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Aanleveren berichten/kopij
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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 oktober worden ingezameld zijn: blikgroentes (sperciebonen, worte-
len, zuurkool, rode kool etc.) en suiker.

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

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

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

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
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
21 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. Beute
28 10.45 u. - ds. J.Th. Rozemuller

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
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
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 (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)

5-10 november Alzheimer Nederland

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

december,
hele maand

Voedselbank: wasmiddelen. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pa-
gina 2)

Agenda Dorpshuis “Artharpe” 

Vaste tijden
Maandag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur

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

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

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

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

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

Overige activiteiten in “Artharpe”
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

oktober
maand Standhouders en/of speelgoed gezocht voor Tweedehands speelgoed-

beurs van 2 november (zie pagina 16)
maand Exposities Rieneke Gollnau uit Sauwerd (zie pagina 17)
1 t/m 20 Stem op kapsalon Brenda als leukste kapsalon provincie (zie p. 14)
1 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'IJsland', "Artharpe" (zie pagina 11)
6 9.30 u. Start startersgroep Raitdaiprunners (zie Contactblad 15 september)
8 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend, "Artharpe" (zie pagina 11)
14 16.00 u. Cult.Cie.Ad., optreden Harry Niehof in 't Witte Hoes (zie pagina 16)
15 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'Vroeger', "Ubbegaheem" (zie p. 11)
17 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Plattelandskeuken (zie pagina 15)
22 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend, "Ubbegaheem" (zie pagina 11)
29 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend / 'kleintje Bingo', "Artharpe" (zie p. 11)

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!
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sau-
werd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp 
en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar 
gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen.

De ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor de 55-plussers onder ons! Ze worden georgani-
seerd voor een ieder, die behoefte heeft aan contact.

Woont u niet in Adorp, Sauwerd of Wetsinge en wilt u graag meepraten over een onderwerp 
dat u aanspreekt? Ook dan bent u van harte welkom. En zit u met een probleem, we zullen 
proberen u te helpen. Soms is een praatje misschien al wel voldoende!

Tijdens de inloopochtenden zijn er vrijwilligers beschikbaar van de Digitale Hoek, dus ook op 
dit gebied kunt u komen met vragen en eventuele problemen kunnen mogelijk worden op-
gelost. De computers staan klaar. Ook als u nog geen kennis hebt gemaakt met dit fenomeen 
en het best eens wilt proberen … u bent van harte welkom!

We gaan weer van start op:

Maandag 1 oktober: Thema-ochtend "IJsland", 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
Mevrouw Greetje Groen heeft een reis gemaakt naar IJsland en wil hier graag over komen ver-
tellen en natuurlijk ook het een ander laten zien. IJsland is niet echt een vakantieland wat door 
iedereen wordt bezocht. Een land omringd door zeeën net onder de poolcirkel. Een vulkanisch 
land met lange winters en dus korte zomers, met een uitgesproken landschap van watervallen, 
geisers en gletsjers. Een land om meer van te willen weten en zien!

Maandag 8 oktober: Inloopochtend, 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
De inloopochtenden zijn voor het praatje van alle dag, een kopje koffie en het uitwisselen van 
nieuwtjes. De computers staan klaar en ook de vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn graag 
bereid u informatie te geven of een probleem te helpen oplossen.

Maandag 15 oktober: Thema-ochtend "Vroeger", 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te 
Sauwerd
Mevrouw Mien Westerhuis-Niemeijer uit Westerbroek komt vertellen over: Was het vroeger 
wel zo knus? We kennen haar als de vertelster over het “poesiealbum” en ze is graag bereid 
nu haar verhaal te doen over de jaren 1945/1960. Over de veranderingen in die tijd. Zij doet dit 
met het laten zien van oude spullen en oud ondergoed. Ook zal ze een voordracht doen. Een 
boeiende ochtend vast en zeker!

Maandag 22 oktober: Inloopochtend, 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheeem" te Sauwerd
U hebt ook nu weer de gelegenheid voor het praatje van alledag. Nieuwtjes uit te wisselen en 
om gezellig een kop koffie te drinken. Napraten over de successen van Ranomi bijvoorbeeld! 
De computers staan ook hier weer klaar en de vrijwilligers zijn aanwezig om u met raad en 
daad bij te staan. En zit u op een cursus, dan hebt u de gelegenheid om te oefenen…

Maandag 29 oktober: Inloopochtend, 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
Deze extra inloopochtend in oktober wordt gevuld met een gratis 'kleintje Bingo'. Natuurlijk ook 
nu het gebruikelijke praatje, het kopje koffie en het uitwisselen van nieuwtjes. Ook de compu-
ters en de vrijwilligers staan weer klaar voor u!!

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446
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Over Grunnen en 't Grunnegers

deur Be Kuipers

Leste tien joar van mien waarksoame leven, dat nou alweer n zetje veurbie is, wer mien waark-
gebied ienains veul groder van Noord-Nederland tot Midden- en Zuud-Nederland vanwege n 
fusie van t bedrief doar ik waarkte. Ik zat ien dij tied veul ien auto en ree zo'n 65.000 kilometer 
ien t joar. Dat hil ook ien dat ik veul nije collegoa's en ook nije contacten bie aander bedrieven 
kreeg. n Poar dingen bennen mie doarbie opvalen, bekeken vanoet mien Grunneger perspec-
tief.

t Algemaine beeld ien Nederland over Grunnegers is: ze bennen stief en proaten Nederlands 
mit n swoar accent. Às ze dat al doun, want mainstied proaten ze n onverstoanboar dialect. De 
ae ien: het paerd loopt voor de waeg'n, is typisch veur Nederlands proatende Grunnegers. Mor 
ook t zogenoamde knaauwen bie waarkwoorden en meervoudsvörmen dij op -en aindegen is 
hail berucht. Traauwens, mit accent proaten komt hoast ien ale regio's veur. Mor den hait dat 
gezelleg of oorspronkelk, benoam ien Broabant en Limburg. Ook ien Randstad proaten ze mit 
accent: t Amsterdams, Hoags en t Utrechts vienden veul mensen mooi. Dat komt mit vandoan 
dat caberetiers as Tieneke Schouten (Utrechts), Van Kooten en de Bie (Jacobse en Van Es) 
en Harrie Jekkers (ook Hoags) heur oetdrukten ien heur stadsdialect, doar veul mensen om 
laggen mouten. Ook ien veul tv-series komen plat-Amsterdams proatende mensen veur. Dat 
het t aanzain van dij stadsdialecten oardeg verhoogd.

Der is n groot verschil ien aanzain bie de gemidelde Nederlander over de verschilnde toalen, 
dialecten en accenten. Dat verschil zit hom benoam ien n moatschappelk oordail en is slim 
persoonlek, subjectief zeg mor. Amsterdams is 'leuk' en t Grunnegers is 'lelijk'. Woarom? Nou, 
gewoon om toch. (Om toch is gain reden, wel van trappen vaalt is gaauw beneden, zeden ze 
bie ons thoes vrouger.) Op dit stuk bestaait ter gain objectieve woarhaid, alleneg mor ideeën 
van mensen. Ik heb wel ais pebaaierd om mensen tot aander gedachten te brengen mit argu-
menten, mor t hulp niks: "Toch vind ik het Gronings gewoon een lelijke taal, sorry." Wie zellen 
der mit leven mouten, t is nait aans.

Mor elke toal het zien aigen wetmoategheden, grammatica en oetdrukkens, ook t Grunnegers, 
t Vrais, Saksiese toalen en t Limburgs. Toalkundegen proaten doarom ook nait van 'dialect', 
omdat ter feidelk gain principieel onderschaaid is tusser toalen. Zai hebben t over 'streektoal'. 
Der bennen netuurlek wel veul verschillen tussen toalen, mor dat is der nou net zo mooi aan.

Behaalve dat veul Nederlanders t Grunnegers n lelke toal vienden, denk ik dat ook veul Grun-
negers zulf n groot minderweersdeghaidscomplex hebben over heur toal. Wie, Grunnegers, 
vonden aiwenlaank - en nòg - dat onze toal minder weerd is as t Nederlands of alderdeegs as 
t Vrais. Toch bennen dat apmoal veuroordailen, ook van onszulf, want over smoak vaalt nait 
te twisten. Dat veuroordail het zien oorsprong volgens mie ien n soort superioriteitsgevuil. Hol-
land is beder en staait hoger as Grunnen of Limburg of Twente. t Centrum van economische 
en politieke macht zit ook ja al aiwen ien de Randstad. 

Ik ken een vraauw dij op t Hogeland opgruid is en doar t onvervalste Hogelandster Grunne-
gers leerd het en dat ook overaal en aaltied bezegde. Ze schoamde heur der nait veur, was 
der juust groots op. Loader ging ze noar Haarlem te wonen, traauwde der en kreeg doar drij 
kiender. Noa heur schaaiden kwam ze weerom ien pervinzie Grunnen. Heur kiender proaten 
ienderdoad vrij perfect Nederlands, t zogenoamde Hooghaarlemmerdijks. Toch vient ze t nou 
schane dat toal van heur kiender ’besmet’ wordt mit woorden, accenten en oetdrukkens oet 
t Grunnegers dij heur kiender oplopen op stroat en op schoul. Dat vient ze toch "...zó lelijk."

Mensen zeggen dat t Grunnegers haard en vraid klinkt, mor as n Engelsman zegt: It’s a quiet 
night, klinkt dat hoast netzo as: k Wait t nait, ien t Grunnegers. t Engels staait bie veul mensen 
n treeke hóger as t Nederlands, zeg mor gerust n grode tree! Wat dat aangait verschillen Ne-
derlanders nait van Grunnegers, ze vienden heur aigen toal op heur beurt ook minder weerd. 
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Veur veul en benoam nije begrippen, dingen of zoaken, ien reclame en ook ien t bedriefsleven 
worden voak Engelse oetdrukkens en woorden bruukt. Gebrek aan toalkundige creativiteit, 
iendruk wekken willen, gain besef van de weerde van aigen toal hebben? Of is t zulfde minder-
weerdeghaidscomplex, doar ik t eerder over haar. Engelstoalegen, en benoam Amerikoanen, 
bennen ja ook beder as wie, Nederlanders. Amerikoa was tot veur kort nummer ain ien wereld 
op hoast ale terrainen en ale nije dingen kwamen altied oet Amerikoa.

Grunnegers sloeken aan t eind van n woord t onbeklemtoonde -en ien: loop'm en dat soort 
woorden. Dat doun traauwens ook Zeeuwen, Vloamingen en benoam Duutsers. Angela Mer-
kel knaauwt ter ien Bondsdag en op bezuik bie boetenlandse regeringslaaiders flink op lös. 
Gainain dij der wat van zegt, meschain omdat zai de machtigste vraauw van de wereld is? Of 
omdat Duutsland economisch veul staarker is as Nederland?

Veureg joar zag ik op tv ien t programma ’Boer zoekt Vrouw’ dat presentatrice ofraaisde noar 
t uterste noorden van Grunnen, bie Eemshoaven om doar n kandidoad op te zuiken. ”Het was 
een lange reis...” vanof Amsterdam, noar ze zee en zai von t doar ”...naargeestig”. Mor n raais 
noar n vekaanzieadres ien Frankriek wordt deur veul ’Hollanders’ as nog nait haalf zo ver 
beleefd as van Amsterdam noar Eemshoaven. Tja...

Mensen ien Randstad hebben t aaltied over t ’hoge noorden'. Zai denken den meschain wel 
aan IJsland, Spitsbergen, Nova Zembla of Moermansk. Beelden dij doar bie heuren loaten 
heur din vanzulf ook makkelk roaden: ainzoame, lege vlakten, allernoaste kold, metershoge 
snij en primitieve ienboorlingen dij onverstoanboar proaten, om mor ais wat te nuimen.  

Ofstand Randstad - Noorden is van n onmetelijkhaid dij mensen ien t Westen oetroupen dut 
van: “Moet je nog hélemaal naar Groningen?” Vergeliek dat ais mit ofstanden ien Frankriek 
en Duutsland. n Gemiddelde Duutse zoakenman draait zien haand nait om veur de ofstand 
Hamburg - München en n Fransoos schrikt nait van Parijs - Marseille. Is t joe traauwens wel ais 
opvalen dat ofstand Grunnen - Amsterdam veul korter is as Amsterdam - Grunnen? Subjectief 
of nait, t gevuil bie mensen ien Randstad dat t noorden van ons land hail ver vot is, is gewoon 
n feit. En den te bedenken dat Nederland ain van de klaainere landen van Europa is...

Nog n moal de bekende veuroordailen. Noordelingen, Vraizen veurop, bennen stug en stoens, 
ongastvrij en aigenwies. Ze proaten n onverstoanboar dialect, doarvan Vraizen t veur nkander 
kregen hebben dat t de twijde toal van Nederland worden is. Belaggelk! n Kwestie van ien-
vloud hebben en goud lobbyen ien n Hoag. Vraizen melken allenneg mor koien, of waarken op 
melkfebriek. Drenten bestoan oet törf, jenever en achterdocht. Mit Broabanders en Limburgers 
kin je goud feestvieren. Twentenoaren hebben wel n mooie haimcultuur, mor ze proaten ook 
mit n dik accent: 'Hengeloe' en 'Enschedie'. Maastricht is nog betrekkelk dicht bie Randstad. 
Achter Zwolle is wereld dichtplakt mit kranten. As bie t weerbericht op tv sproken wordt van ’het 
noorden’, bedoulen ze Texel en kop van Noord-Holland, Grunnen hait ’het uiterste noordoos-
ten’. Woar n klain land groot ien wezen kin.

Ik heb n hail aander ervoaren. Achter Zwolle, mor den veur mie aander kaant op, wordt t n stuk 
drokker en voller ien wereld. Veul dörpen en steden klontern aan nkander en open roemte slibt 
dicht deur enorme  oetbraaidensplannen, vrezelk lelke iendustrieterraainen en grode mega-
stallen. Wat dat aangait is rieden op n autosnelweg langnait altied aangenoam. Echte netuur is 
der hoast nait meer, of om met de dichter J.C. Bloem te spreken: "Wat is natuur nog in dit land, 
een stukje bos ter grootte van een krant." Maastricht is hail ver vot, mor naauw ien ain dag te 
beraaizen, zeker as je der ook nog wat doun willen. As je ien Broabant en Noord-Limburg op 
n willekeurege parkeerploats laangs snelweg oet auto stappen roek je overaal de benaauwde 
stank van swienestront. Ik vuil mie verwant aan t Twents, veul oetdrukkens herken ik. Wel 
zeggen ze doar joa joa…, as ze nee bedoulen. Regionoale cultuur ien t aalgemain liekt ien rap 
tempo te verswienen en op te goan ien n soort van standoard cultuur. Schane.

Veur mien waark mos ik regelmoateg veur overleg noar Den Bosch en Eindhoven. Ik kon 
aan de slim  hiërarchische verholdings doar, benoam ien ambtenoarenstad Den Bosch, wel 
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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.

 

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

vernemen dat wie hier ien t noorden op heur veur liggen wat snelhaid van waarken aangait, de 
veul lözzere menaair van omgoan mit nkander en veul minder procedures. Ik docht dat juust dij 
gemoedelke carnavalsvierders doar n ontspannen waarkklimoat haren mit jovioale collegoa's. 
Mor nee, t gaait ter doar veul formeler en ambteleker tou as bie ons ien t noorden.

As ik van n laange raais weer thoes kom, oet auto stap en oetaindelk bie mie achter t hoes 
stoa, vaalt haile wereld van mie òf en hoal ik ontspannen oadem. Wat n rust en wat is t hier 
lekker stil! Haildaal ien t uterste noordoosten van Nederland. En dat wil ik aigelk ook wel zo 
holden.

Sinds 1 juli Groninger verhalen online
De Groninger verhalen van Bé Kuipers staan sinds 1 juli 2012 'los' online via:
  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Contactblad groen

De voorkant van het Contactblad heeft 
de oude vertrouwde groene kleur terug. 
Wanneer dit problemen oplevert bij het 
printen:  contactblad-asw@planet.nl

Ook de apparatuur waarmee het Con-
tactblad opgemaakt is, werkt nu groen.

❂

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.

2012
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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Standhouders en/of speelgoed gezocht voor beurs

Vrijdag 2 november  van 19.00 - 21.00 u. wordt er een tweedehands speel-
goedbeurs georganiseerd in dorpshuis "Artharpe" in Adorp. Voor € 5 kunt 
u een tafel of een lege plek reserveren om zelf uw speelgoed te verkopen 
waar bij u thuis niet meer mee gespeeld wordt. Uiteraard is de opbrengst 

helemaal voor uzelf.

Tevens bieden wij mogelijkheid om speelgoed in te brengen.

Neem voor meer informatie over het reserveren van een tafel of over inbren-
gen van speelgoed contact op via  info@twinkeltjeveendam.nl.

Meer informatie is te vinden op  www.twinkeltjeveendam.nl en/of
   www.facebook.com/twinkeltjeveendam/events. 

Margreet Doornbosch

Concert Harry Niehof in 't Witte Hoes

De Culturele Commissie Adorp verzorgt op zon-
dagmiddag 14 oktober een Groningstalig concert 
met een optreden van Harry Niehof in café ’t Witte 
Hoes aan de Provincialeweg. Aanvang: 16.00 uur, 
de toegangsprijs bedraagt € 5,00.

Harry Niehof (Middelstum, 1954) studeerde En-
gels in Groningen en werkt er als freelance ver-
taler. Maar vooral is hij een singer-songwriter, die           
eerst  in het Engels zong. De eerste band, waarin 
hij speelde (jaren '70) was Rave. Daarna volgden 
nog diverse andere formaties.

Tegenwoordig zingt hij in het Gronings. Met Drent-
se Wad werkte hij mee aan een project van de 
Stichting Nij. Het nummer verscheen eveneens op 
een geheel Groningstalige CD. Daarop speelden 
ook Herman Grimme (diverse instrumenten en 
productie), Arnold Veeman (bas) en Jan Pijnen-
burg (drums) mee. Al eerder voegde hij aan de Cu-
baanse muziek van Los Bomberos teksten in het 
Gronings toe.

Niehof werkt samen met ‘Voorheen de Bende’. Ook speelt hij in 
het trio ‘AHA’ en schreef hij een lied voor Inki de Jonge.
In 2002 startte de zanger een theaterprogramma, ‘Van Middel-
som en noar Madrid’, waarin Herman Grimme (toetsen) en Jo-
han Viswat (bas) hem ondersteunen.

In 2008 werkte Niehof als Pazzipant mee aan een serie theater-
voorstellingen van ‘Voorheen de Bende’.

In 2008 ontving hijde Streektaalprijs van het Dagblad van het 
Noorden in de categorie Muziek voor de CD ‘Straks is ‘t weer 
janken’.
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Expositie "Twijduustern'                                                                
met van werk Rieneke Gollnau

Rieneke Gollnau uit Sauwerd is één van de vier kun-
stenaars die hun werk laten zien op de expositie "Twee-
duister – Twijduustern" in Veendam. Tweeduister / twij-
duustern is een Gronings begrip voor het tijdstip dat de 
dag overgaat in de avond, de schemering. Een bijzonder, 
geheimzinnig tijdstip met lange schaduwen, vervaagde 
vormen, de overgang van de ene wereld in de andere.

'Twijduustern’ is een begrip dat thuishoort bij de wereld van turf, vocht, mist, damp, de weidse 
ontginningen in de Veenkoloniën, die daardoor een geheel eigen beeld- en verhalenschat in 
zich herbergen. De vier kunstenaars zijn: Rieneke Gollnau, Petra van Kalker, Marchien Cordes 
en Willy van der Duyn. Naast de vier kunstenaars hebben ook vier dichters zich gewaagd op 
de grens van licht en donker, te weten: Paul Marius Borggreve, Foleor van Steenbergen, Koos 
van der Goot en Chris van Boetzelaer.

De tentoonstelling is te zien t/m 6 januari 2013 in het Veenkoloniaal Museum te Veendam.

werk van Rieneke Gollnau

De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" - met krantenberichten vanaf juli 2002 - 
verschijnt in het volgende Contactblad. 

Westers Plakboek

Wie dichter bij huis werk van 
Rieneke Gollnau wil bekijken kan 
ook van 29 september tot en 
met 25 november terecht in De 
Pronkkaomer te Saaxumhui-
zen.

Treinstop Adorp van de baan: blijkt verkiezingsstunt VVD

Het werd leuk gebracht in de media: Arriva zou de mogelijkheid onderzoeken om weer treinen 
te laten stoppen in Adorp, aldus Arrivadirecteur dhr. Hettinga. Er zou al geld beschikbaar zijn. 
Verdere aandacht kreeg dit door een stop- en koffie-actie in treinen die Adorp passeerden (zie 
o.a. het bericht hierover in het vorige Contactblad). Maar helaas... tijdens de raadsvergadering 
van de gemeente Winsum van 25 september jl. bleek dat het idee slechts een verkiezingsstunt 
is geweest van de VVD. De stop- en koffie-actie vond plaats in het kader van de VVD-verkie-
zingscampagne. Wrang dat deze partij desondanks in de Wiekslag van 18 september in een 
bedankadvertentie memoreert dat men de treinstop in Adorp bovenaan de Arriva-agenda heeft 
gekregen. Het is in feite vooraf al een dode mus geweest...
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Fotografisch Geheugen

Wat er uit ziet als een station is niet altijd een station

Het teleurstellende bericht over het niet doorgaan van de treinstops in Adorp doet geen af-
breuk aan het plan om aandacht te besteden aan de treingeschiedenis van (de voormalige 
gemeente) Adorp. Dit is namelijk nog nooit goed uitgezocht. Wat er aan 'feitelijke' informatie te 
vinden zou zijn in het boek "Tussen Toen en Nu" en op sites als Wikipedia of stationsweb is op 
z'n minst onvolledig te noemen. 

Om te beginnen de constatering dat er in Adorp een stationsgebouw zou hebben gestaan. Dat 
is niet het geval geweest. Er heeft wel een bouwwerk gestaan, maar dat wordt ten onrechte 
aangezien voor stationsgebouw. En wat het wel geweest is, ziet u een andere keer.

Hoe mensen op het verkeerde been kunnen worden gezet wordt eerst getoond aan de 
hand van de situatie in Sauwerd. Het witte bouwwerk bij het station wordt vaak ten onrechte 
aangezien voor het stationsgebouw. Maar niets is minder waar. Het is in de periode 1911/1912 
gebouwd als dienstwoning met kantoor voor een opzichter weg en werken. Dit gebouw is als 
enige aan de slopershamer ontkomen en kan nu dus zijn eeuwfeest vieren. En zoals te zien 
op onderstaande tekeningen, is het pand qua uiterlijk goed behouden gebleven.

De opdrachtgever voor het bouwen van dit pand (met bijbehorende berging en andere werken) 
is de Maatschappij tot Exploitatie van StaatsSpoorwegen (MtEvSS). De aanbesteding vond 
plaats in augustus 1911. De laagste inschrijver is T. Bymolt te Westeremden, die ƒ 15,- onder 
het begrote bedrag bleef. Dit pand is dus veel later gebouwd dan de andere bouwwerken aan 
het spoor in de voormalige gemeente Adorp. De andere - inmiddels afgebroken - gebouwen 
dateren uit de tijd van de aanleg van de spoorlijn, die in juni 1884 in gebruik is genomen. Het 
gaat dan om het stationsgebouw in Sauwerd en de wachterswoningen langs het hele traject. 
Daarover een volgende keer.

Wie aanvullingen, vragen, opmerken e.d. heeft, kan contact opnemen met
Reina de Lange via:
 fotografischgeheugen@planet.nl      of 
 050 3061208




