te komen exposeren: Ben met schilderijen en Tjabel met keramiek.

De expositie zal zaterdag 22 maart om 14.00 uur, onder 
het genot van een hapje en drankje, worden geopend 
door Marianne Besselink, Gedeputeerde wonen, welzijn, 
zorg, krimp en leefbaarheid van de provincie Groningen. 

De expositie is gratis toegankelijk en geopend van 14.00 
uur tot 17.00 uur.

Ben Hekert  
Op jonge leeftijd is hij begonnen met tekenen. Op 15 
jarige leeftijd schilderde hij het schilderij 'vogel'. Hij had 
van zijn opa een ezel, olieverf en doek gekregen. Hij wilde 
schilderen en kunstschilder worden en hij verdiepte zich 
in de oude meesters. 
In 1987 begon hij lessen aan  de Academie Minerva  Gro-
ningen te volgen. Diverse technieken werden hem aange-
boden en geleerd. Hij voelde het meeste voor olieverf. Hij 
heeft onder andere les gehad van Rein Pol en Matthijs 
Rölling.
In het eindexamen jaar schreef Ben een scriptie over het 
stilleven. Het stilleven is ook een steeds weer terugker-
end element in zijn repertoire. Naast het schilderen van 
stillevens, schildert hij ook portretten, landschappen en 
dieren.

Tjabel Klok
Primitieve, oud-Mexicaanse en oosterse decoratie- en stooktechnieken vormen een sterke in-
spiratiebron voor het werk van Tjabel. Hij transponeert deze echter op een geheel eigen wijze 
tot hedendaagse vormgeving en kleurstellingen.
In de Raku-techniek, waarin oosterse filosofie en levenswijze een belangrijke 
rol spelen, maakt hij gebruik van eigentijdse vormen en glazuren en gaat 
de dialoog aan met de traditie door de toepassing van oude technieken en 
stookwijzen.
Dat ook moderne invloeden zich laten gelden, blijkt uit het presenteren van 
werkstukken in de Naked-Raku-techniek, waarin de kleuren zijn vervangen 
door grafische lijnen en patronen als herinnering aan de voorheen aanwezige 
glazuurlaag.
Als gevolg van en in aansluiting op zijn zoektocht in de keramische omgeving 
heeft hij meerdere keren workshops en presentaties gegeven op het gebied 
van (Raku-) ovens, papierovens, zaagselovens (pitfiring) en dergelijke.
De opgedane kennis  op het gebied van glazuren deelt hij regelmatig met 
cursisten die zich willen bekwamen in dit specifieke vakgebied.
Tjabel heeft zich naast zijn docentschap in zowel het onderwijs als in een 
creativiteitscentrum en in diverse cursussen altijd sterk toegelegd op zijn ei-
gen creatieve producties.
Hij volgde de opleiding Handvaardigheid - MO - B aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten Minerva te Groningen en verdiepte daar zijn keramische 
kennis.

We zien jullie graag!
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Westers Plakboek: maart tot juli 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:

Er wordt ook in het voorjaar van 2002 gestaag 
doorgewerkt aan de spoorverdubbeling 
Groningen Noord-Sauwerd. Het meest 
opvallende element wordt eind april geplaatst: 
de spoorbrug over het Van Starkenborgh-
kanaal. De onderdelen voor deze brug waren 
op pontons via datzelfde kanaal aangevoerd. 
In tegenstelling tot de oude brug die alleen 
voor treinen is, heeft de nieuwe brug ook een 
fietspad. Maar het zal het zeker nog een jaar 
tot anderhalf jaar duren voordat zowel treinen 
als fietsers van de nieuwe brug gebruik kun-
nen maken.

Oranjevereniging Willem Alexander uit 
Sauwerd is ondanks het slechte weer tevre-
den over de opkomst bij Koninginnedag. De 
dag is begonnen met de traditionele optocht 
met verklede kinderen, voorafgegaan door 
fanfarekorps Adorp, en de aubade met het 
Wilhelmus en Groninger volkslied. Verder 
was er een brunch georganiseerd, priegel-
markt en fietspuzzeltocht. Onder de kinderen 
die 's ochtends verkleed waren gekomen, zijn 
prijzen verdeeld: dire per schoolgroep.
's Avonds is er in dorpshuis "Ubbegaheem" 
een stuk in drie bedrijven van toneelgroep 
't Stel te zien, "Bonbons in luxe verpakking" 
geheten. Martin Kremer verzorgt die avond de 
muzikale begeleiding.

In mei 2002 vindt vlakbij de Munnikeweg 
bij Adorp een frontale botsing plaats tussen 
een vrachtwagen en een militaire jeep. Twee 
jonge militairen komen hierbij om. De chauf-
feur van de vrachtwagen die op weg was om 
de Spar in Sauwerd te bevoorraden, raakte 
bekneld. Later dat jaar besteed de krant aan-
dacht aan dit ongeluk, omdat er op de plek 
waar het gebeurd is twee houten kruisen zijn 
geplaatst met de namen en geboorte- en   
sterfdata van de militairen. Dat is in aanslui-
ting met de dan nieuwe trend.

Gemaal Tilburg tussen Wetsinge en Win-
sum wordt eind mei 2002 officieel in gebruik 
genomen. Dit gemaal is nodig om de wijzig-
ingen in de waterstand ten gevolge van de 
gaswinning op te vangen. Voor passerende 

kanovaarders is hierbij een speciale sluis ge-
bouwd. Gemaal Tilburg dankt zijn naam aan 
de boerderij die er tegenover aan de andere 
kant van de weg ligt.

De voetballers van Adorp en Sauwerd doen 
het goed: zowel SIOS/Adorp E1, SIOS D1 
en Adorp 2 behalen het kampioenschap in 
hun klasse.

Leerlingen van groep 8 van CBS de Meander 
in Sauwerd nemen afscheid van hun school 
met een musical getiteld "Flash back".

Louwrens Hacquebord uit Sauwerd is van 
beroep bij wijze van spreken poolreiziger. 
Hij is werkzaam bij de Rijksuniversiteit Gro-
ningen als hoogleraar Arctische studies. Hij 
is met name geïnteresseerd in de gevolgen 
van de (Nederlandse) walvisvaart voor het 
poolgebied.

De zwemprestaties van de 11-jarige Rano-
mi Kromowidjojo worden steeds opzien-
barender, zo meldt een krant in juli 2002. 
Op haar vierde had ze haar A- en B-diploma 
al gehaald en een jaar later werd ze lid van 
zwemvereniging Ducdalf in Bedum, waar ze 
haar leeftijdsgenootjes al snel ontsteeg en 
ook won ze met gemak van oudere kinderen. 
Inmiddels zwemt ze bij Trivia, maar ze traint 
mee met de groep die een leeftijdscategorie 
hoger ligt. 

Bij dorpshuis "Ubbegaheem" in Sauwerd 
starten in de zomer van 2002 verbouwings-
activiteiten. Een deel hiervan zal al voor de 
bouwvak worden uitgevoerd. Ook zullen er 
zaken worden aangepast. Zo zal de aarden 
wal tussen het dorpshuis en naastgelegen 
pand verdwijnen en zal er drainage worden 
aangelegd. Dit om te voorkomen dat de 
kelderverdieping van het dorpshuis onder wa-
ter komt te staan, wat de afgelopen jaren toch 
enige keren voorgekomen is. Soosbezoek-
ers moesten soms bijna letterlijk dweilen als 
stond er een kraan open voordat ze aan het 
dansen toekwamen.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange




