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Aanleveren berichten/kopij
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 contactblad-asw@planet.nl
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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).
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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 november worden ingezameld zijn: rijst, macaroni, spaghetti en ver-
dere pastaproducten / kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten.

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:
4 nov. 9.30 u. - ds. A.G. Bruijn

14.15 u. - ds. W. Jagersma
7 19.30 u. - ds. W. Jagersma Dankdag
11 9.30 u. - ds. L.S.K. Hogendoorn

14.15 u. - ds. W. Jagersma
18 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
25 9.30 u. - ds. J. Oosterhuis

14.15 u. - ds. W. Jagersma
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
november Voedselbank: zie pagina 2)

5-10 november Alzheimer Nederland

19-24 november Nationale collecte MS; hiervoor ook collectanten gezocht! (zie p. 11)

28 nov. - 2 dec. Banketstavenactie ijsvereniging "Nooit Gedacht" (zie pagina 16)

december Voedselbank: wasmiddelen. Voor inleveren zie pagina 2)

Agenda vaste activiteiten Dorpshuis “Artharpe” 

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 de volgende pagina en/of   http://www.
adorp.com/dorpshuisnieuws en/of  http://www.contactblad.info - agenda.

 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
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Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge

november
maand Exposities Rieneke Gollnau uit Sauwerd (zie pagina 23)
maand Bladkorven in Adorp en Sauwerd (zie pagina 10)
1 Ophalen snoeihout in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie pagina 9)
1 Stremming Oude Kerstraat in Sauwerd (zie pagina 8)
1-3 Rioolwerkzaamheden in diverse straten Sauwerd (zie pagina 8)
1-10 Aanmelden voor papieren editie Contactblad in Adorp (zie pag. 13)
2 10.30 u. St. 55+, Visje eten op Lauwersoog (zie pagina 14)
2 19.00 u. Tweedehands speelgoedbeurs in "Artharpe" (zie pagina 20)
4 16.00 u. Cult.Cie.Ad., optreden Harry Niehof in 't Witte Hoes (20)
5 WMO-loket gemeente gesloten (zie pagina 9)
5 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend Nordic Walking, "Artharpe" (pag. 14)
5 19.30 u. Dorpstafelbijeenkomst Adorp, Sauwerd en Wetsinge Woonvisie en Ver-

keersplan gemeente Winsum, "Ubbegaheem" (zie pagina 13)
8 Uitloopdag ophalen snoeihout (zie pagina 9)
8 19.30 u. Hist.Kring Ubbega, vergadering leden in "Artharpe" (zie pagina  19)
8 20.00 u. Lezing Reint Wobbes over dood en begraven in Groningen (zie p. 19)
9 20.00 u. IJsver. "Nooit Gedacht" te Sauwerd, ledenvergadering (zie pagina 16)
10 14.00 u. Cult.Cie.Ad., opening expositie in kerk Adorp (zie pagina 22)
10 St. Maarten lopen (11 november dit jaar op een zondag)
11 14.00 u. Cult.Cie.Ad., expositie in kerk Adorp (zie pagina 22)
12 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in "Artharpe" (zie pagina 14)
13 19.30 u. Informatie-avond gemeente Winsum in "Artharpe"
14 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Brandwondenstichting (zie pagina 21)
16 20.00 u. Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging
17 Intocht Sinterklaas met Fanfarecorps Adorp
17 14.00 u. Cult.Cie.Ad., expositie in kerk Adorp (zie pagina 22)
18 10.00 u. VV Adorp-Tolbert 2, Voetbalvereniging
18 14.00 u. Cult.Cie.Ad., expositie in kerk Adorp (zie pagina 22)
19 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend met houtsnijder Tico Top, "Ubbega-

heem" (zie pagina 14)
22 17.00 u. Expositie kunstwerken leerlingen OBS 'De Wierde' uit Adorp en CBS 'De 

Meander' uit Sauwerd, kerk te Adorp (zie pagina 21)
26 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in "Ubbegaheem" (zie pagina 14)
28-30 Banketstavenactie ijsver. "Nooit Gedacht" (zie pagina 16)

december
maand Expositie Rieneke Gollnau uit Sauwerd (zie pagina 23)
1 21.30 u. Filmavond Jeugdsoos Adorp
1/2 Banketstavenactie ijsver. "Nooit Gedacht" (zie pagina 16)

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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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.

REINIGING EN INSPECTIE GEMEENTELIJK RIOOL
GMB Rioleringstechnieken B.V. voert schoonmaak- en inspectiewerk uit aan het gemeentelijk 
hoofdriool. In de gemeente Winsum ligt ongeveer 84 kilometer rioolbuis. Om het afvoeren 
van rioolwater te kunnen waarborgen wordt het hele stelsel in 2012 en 2013 gereinigd en 
geïnspecteerd. De rioolinspectie gebeurt met een videocamera en veroorzaakt geen overlast. 
De schoonmaakwerkzaamheden kunnen eventueel wel overlast veroorzaken in de vorm van 
stankoverlast of, in uitzonderlijke gevallen, ook wateroverlast.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het reinigen en inspecteren van het gemeentelijk riool op  
www.winsum.nl.  Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden, dan kunt u contact 
opnemen met de balie van het gemeentehuis,  0595-447777.  
Actuele werkzaamheden
In de week van 29 oktober t/m 2 november zijn er werkzaamheden in Sauwerd : 
Acacialaan, Berkenlaan, De Hooilanden, Lindenlaan, Meidoornlaan, Oosterstraat, Oude Win-
sumerstraatweg, Schoolstraat, Stationsstraat.

VERLEENDE VERGUNNINGEN CARBIDSCHIETEN JAARWISSELING IN SAUWERD
Aan: Chr. Wietses voor 4 melkbussen; naast Singelweg 8 te Sauwerd van 13.00-17.00 u.

STREMMING OUDE KERKSTRAAT TE SAUWERD
In verband met bestratingswerkzaamheden is de Oude Kerkstraat te Sauwerd gestremd voor 
autoverkeer vanaf dinsdag 30 oktober 7.30 uur tot en met donderdag 1 november 16:00 uur.  
De stremming Oude Kerkstraat geldt voor het gedeelte vanaf de aansluiting op de Schut-
tersweg tot de Kerkstraat in Sauwerd. Doorgaand verkeer vanaf het Hoogpad kan gebruik 
maken van de Schuttersweg. Het parkeerterrein aan de Oude Kerkstraat blijft tijdens de werk-
zaamheden vanaf de Kerkstraat bereikbaar. Afhankelijk van de weersomstandigheden duren 
de werkzaamheden maximaal 3 dagen. 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met dhr. Snijder van de afdeling Ruimte van de gemeente.
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KLANKBORDGROEP DIFTAR: OPROEP LEDEN
Neem zitting in de klankbordgroep over de invoering van gedifferentieerde tarieven voor afval-
stoffenheffing (diftar). 
Op 25 september is het definitieve besluit gevallen om diftar op 1 januari 2013 in onze ge-
meente in te voeren. Wij willen een klankbordgroep instellen rondom de invoering van diftar, 
omdat wij graag willen weten hoe de invoering verloopt, wat er goed gaat en wat niet. Deze 
groep komt  in december voor het eerst bij elkaar, waarbij uitgebreid geïnformeerd wordt over 
de wijze van invoering. Daarna zal de groep in 2013 ongeveer vier keer bijeenkomen, om te 
kunnen bijsturen als er zaken niet goed verlopen.
Aanmelden
Wij roepen  u  van harte op om zitting te nemen in deze klankbordgroep. U kunt zich hiervoor 
telefonisch  aanmelden op  0595-447777, of  gemeente@winsum.nl

WMO-LOKET GESLOTEN OP MAANDAG 5 NOVEMBER 2012
In verband met scholing van onze medewerkers is het Wmo-loket op maandag 5 november 
2012 gesloten.
INFORMATIE OVER INVOERING DIFTAR IN DE GEMEENTE WINSUM
Per 1 januari 2013 voert de gemeente Winsum Diftar in.  Diftar staat voor gedifferentieerde 
tarieven voor de afvalstoffenheffing. In Winsum worden die tarieven straks berekend op basis 
van het aantal kilo’s afval dat een huishouden aanbiedt en ook hoe vaak men dat doet. Om 
inwoners goed te informeren over Diftar, heeft de gemeente onlangs de eerste uitgave van  
AfvalActueel huis aan huis verspreid.
U bepaalt hoeveel minder u betaalt
In AfvalActueel 1 staat belangrijke informatie over wat de invoering van dit nieuwe systeem 
betekent, waarom de gemeente Diftar belangrijk vindt en welke voordelen het voor burgers 
kan opleveren. Tot eind 2013 brengt de gemeente in ieder geval nog tweemaal een AfvalAc-
tueel uit. 
AfvalActueel gemist?
De AfvalActueel is verspreid samen met het huis-aan-huisblad De Wiekslag. Adressen met 
een nee/nee sticker hebben daarom geen exemplaar ontvangen. Heeft u een exemplaar ge-
mist, neem dan contact op met de gemeente,  0595-447777. De AfvalActueel is ook als pdf 
beschikbaar, op  www.winsum.nl.
Klankbordgroep Diftar
De gemeente Winsum verneemt graag hoe de invoering van Diftar in 2013 verloopt, wat er 
goed gaat en wat niet. Daarom wordt binnenkort een klankbordgroep Diftar in het leven geroe-
pen. Deze groep, bestaande uit een aantal inwoners en ambtenaren, komt in 2013 een aantal 
keren bij elkaar om samen te bekijken hoe Diftar tot dan toe verloopt, en waar mogelijk bij te 
sturen. 

SNOEIHOUTRONDES
Net als in het voorjaar kunt u ook dit najaar uw snoeihout laten inzamelen. Hieronder leest u 
hoe u dit kunt regelen.
Aanleveren bij de mobiele versnipperaar
Vanaf 29 oktober tot en met 9 november rijdt een wagen van Beheer en Onderhoud rond met 
een mobiele versnipperaar. U kunt uw snoeihout laten versnipperen en het kan dan worden 
teruggespoten op uw terrein. Ook kunt u uw snoeihout aanbieden, zodat het door de gemeente 
afgevoerd kan worden. U kunt uw snoeihout  voor uw huis aan de kant van de weg aanbieden 
op de dag, dat uw dorpskern aan de beurt is. Wij vragen u om  dit opgestapeld, maar niet 
samengebonden aan te bieden. Aanmelden kon tot uiterlijk 19 oktober.
Dag van aanbieden  Routes worden gereden op
Donderdag 1 november 1, 2 november Adorp en Sauwerd
8 november   uitloop

Aanleveren bij gemeentewerkplaats Winsum of bij Vuilverwerkingsbedrijf Usquert
Op vrijdag 2 november en op vrijdag 9 november kunt u uw snoeihout aanbieden op de ge-
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BLADKORVEN
Het meeste groenafval uit uw tuin kunt u kwijt in de groene container. Maar in de herfst ontstaat 
ook veel afval door afgevallen bladeren uit de openbare ruimte. Daarom staan er nu bladkor-
ven op plaatsen waar veel bomen staan. Let er wel op dat u de korven alleen gebruikt voor 
bladafval, en niet voor ander tuin- en snoeiafval. De bladkorven staan er in principe tot en 
met de laatste week van november, dus week 48, afhankelijk van het weer. U vindt ze op de 
volgende plaatsen:
Adorp
- Hoek Torenweg/Wierumerschouwsterweg
Sauwerd
- Plantsoenweg (hoek Stationsstraat)
- Stationsstraat (kruising Lindenlaan)
De spelregels
•  De korf is alleen bedoeld voor bladeren.
•  De bladeren moeten afkomstig zijn van de openbare ruimte: stoep, straat, plein.
•  Takken of andere vormen van afval worden niet geaccepteerd.
•  Bij misbruik of diefstal wordt de korf verwijderd/niet teruggeplaatst.
•  De bladkorf wordt eenmaal per week geleegd.

SUBSIDIE JAARWISSELINGSFEESTEN 2012/2013 IN DE GEMEENTE WINSUM
Dorpsverenigingen, jeugdsozen en andere organisaties die een jaarwisselingsfeest op oude-
jaarsnacht willen organiseren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.
Voorwaarden
De aanvragen worden getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Winsum 
2011’ en de daarbij behorende algemene subsidiecriteria. Daarnaast dient de aanvraag aan 
een aantal specifieke voorwaarden te voldoen, te weten:
•  er wordt slechts één aanvraag per dorpskern gehonoreerd. Indien meerdere organisaties 

binnen een dorpskern jaarwisselingsfestiviteiten willen opzetten, is samenwerking aan te 
raden;

•  de festiviteiten dienen op de oudejaarsavond zelf plaats te vinden;
•  de festiviteiten dienen openbaar toegankelijk te zijn;
•  bij de festiviteiten dient voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd te worden;
•  zo mogelijk dienen er jongeren als vrijwilligers bij de organisatie te worden betrokken, zowel 

bij de voorbereidingen als bij de avond zelf;
•  voor de aanvraag moet gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier incidentele sub-

sidie; dit formulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden en dient vergezeld te gaan 
van een activiteitenplan en een begroting van de activiteit.

Maximale subsidie
Per dorpskern wordt een drempelbedrag van € 200,- gehanteerd, aangevuld met een bedrag 
van € 0,08 per inwoner van de desbetreffende dorpskern. De subsidievaststelling vindt na 
afloop van de festiviteiten plaats, op basis van een afrekening.
Hoe aanvragen?
Aanvragen voor jaarwisselingssubsidie kunt u tot uiterlijk 26 november 2012  indienen middels 
een aanvraagformulier voor incidentele subsidie.
Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595 447767 op maandag, 
dinsdag en donderdag.

meentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a, tijdens de openingstijden van het KGA-de-
pot, van 12.30 tot 15.30. U kunt voor zover voorradig dan ook houtsnippers mee terug nemen.
Ook kunt u uw snoeiafval gratis aanbieden bij het Vuilverwerkingsbedrijf te Usquert.
Let wel: 
snoeihout bestaat uit takken, bladeren, etc. Dus geen boomstammen of stronken, of puin.
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Nieuw seizoen Keep Fit trainingen bij GV Wardeus

GV Wardeus uit Sauwerd is donderdag 4 oktober gestart met een nieuw 
sportuur voor volwassenen. Onder leiding van Ingrid Slierings uit Adorp 
worden er Keep Fit trainingen gegeven (combinatie van o.a. aerobics en 
Pilates). Ingrid is een zeer ervaren sportinstructrice. In Sauwerd verzorgt 
ze de lessen op donderdagavond, van 20.00-21.00 uur, in gymzaal “ De 
Lange Twee” te Sauwerd.

Meiden en dames vanaf ca. 16 jaar t/m ca. 55 jaar worden van harte uitgenodigd om twee 
gratis proeflessen bij te wonen. Opgave is niet nodig. De lessen gaan door bij voldoende deel-
name.  Eén seizoen sporten kost € 95,-.

Voor meer informatie   info@wardeus.nl (of  050-3061146).
 www.wardeus.nl

 

Wardeus op zoek naar nieuwe bestuursleden

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

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

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

 

Unicef Nieuws

Ja, het is weer najaar en de nieuwe Unicef brochure is weer uit. De kerst/nieuwjaar/kaarten 
zijn weer te koop. Ook de agenda’s en kalenders. En  mooie kerstballen en andere leuke ka-
dootjes .

Ik ging weer naar de jaarlijkse Unicefdag om nieuws te horen van mensen die werken in de 
landen waar Unicef werkt.

Mede dankzij Unicef is de kindersterfte sinds 1990 gedaald met ruim 40 %. En in de plaatsen 
waar Unicef werkt, werken heel veel inlandse mensen. Er zijn ook veel vrijwilligers, vrouwen 
en mannen. Ze gaan met materiaal van het hospitaal het land in. Een kist boven op hun hoofd, 
of op een fiets van Unicef. Ze brengen medicijnen, vitaminen, Plumpy’nut (voedzame noten-
pasta voor ondervoede kinderen) en kunnen antibiotica geven tegen longontsteking. Ze heb-
ben een kralenketting in hun kist, waarmee ze tellen hoe vaak een kind ademt en dan weten 
ze of het antibioticum nodig heeft.

De komende twee jaar is het thema van Unicef breng de kindersterfte naar 0. Nu sterven er 
nog  19.000 per dag en we werken naar  00000. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Met vriendelijke groet,
Verkooppunt Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd  -  050-3061016
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Bijeenkomst Woonvisie en Verkeersplan  
voor Adorp, Sauwerd en Wetsinge

De gemeente Winsum werkt aan een nieuwe woonvisie en een verkeer- en vervoersplan. In 
de woonvisie staat straks het woonbeleid voor de komende vijf jaren, met een doorkijk naar de 
toekomst. Het verkeersplan legt vast welke keuzes er op verkeer- en vervoersgebied gemaakt 
moeten worden om de gemeente bereikbaar en leefbaar te houden.
Bij het opstellen van deze plannen kunnen inwoners aanschuiven bij ‘dorpstafels’ om mee te 
denken wat wensen en mogelijkheden zijn voor wonen en verkeer in en rondom hun dorp.

Dorsptafelbijeenkomst voor Adorp, Sauwerd en Wetsinge op 5 november
Voor Adorp, Sauwerd en Wetsinge wordt er op 5 november a.s. een dorpstafelbijeenkomst 
gehouden in dorpshuis "Ubbegaheem" te Sauwerd. De zaal is open vanaf 19.15 u.; het pro-
gramma beging om 19.30 u. exact.

Wonen: behoud en versterking
Met een actuele woonvisie wil de gemeente werken aan behoud en versterking van leefbare 
dorpen en wijken in Winsum. In de woonvisie gaat het om meer dan alleen de juiste woningen 
voor mensen: het gaat ook om leefbaarheid, welzijn en zorg, voorzieningen en duurzaamheid. 
Concrete punten zijn woningvraag, betaalbaarheid van het wonen, doelgroepen zoals starters 
en ouderen, beschikbare bouwlocaties en leefbaarheid en voorzieningen in de dorpen.

De vorige woonvisie van de gemeente Winsum stamt uit 2002. Sindsdien is er veel veranderd 
op de woningmarkt. Naast inwoners vraagt de gemeente onder meer zorg- en welzijnspartijen 
en makelaars naar hun visie en ambitie op het gebied van wonen in de gemeente. De uitkomst 
van de verschillende bijeenkomsten moet samen met onderzoeksgegevens leiden tot een 
goed onderbouwde woonvisie waarin inwoners zich herkennen. Op 23 oktober 2012 wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over de startnotitie en de belangrijke thema’s voor het woonbe-
leid. Naar verwachting is de nieuwe woonvisie zomer 2013 gereed.

Verkeer: bereikbaar en leefbaar
De gemeente Winsum ontwikkelt en verandert. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontwikkelingen 
die worden benoemd in de woonvisie, maar ook in de structuurvisie die nu wordt opgesteld. 
Daarnaast heeft de gemeente door haar ligging een duidelijke functie binnen een groter gebied. 
Een nieuw te schrijven verkeersplan bepaalt hoe we met verkeer en vervoer willen omgaan 
zodat de gemeente voor nu en in de toekomst bereikbaar en leefbaar blijft. Daarvoor wordt met 
inwoners, maar ook met externe partijen zoals provincie Groningen en Regio Groningen-As-
sen overleg gevoerd. Het verkeers- en vervoersplan is volgens planning voorjaar 2013 klaar.

Inwoners
De gemeente Winsum vindt het erg belangrijk om inwoners en organisaties te betrekken bij het 
opstellen van de woonvisie en het verkeersplan. Op vier verschillende plekken in de gemeente
worden daarom ‘dorpstafels’ georganiseerd. Dorpsbewoners kunnen aanschuiven en 
meepraten over wonen en verkeer in hun dorp en de omgeving. Het gaat daarbij ook over wat 
organisaties en inwoners kunnen doen om hun dorp aantrekkelijk te houden.

Aanmelding mogelijk voor Contactblad op papier in Adorp

Na inventarisatie door Dorpsbelangen Adorp is behoefte gebleken aan een papieren editie van 
het Contactblad. Daarom is besloten om deze weer uit te gaan geven en aan huis te bezorgen. 
Vanaf december 2012 kunt u dus weer de vertrouwde uitgave van het Contactblad in de bus 
ontvangen. Aanmelden kan voor 10 november via het formulier dat als bijlage achter de laatste 
pagina van dit Contactblad zit, of telefonisch via  050- 3062056.
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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!

Maandag 5 november: Thema-ochtend "Nordic Walking", 10.00-12.00 u., in "Artharpe"   
te Adorp
Deze morgen zal mevrouw Marian Osse het een en ander vertellen over Nordic Walking. U ziet 
ze wel langs de weg of in het bos: wandelaars met stokken.  Bewegen, bewegen….. wordt ons 
aangeraden! Maar niet iedereen houdt van sporten in gymzalen en fitnesscentra. Bewegen in 
de buitenlucht heeft de voorkeur van velen en waarom dan niet eens het Nordic Walking ge-
probeerd, want onbekend maakt onbemind. Eens wat anders dan fietsen of rennen!

Maandag 12 november: Inloopochtend, 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
U kunt ook nu weer binnenlopen voor het praatje van alledag. Nieuwtjes uitwisselen en gezel-
lig een kopje koffie drinken. De computers staan weer voor u klaar en ook de vrijwilligers zijn 
aanwezig om u met raad en daad bij te staan. Zit u op een cursus en wil het even niet luk-
ken…..de gelegenheid om aan te wippen!

Maandag 19 november: Thema-ochtend houtsnijwerk met Tico Top, 10.00-12.00 u. in 
“Ubbegaheem” te Sauwerd
Houtsnijwerk- en beeldhouwwerk van Tico Top uit Kruisweg staat deze morgen centraal. De 
specialiteit van Tico Top in houtsnijwerk in de ruimste zin van het woord, of het nu gaat over 
het vernieuwen van gevelornamenten van een monumentaal pand of het bovenlicht van een 
stijlvol nieuwbouwproject. Ook herstel van b.v. een antiek kabinet is geen probleem. Het hout-
snijwerk wordt gesneden volgens het originele ontwerp in een bepaalde stijl, maar ook naar 
eigen ontwerp. In zijn schrijnwerkerswerkplaats draait alles om hout.

Maandag 26 november: Inloopochtend, 10.00-12.00 u. in “Ubbegaheem” te Sauwerd
U hebt ook nu weer de gelegenheid voor het praatje van alle dag en het samen drinken van 
een kopje koffie. Misschien heeft Jannes wel het een en ander te vertellen over zijn reis naar 
Amerika! Ook hier staan de computers weer klaar en zijn de vrijwilligers van de Digitale Hoek 
aanwezig. Wilt u onder begeleiding even oefenen of hebt u en probleem? Kom gerust langs.

Nog een nagekomen bericht van de Activiteitencommissie Sauwerd:
Vrijdag 2 november: Visje eten
Vertrek 10.30 uit Adorp en 10.35 uit Sauwerd. Vervoer naar Lauwersoog is € 5,-. Opgave ui-
terlijk 31 oktober bij Piet en Annet Drijfhout,  3061960 of Joke v.d. Leij   3061727

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446
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Juf Tiety neemt afscheid op CBS De Meander

Woensdag 17 oktober zorgden leerkrachten, leerlingen, oud-leerlingen, ouders, grootouders, 
familie en andere Sauwerders voor een onvergetelijk mooi afscheidsfeest voor Tiety Veerman. 
Juf Tiety nam na 28 jaren afscheid van het onderwijs. 

Juf Tiety mocht een uurtje uitslapen en werd daarna met een limousine thuis in Winsum opge-
haald. Aangekomen bij basisschool De Meander in Sauwerd stonden de leerlingen klaar op 
een mooi versierd plein, om haar zingend en met een bloem in de hand te verwelkomen. Direc-
teur Bineke Berkenbosch overhandigde haar binnen een receptenboek, waar alle leerlingen 
een pagina voor hadden gemaakt. De eerste pagina was een hele bijzondere, namelijk van 
oud-leerling Ranomi Kromowidjojo. 

Zeer dankbaar voor het bijzondere onthaal was het vervolgens de beurt aan De Dames Slier 
uit Groningen met hun muzikale theatervoorstelling “De stiefzussen van Assepoester” en een 
heerlijke pannenkoekenlunch, verzorgd door een grote groep ouders.

Om 6 uur ’s avonds ging het feest verder en werd het thema “Hallo Wereld!” van de Kinder-
boekenweek afgerond met dans, toneel, een quiz en zang. De feestdag eindigde met een druk 
bezochte receptie. Juf Tiety was zeer dankbaar voor de grote inzet van een ieder en de lieve 
woorden, cadeaus en mooie wensen. Het was een passend mooi afscheidsfeest. Juf, het ga 
je goed!
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IJsvereniging "Nooit Gedacht", ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering van IJsvereniging “Nooit Gedacht” te Sauwerd, welke 
gehouden wordt op vrijdag 9 november 2012 in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd. Aanvang 
20.00 uur.

Agenda:
1.  Opening
2.  Notulen
3.  Mededelingen en ingekomen stukken
4.  Jaarverslag van de secretaris
5.  Jaarverslag van de penningmeester
6.  Begroting 2012-2013
7.  Verslag van de kascommissie
8.  Benoeming lid kascommissie
9.  Vaststelling contributie                            

Pauze
10. Bestuursverkiezing:
 Periodiek aftredend de heer M. Wolters welke niet herkiesbaar is.
 Kandidaten die zitting willen nemen in het bestuur kunnen dit tot vrijdag 9 november  
 2012 kenbaar maken bij de secretaris, de heer W. Datema, Oosterstraat 3 te Sauwerd.
11. Rondvraag
12. Verloting met mooie vleesprijzen.
13. Sluiting

Het bestuur

	  

Banketstavenactie ijsvereniging "Nooit Gedacht"

In de week van woensdag 28 november tot en met zaterdag 2 december 2012 komen de 
bestuursleden van de IJsvereniging "Nooit-Gedacht" bij u langs met de overbekende heerlijke 
roomboter banketstaven. Ze worden u weer warm aanbevolen. 

Zoals altijd rekenen wij weer op u.

Mocht u niet thuis zijn en de banketstaven niet willen missen dan kunt u contact opnemen met 
Bert Ozinga,  050-3061747 
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Dialoog

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

 - Goeidag moeke, hou gait t mit joe?
 - Heden nog tou, komstoe doar weer ais aan wicht. Dat wer ook wel es weer tied, ik zai die 
hoast nooit meer. Hestoe t zo drok?

 - Ach moeke, ik was hier veurege week ook nog ja, wait ie dat nait meer?
 - t Is aal kwait n' hou laank leden dat ik die zain heb. Doe koms hier ja hoast nooit.
 - Joawel heur.
 -  Nee nooit!
 - Zel ik den vot mor weer votgoan moeke? Zo vien ik ter niks aan, aal dat gemotje...
 -  Hmmm...

 - Hou gait ter mit?
 - t Gait wel heur. Dokter is tevreden, zee e lestdoags. Nou en den ben ik t ook. Mor lopen wil 
nait zo best meer, mien bainen he... Ze bennen te dik en zit gain kracht meer ien, zee dokter. 
Aankom week mout ik weer noar hom tou. Eerst mor ais ofwachten wat of e wil.

 - Kom ie der nog wel ais oet?
 - Nee, ik blief mainstied op mien koamer.
 - Mor kommen der wel mensen bie joe, aander bejoarden van t hoes, vrunden, kenizzen?
 - Nee, nooit. k Heb vandoag mien bek ook nog haildaal nait lös had.
 -  Nah... wat n proat. En dat zel toch wel wat mitvalen, personeel komt toch ook bie joe?
 - Nou ja, personeel, dij hebben t altied zo drok, dij hebben gain tied veur n proatje.

 - As ie zo min lopen kinnen is n rollator den nait wat veur joe?
 - Rollator? Wat mout ik doarmit?
 - Nou, der mit lopen vanzulf. Den krieg je wat steun.
 - O, mor ik huif gain steun heur. Ik heb n stand op miezulf en huif nait op n aander te steunen. 
k Heb mie mien haile leven zulf redden kind en dat wil ik nou ook geern.

 - Nee, ik bedoul, mit n rollator heb je wat steun bie t lopen. En den kin je mooi aargens hen 
goan.

 - Ik goa nooit naargens hen. Ik heb t hier goud en hier wait ik wat ik heb. Ien boeten of bie n 
aander is t haitied nog mor ofwachten, t is zo'n roare wereld tegenwoordeg.

 - Nee, dat bedoul ik nait, ie hebben ja last mit lopen, zeden ie.
 - Joa, t lopen wil nait best meer. Mor ik mout eerst ofwachten wat of ze willen mit mien bainen. 
Meschain mout ik wel noar t zaikenhoes veur onderzuik.

 - Nou, den kin ie ientied toch best n rollator nemen?
 - Joa, mor dij heb ik ja nait.
 - Nee, mor dij kin je wel kriegen heur.
 - Kriegen? Kost dan den gain geld? Ik ben zuneg op mien centen, ik geef niks oet aan onnutte 
dingen.

 - Mor n rollator is toch nait onnut? Kinnen der veul makkelker mit lopen heur.
 - Mor ik kin haildaal nait zo best lopen. En hier, ien t tehoes en op mien koamer, is zo'n ding 
veuls te onhandeg.

 - Mor den kommen ie der zo ja nooit n moal oet.
 - O, dat vaalt mit heur. Ik ben guster nog noar Rika west, dien taande. Dij woont n poar ver-
daipens hoger en ik mos mit lift.

 - En ben ie doar zulf  henlopen?
 - Nee..., mit lift, zee ik ja. Ik woag mie nait op trappens.
 - Ik bedoul, bennen ie doar haildaal zulf lopend hen west, dou ie te lift oetkwamen?
 - Nee, bizze gek. Ik duurf nait allain ien lift, zo'n klaine ofsloten roemte zunder roamkes. Den 
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wor ik altied hail benauwd, of ik ien n celje zit. Der mout altied ain mit mie mit ien lift, ook om 
op knopkes te drukken, want doar heb ik gain verstand van. En zodounde goa ik nooit allen-
neg mit lift.

 - Gait ter den n zuster of n broeder mit joe mit?
 - Woarhen?
 - As je mit lift goan?
 - Nee..., dij hebben t ja zo drok. Mor ik goa nooit allenneg mit lift, ik ben baang ien lift. Is lest-
doags n vraauw mit lift haalfweg stoeken bleven. Zai het ter n haile middag ien zeten veurdat 
ze heur der oet kriegen konden.  Vrezelk liekt mie dat tou.

 - Mor hou bennen ie den bie taan' Rika kommen?
 - Mit lift ja, doar haar ik t net over. Mor ik duurf der nait alenneg ien, der mout altied ain mit 
mie mit.

 - Hou was t mit taan' Rika?
 - Goud, allain t lopen wil nait zo best.
 - Wat apart, dat ze ook hoast nait lopen kin.
 - Joa, mor zai het n rol... dingeraais. Hou hait dat ook weer?
 - Rollator.
 - Joa, zai het n rollator en kin heur der oardeg schier mit redden.
 - Niks veur joe?
 - Wat?
 - Zo'n rollator?
 - Oh nee. Wat mout ik doar ien vredesnoam mit?

 -  Heb ie nog n beetje oaventuur hier ien tehoes moeke?
 - Och, ik heb vanalles te doun. Ik ben aan t handwaarken, dikke wollen zokken braaien veur 
klainkiender veur  van t winter, klaidjes hoaken, borduren en aal zukswathen.

 - Heden ja, wat bennen ie doar n mooi rond klaidje aan t hoaken moeke.
 - Joa, mor ik kin nait wieder, ik ben mien hoaknaal kwiet. Ik denk ik hom valen loaten heb en 
dat e aargens op  grond ligt. Mor ik kin t nait zo goud meer zain, t is n lutjeke. En zo daip buk-
ken kin k ook nait.

 - Den vroag ie ain van personeel toch even?
 - Dij waiten toch ook nait woar of e ligt. En zai hebben t ja aingoal zo drok.
 - Woar heb ie hom verloren, denk ie?
 - Ik zit altied bie etenstoavel te hoaken. Hai zel doar wel aargens onder toavel liggen.
 - Wacht, ik kiek wel even.
 - Nee..., nait hier bie t roam, doar ligt e nait.
 - Joa, mor hier kin ik t wel veul beder zain.

 - Wat is der wicht, bistoe kwoad op mie?
 - Welnee, hou kom je der bie moeke, ik kwoad op joe?
 - Wel woar, doe bis kwoad op mie, woarom bistoe kwoad op mie?
 - Ik zeg toch dat ik nait kwoad op joe ben.
 - Joawel heur, ik heur t aan dien stem.
 - Moeke, ik pebaaier juust om nait kwoad op joe te worden, mor ie moaken t mie nou wel haile 
stoer.

 -  Kiek, zigs nou wel, doe bis kwoad op mie. Woarom? Woar heb ik dat aan te danken. Mien 
haile leven heb ik veur die zörgd en altied ston ik veur die kloar, altied ales oet gouder best. 
Mor doe bis aingoal kwoad op mie.

 - Dag moeke, tot n aander moal mor weer.

Sinds 1 juli Groninger verhalen 'los' online
  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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	                                              De cultuur van dood en begraven in Groningen        

Het verhaal van de cultuur van dood en begraven in deze contreien begint bij de hunebedden, 
de grafheuvels en de wierdenvondsten. 
De in het vroege christendom ontstane gewoonte, in en rond de kerk te begraven, hield stand 
tot in de vorige eeuw en heeft ons veel fraaie en curieuze zaken gelaten, als sarcofagen, epi-
tafen, grafmonumenten, zerken en rouwborden.
De begraafplaatsen, die vanaf het begin van de vorige eeuw werden aangelegd, zijn in veel 
gevallen smaakvol aangelegd en zijn onmisbare elementen in het landschap ook vanwege de 
plantengroei en de dieren die er hun woonplaats hebben.
Groningen staat bekend om de opmerkelijke graftekens die er te vinden zijn. Nergens in Ne-
derland vindt men op de zerken zoveel symboliek en nergens zoveel grafteksten.
Voor de kennis van de historie van streek en provincie zijn de graftekens onmisbaar, voor ge-
nealogen zijn het vaak ijkpunten, terwijl  de stijlen, vormen, gebruikte materialen en decoraties 
voor de, in cultuurhistorie geïnteresseerde, van  belang zijn.
Kennis nemen van de cultuur van dood en begraven blijkt een interessante en leerzame bezig-
heid te zijn.    

Reint Wobbes, woonachtig te Huizinge, secretaris Stichting Oude Groninger Kerken en van 
het Museum Het Hoogeland, heeft zich onder meer verdiept in de cultuur van dood en be-
graven om voorlichtend belangstelling te wekken voor kerkhoven en begraafplaatsen in Gro-
ningen, opdat ze behouden blijven.

De lezing is zoals altijd voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4 inclusief een 
kop koffie. Leden hebben gratis toegang.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 te Adorp.

Voor de leden:
Voorafgaand aan de lezing zal de jaarvergadering worden gehouden. De vergadering begint 
om 19.30 uur.

Gerta Boonstra-Ludden, secretaris

Het bestuur van de Historische kring Ubbega heeft het genoegen u uit te nodigen 
voor een ledenavond op donderdag 8 november a.s. in "Artharpe" te Adorp.

Voor deze avond hebben we de heer Reint Wobbes  uitgenodigd, die zal spreken 
over het thema:

Fotografisch Geheugen

Sporen in de voormalige gemeente Adorp

Gezien de ontwikkelingen in Adorp rond het hernieuwd op papier uitgeven van het Contact-
blad, zal dit verhaal later worden vervolgd.

Gezien de ontwikkelingen in Adorp rond het hernieuwd op papier uitgeven van het Contactblad 
in Adorp, zal de eerstvolgende aflevering verschijnen in het nummer van 1 december.

Westers Plakboek
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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 4 november 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. (Dit concert 
stond eerst gepland voor 14 oktober.)

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 theat-
ervoorstellingen 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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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
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

	  

	  

	  

	  

	  

Leerlingen scholen Adorp en Sauwerd exposeren hun kunstwerken 

Leerlingen uit de bovenbouw van de scholen OBS De Wierde uit Adorp en CBS De Meander 
uit Sauwerd exposeren hun kunstwerken in de kerk van Adorp.

De tentoonstelling is alleen op 22 november geopend en wel van 17.00 tot 18.30 uur. Toegang 
is gratis.

In het kader van een ‘kunst- en educatieproject’ van de Culturele Commissie Adorp gingen 
onder leiding van Maria Jager de kinderen in Adorp aan de slag met kleine decorstukken, in 
Sauwerd ging het om zelfportretten. 

Bijzonder is in dit geval, dat de Maria Jager zelf in Adorp woonde en er naar school ging. Ze 
werd geboren in Wierumerschouw.

De kunstenares studeerde in 2006 af aan Academie Minerva te Groningen. Van 2006 tot 2008 
volgde ze nog de opleiding MFA Painting aan het Frank Mohr Instituut in dezelfde plaats.

Specialiteit van Maria Jager is de collagetechniek aangevuld met tekeningen en schilderijen.

Ze exposeerde op vele plaatsen in ons land en zelfs in München. In Adorp had ze een aantal 
jaren geleden een dubbelexpositie samen met Lammert Joustra, leraar op haar middelbare 
school. De kunstenares woont en werkt momenteel in Groningen. Ze heeft een atelier in een 
oude school, de ‘Hamrik’. 



22 www.contactblad.info     Contactblad 1 november 2012

Novemberexpositie in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert op 10, 11, 17 en 18 november in de kerk van Adorp 
een expositie waarvoor drie bijzondere kunstenaars zijn uitgenodigd. De tentoonstelling is gra-
tis toegankelijk en open van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Het gaat om werken van Erica Scheper, Henrik Kröner en Janneke Koopman

Voor de officiële en muzikale opening op 10 november om 14.00 uur, komt Harm Wierda naar 
Adorp. Een ieder is van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. 

Erica Scheper
Erica Scheper maakt opvallende schilderijen en tekeningen die een ironisch commentaar 
geven op de kleine tragiek van het moderne leven. Goede bedoelingen en nobele voornemens 
worden op een charmante maar doeltreffende manier te kijk gezet.

Scheper legt momenten van verstil-
ling vast. Te veel caravans bij elkaar 
in een sfeervol bos, uniforme huizen 
in een keurig aangeharkte Vinex-
wijk, identieke balletmeisjes op een 
rij en stopcontacten op behang met 
mooie patronen. Haar werk toont 
de pijnlijke kantjes van de realiteit. 
Ze laat een werkelijkheid zien, die 
iedereen van dichtbij kent, stiekem 
misschien verafschuwt, maar die 
voor de meesten onvermijdelijk is. 
Het leven van alledag subtiel en hu-
morvol weergegeven.

Erica Scheper (Creil 1974) woont en werkt sinds 2004 in Westernieland. In 2005 studeerde 
zij af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, in de richting Vrije Kunst. In datzelfde 
jaar ontving zij een startstipendium van het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bou-
wkunde. Haar werk is opgenomen in diverse overheids- en bedrijfscollecties. 

Henrik Kröner
In deze expositie zijn twee series  werken van Henrik Kröner te zien.

Aan de eerste serie ligt een vraag ten grondslag. Wat is het verschil tussen een schilderij en 
een tekening? Kröner gebruikt potlood en kleurpotlood op ongeprepareerd ruitjesdoek dat 
doet denken aan het ruitjespapier uit de schooltijd, aan Ministeck, borduursels, computerpix-
els, het Pointillisme en aan de schrijver Confetti en zijn massa’s.

De tweede serie is gebaseerd op een overzichtstentoonstel-
ling van een beroemde schilder die hij onlangs bezocht. Eén 
schilderij viel daarbij op: een abstract wit grijs gekleurd doek, 
een uitzonderlijk stuk in het œuvre. Op het tekstbordje er-
naast stond vermeld, dat de kunstenaar van plan was om 
een serie groene schilderijen te maken. Hij kwam er uitein-
delijk niet uit en heeft het groene toen met grijs en witte verf 
overgeschilderd.

In deze expositie laat hij “zijn” groene schilderijen zien die hij 
voor hem heeft gemaakt. Een ode aan het overgeschilderde 
groene doek.
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Henrik Kröner (Nordhorn, 1979) woont en werkt in Groningen. Na zijn studie aan de AKI te 
Enschede, studeerde hij in 2008 af aan het Frank Mohr Instituut, Groningen. Hij exposeert 
regelmatig in binnen- en buitenland.

Janneke Koopman
Naast een hectische baan als maatschappelijk werker voe-
lde Janneke Koopman altijd de behoefte om creatief bezig 
te zijn. Net toen de tijd rijp was voor nieuwe uitdagingen, 
bezocht ze een kunstmarkt en haar oog viel op sieraden 
gemaakt van oude fietsbanden. Ze raakte er door gefas-
cineerd en besloot een fietsband aan te schaffen. Het bleek 
een schot in de roos, want de mogelijkheden met dit simpele 
materiaal lijken oneindig. Het past bovendien in de cradle to 
cradle gedachte, waar ze zich helemaal in kan vinden: het 
huidige milieudenken dat aanspoort tot beperken en herge-
bruiken.

Janneke Koopman onderscheidt zich door haar unieke 
ontwerpen waar op tentoonstellingen enthousiast op wordt 
gereageerd. Hoewel ze zelf een voorkeur heeft voor uitbun-
dige sieraden, maakt ze ook subtielere ontwerpen en tegen-
woordig vaak in combinatie met andere materialen.

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

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

Na	  inventarisa4e	  door	  Dorpsbelangen	  Adorp	  van	  een	  eventuele	  behoe:e	  voor	  het	  weer	  
verspreiden	  van	  een	  papieren	  versie	  van	  het	  Contactblad	  is	  er	  besloten	  om	  deze	  weer	  uit	  
te	  gaan	  geven.	  Vanaf	  december	  2012	  kunt	  u	  weer	  de	  vertrouwde	  uitgave	  van	  het	  
Contactblad	  in	  de	  bus	  ontvangen.	  Per	  jaar	  wordt	  er	  11	  keer	  een	  papieren	  Contactblad	  
uitgegeven.	  Het	  enige	  wat	  u	  hiervoor	  hoe:	  te	  doen	  is	  het	  onderstaand	  strookje	  in	  te	  
vullen	  en	  het	  strookje	  bij	  Jouk	  Huisman	  in	  de	  bus	  te	  doen	  (Torenweg	  35	  te	  Adorp)	  of	  
telefonisch	  (050-‐3062056)	  aan	  haar	  door	  te	  geven	  vóór	  10	  november	  2012.	  Het	  
abonnement	  bedraagt	  €	  14,00	  per	  jaar	  en	  wordt	  1	  keer	  per	  jaar	  bij	  u	  aan	  de	  deur	  
geïnd.	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  ik	  wil	  het	  papieren	  Contactblad	  weer	  in	  mijn	  brievenbus	  ontvangen	  en	  beves4g	  hierbij	  het	  abonnementsgeld	  
	   (bedraagt	  €	  14,00	  per	  jaar)	  te	  betalen.	  Dit	  zal	  1	  keer	  per	  jaar	  bij	  u	  aan	  deur	  worden	  geïnd.

Naam:	  

Adres:

Postcode: 	   	   	   	   	   	   	   	   	   Plaats:

Telefoonnummer:

Handtekening:

Dit	  strookje	  vóór	  10	  november	  2012	  inleveren	  bij	  Jouk	  Huisman	  of	  telefonisch	  door	  geven	  (Torenweg	  
35	  te	  Adorp,	  050	  3062056).


