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CONTACTBLAD

Voor Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o
via  www.contactblad.info



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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Aanleveren berichten/kopij

Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
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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 december worden ingezameld zijn: wasmiddelen.

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:
2 dec. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
9 9.30 u. - ds. W. Jagersma Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. A.J. Balk
16 9.30 u. - ds. J.H. Kuiper

14.15 u. - ds. J. v.d. Wal
23 9.30 u. - ds. E.C. Luth

14.15 u. - ds. W. Jagersma
25 9.30 u. - ds. W. Jagersma Kerst
26 10.00 u. - Kerstviering
30 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
31 19.30 u. - ds. W. Jagersma Oudejaarsavond
1 jan. 10.00 u. - ds. W. Jagersma Nieuwjaarsmorgen

Gereformeerd Hersteld (in de Adorper kerk tenzij anders aangegeven)
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
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Inzamelingsacties
28 nov. - 2 dec. Banketstavenactie ijsvereniging "Nooit Gedacht" (zie pagina 16)

december Voedselbank: wasmiddelen. Voor inleveren zie pagina 2)

januari Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk. Voor inleveren zie pagina 2)

februari Voedselbank: blikgroentes en suiker. 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 21)
maand Bladkorven in Adorp en Sauwerd
28-30 Banketstavenactie IJsver. "Nooit Gedacht" (zie pagina <?>)
30 19.30 u. Bingo in Adorp (zie pagina <?>)

december
maand Expositie Rieneke Gollnau uit Sauwerd (zie pagina 21)
maand Nieuw bestemmingsplan Adorp ligt ter inzage (zie pagina 9)
1 21.30 u. Filmavond Jeugdsoos Adorp
1/2 Banketstavenactie ijsver. "Nooit Gedacht" (zie pagina 6)
1-8 Aanmelding mogelijk 'rustpunt' (zie pagina 12)
2 10.00 u. VV Adorp -Warffum, voetbalvereniging
2 14.00 u. Sinterklaasfilm middag, Jeugdsoos Adorp
3 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend Buurtzorg, in "Artharpe" (zie pag. 13)
5 Sinterklaas
9 Nieuwe dienstregeling Openbaar Vervoer
10 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in "Artharpe" (zie pagina 13)
12 19.45 u. NBvP/Vrouwen van Nu: Kerstkrans maken (zie pagina 16)
14 20.00 u. Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging
14 20.15 u. Avondconcert in 't Sael te Groot-Wetsinge (zie pagina 16)
15 15.00 u. Kerstmarkt in Adorp (zie pagina 17)
16 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 21)
17 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend met buurtagent Sieta van der Meulen, 

"Ubbegaheem" (zie pagina 13)
22 20.00 u. Kerstconcert Fanfarecorps Adorp
23 20.00 u. Kerstconcert Fanfarecorps Adorp
24 Geen activiteit Steunpunt A-S-W i.v.m. Kerst (zie pagina 13)
25 Eerste Kerstdag
26 Tweede Kerstdag
31 Oudjaarsdag
31 13.00 u. Carbidschieten in Sauwerd naast Singelweg 8
31 08.15 u. Houtinzameling Adorp door Jeugdsoos

2013
januari
1 NIeuwjaar: iedereen de beste wensen voor 2013!!
1 01.00 u. Nieuwjaarsdag met nieuwjaarsparty Jeugdsoos Adorp
1 Invoering Diftar, voor tarieven zie pagina 11
2 Nieuw bestemmingsplan Adorp ligt ter inzage (zie pagina 9)

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:  maken voor u af-
spraken en u kunt bij hen terecht met vra-
gen, voor adviezen en informatiefolders. 
Tevens voor het verwijderen van hechtingen, 
het meten van de bloeddruk en het gewicht, 
verbinden van wonden, 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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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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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.  

HERINRICHTING GROEN NAJAAR 2012 / VOORJAAR 2013
Elk jaar richt de gemeente op meerdere plaatsen openbaar groen opnieuw in. De redenen 
daarvoor zijn divers. De beplanting voldoet niet aan de gestelde eisen, het geeft overlast of 
is niet efficiënt te beheren. Afhankelijk van de situatie komt er nieuwe beplanting, een ander 
type groen of zelfs een compleet andere inrichting. Wanneer het een plan betreft waarvan wij 
vinden dat u daar als bewoner bij betrokken moet worden, dan heeft u het voorgestelde plan 
al ontvangen. Daarnaast zijn er plannen voor herinrichting, die veel minder opvallend zijn. Op 
de website van de gemeente Winsum staat een overzicht van locaties, met een beknopte om-
schrijving van de werkzaamheden. Overleg kan mogelijk nog leiden tot wijzigingen.
De uitvoering start voor een deel nog dit jaar en loopt door tot voorjaar 2013. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met K. Schuurman van de afdeling Ruimte  0595-447785.

BELASTINGVERORDENINGEN
Op 6 november 2012 is door de gemeenteraad de volgende verordening vastgesteld:
•  Brandbeveiligingsverordening 2013;
Op 8 november 2012 zijn door de gemeenteraad de volgende belastingverordeningen vast-
gesteld:
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RECTIFICATIE BESTEMMINGSPLAN ADORP
Voor Adorp is een nieuw bestemmingsplan gemaakt, dat sinds 21 november ter inzage ligt. In 
de publicatie in de Wiekslag van 20 november is per ongeluk een foutieve inzage- en reactiet-
ermijn genoemd. Hieronder de juiste termijnen: 
Ontwerpbestemmingsplan Adorp
Vanaf 21 november 2012 tot en met 2 januari 2013 ligt het ontwerpbestemmingsplan Adorp 
voor iedereen ter inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis (let op: gewijzigde ope-
ningstijden rond de feestdagen). 
U kunt het bestemmingsplan ook inzien via  www.winsum.nl onder het kopje Ruimtelijke 
Plannen, of  www.ruimtelijkeplannen.nl onder de naam ‘Bestemmingsplan Adorp’, of de 
code: NL.IMRO.0053.BPAD2012BEHE1-OW03.
Zienswijzen
Van 21 november tot en met 2 januari 2013 kan iedereen zijn of haar zienswijze op het plan 
geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.  U kunt uw zienswijze richten aan de ge-
meenteraad van Winsum; Postbus 10, 9950 AA, Winsum.
Heeft u vragen over het bestemmingsplan, de procedure of het raadplegen van het digitale 
plan, dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Scheeper ( 0595-447714).

	  

WINTER IN AANTOCHT, PAS OP VOOR GLADHEID OP DE WEG!
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode 

van het jaar. Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen, dat het op de weg gevaar-
lijker wordt dan gebruikelijk. Als wegbeheerder doet de gemeente Winsum er 

alles aan om de gladheid zo effectief mogelijk te bestrijden. 
Op  www.winsum.nl leest u hoe wij als gemeente uitvoering geven aan 
ons strooibeleid.

WIJZIGING MAXIMAAL AANTAL KILOMETERS WMO- VERVOER PER 1 JANUARI 2013
Gebruikers van het Wmo-vervoer kunnen tegen verlaagd tarief gebruik maken van de regio-
taxi. Vanaf 1 januari 2013 wordt het maximaal aantal kilometers per jaar verlaagd naar 2.500 
kilometer. Wie meer kilometers per jaar wil reizen kan gewoon gebruik maken van de regiotaxi 
maar dan tegen het normale tarief.
Voor iedereen die na 1 augustus 2011 een indicatie heeft gekregen was dit maximale kilome-
teraantal van 2.500 al van toepassing. Voor mensen die al eerder een indicatie hadden was er 
een overgangstermijn. Vanaf 1 januari 2013 geldt de wijziging voor iedereen. 
De wijziging heeft voor de meeste gebruikers van het Wmo-vervoer weinig consequenties. 
Het merendeel reist niet meer dan 2.500 kilometer per jaar. Ook kunnen meer mensen gebruik 
blijven maken van het openbaar vervoer. Veel bushaltes in de gemeente zijn aangepast en 
bussen zijn beter toegankelijk.

Verordening op de heffing en invordering van:
•  leges 2013, inclusief tarieventabel;
•  onroerende-zaakbelastingen 2013;
•  roerende-zaakbelastingen 2013;
•  marktgelden 2013;
•  afvalstoffenheffing 2013, inclusief tarieventabel;
•  brandweerrechten 2013, inclusief tarieventabel;
•  lijkbezorgingsrechten 2013, inclusief tarieventabel;
•  kwijtscheldingsbesluit 2013;
Deze verordeningen treden in werking met ingang van 1 januari 2013. De verordeningen zijn 
te vinden op onze website www.winsum.nl en liggen ter inzage in een verzamelmap bij de 
Centrale Balie van het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift 
krijgen van deze verordeningen.
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MEEDENKEN BIJ MAKEN VAN DORPSPLAN

De gemeente Winsum vraagt inwoners mee te denken bij het maken van dorpsplannen. In 
een dorpsplan, dat bewoners zelf maken, staat hoe zij de toekomst van hun dorp zien. Bij het 
maken van een goed dorpsplan komt veel kijken. Inwoners kunnen daarom de hele maand 
december aangeven wat ze nodig hebben om zo’n dorpsplan te maken. Dat kan via de website 
van de gemeente Winsum, waar men kan doorklikken naar een aparte website. Die is de hele 
maand december in de lucht.

Folder
De gemeente Winsum stimuleert en ondersteunt het maken en uitvoeren van dorpsplannen. 
Een goed dorpsplan schrijven kost tijd en energie van de dorpsbewoners. Daarom is het be-
langrijk dat de plannen uitvoerbaar zijn, voor een deel of helemaal, nu of in de toekomst. De 
gemeente Winsum wil een folder uitbrengen met aandachtspunten voor het maken van een 
goed dorpsplan. Aan inwoners wordt nu gevraagd om mee te helpen bij het maken van deze 
folder. Dat kunnen ze doen vanaf 1 december, door op www.winsum.nl door te klikken naar 
www.dorpsidee.nl. Daar kunnen ideeën en tips worden gegeven. Ook kan men stemmen op 
ideeën van anderen. Inwoners kunnen op deze site daarnaast meedoen aan een enquête over 
buurtplannen.

Den Andel, Aduarderzijl en Adorp
Alle inwoners van de gemeente Winsum kunnen een bijdrage leveren. Inwoners van Den Andel 
en Aduarderzijl worden extra uitgenodigd om tips en ideeën aan te leveren. Zij hebben ervaring 
opgedaan met het schrijven van een dorpsplan.  Ook inwoners van Adorp wordt gevraagd te 
reageren: zij staan in de startblokken om zelf een dorpsplan te schrijven.

Samen
De gemeente Winsum wil samen met inwoners werken aan het maken van plannen voor de 
toekomst. Afgelopen maand konden inwoners in de hele gemeente aanschuiven bij ‘dorp-
stafels’ om ideeën te geven over wonen en verkeer. Daarvoor konden mensen bij een rondrei-
zende tentoonstelling meepraten over de toekomst van het gebied. In het voorjaar werd een 
enquête gehouden over sportbeleid in de gemeente.

MELDINGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, of ervaart u overlast van mensen die een 
avondje uit waren? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via het digitaal meldingenloket op  
www.winsum.nl. Dringende overlastmeldingen kunt u het best direct doorgeven aan de politie, 
 0900-8844. Zo kan er spoedig actie worden ondernomen.
Meldingen voor Beheer en Onderhoud kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven via  0595-
447777, op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstij-
den van het gemeentehuis kunt u bellen met  06-2991749.

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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TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2013

Misschien heeft u het al gelezen: Winsum gaat ‘Diftar’ invoeren. Op 1 januari 2013 gaat de 
tariefberekening van de afvalstoffenheffing in de gemeente Winsum wezenlijk veranderen. In 
2013  betaalt u, naast een vast tarief, per lediging en per kilo afval. 

Tarieven
Het vastrecht per perceel, per belastingjaar, bedraagt     € 120,00
Voor het ledigen van een container, per lediging      €     0,80
Kiloprijs restafval         €     0,21
Kiloprijs groente-, fruit- en tuinafval (gft)      €     0,07
Voor percelen die gebruik maken van een verzamelcontainer   € 105,40 

Gemaximaliseerd tarief
Het totaalbedrag van de heffing, voor één groene en één grijze container, zal op jaarbasis niet 
meer bedragen dan € 295,00. De extra minicontainer is hiervan uitgezonderd.

Verplicht vastrecht
De gemeente heeft de verplichting bij elk huishouden afval in te zamelen. Het inleveren van 
één of beide containers is bij een woning niet mogelijk, deze horen bij de woning. Het vastrecht 
is te allen tijde verschuldigd, ongeacht of een container wel/niet wordt aangeboden ter ledi-
ging. In het vaste deel zijn ook de kosten opgenomen voor de milieustraat, de inzameling van 
glas, oud papier, plastic verpakkingsmateriaal en ook voor het legen van de openbare prul-
lenbakken en het vegen van de straten.

Rekenvoorbeelden

Huishouden met gemiddeld afvalaanbod
aantal kilo gft        264   €   18,48
aantal kilo restafval       424   €   89,04
aantal containerledigingen        40   €   32,00
vastrecht          € 120,00
afvalstoffenheffing voor dit huishouden:      € 259,52

Huishouden met 10% minder afvalaanbod dan gemiddeld  -10%
aantal kilo gft        238   €   16,63
aantal kilo restafval       382  €   80,14
aantal containerledigingen        36  €   28,80
vastrecht          € 120,00
afvalstoffenheffing voor dit huishouden:      € 245,57

Huishouden met 10% meer afvalaanbod dan gemiddeld  10%
aantal kilo gft        290   €   20,33
aantal kilo restafval       466   €   97,94
aantal containerledigingen        44   €   35,20
vastrecht          € 120,00
afvalstoffenheffing voor dit huishouden:      € 273,47

Percelen die gebruik maken van een verzamelcontainer    € 105,40
vastrecht          € 120,00
afvalstoffenheffing voor dit huishouden:      € 225,40
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Inwoners in het buitengebied kunnen zich opgeven voor

Wie wil een rustpunt in het buitengebied?

Woont u in het buitengebied in de buurt van een fiets- of wandelroute? En lijkt het u wel wat om 
mensen mee te laten genieten van het prachtige buitengebied van onze gemeente? Dan kunt 
u misschien een rustpunt inrichten. 

Een rustpunt is een plek waar wandelaars en fietsers kunnen pauzeren. Ze treffen er een 
robuuste picknickset aan en voorzieningen waarmee ze zelf koffie, thee en limonade kunnen 
bereiden. Elektrische fietsen kunnen tussentijds even worden opgeladen en toiletbezoek is 
mogelijk. Voor dit alles betalen de bezoekers een vrijwillige bijdrage. Rustpunten zijn duidelijk 
herkenbaar aan het rustpuntbord, in eiken palen gevat en alleen geopend als het bord "open" 
aanwezig is.

De gemeente Winsum wil graag dat voor het seizoen 2013 in het buitengebied rustpunten 
worden gerealiseerd.

Voorwaarde voor een rustpunt is, dat dit ligt aan een fiets- of wandelroute of tussen meerdere 
knooppunten. Rustpunten kunnen het beste worden gerealiseerd bij panden met een (voor-
malige) agrarische bestemming, bijzondere gebouwen of bij woningen die op een aantrekkelijk 
perceel staan. 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over rustpunten vindt u op  www.rustpunt.nu.

Wilt u een rustpunt op uw perceel realiseren? Dan kunt u uw interesse tot en met 8 decem-
ber 2012 kenbaar maken via  info@rustpunt.nu of door middel van inzending van onder-
staande antwoordbon.

	  

ANTWOORDBON:

Stuur deze bon voor 8 december naar:  Stichting Rustpunt, Apenhuizerweg 9, 7437 SB 
Bathmen.

Ondergetekende wil graag contact over het realiseren van een rustpunt in de gemeente Win-
sum

Naam: ......................................................... e.v.t  bedrijfsnaam: ..............................................

Adres: ........................................................

Postcode:....................................................  Woonplaats: .........................................................

Telefoonnummer: ....................................... mobiel: .................................................................

E-mailadres: ...............................................  website: ................................................................
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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 3 december: Thema-ochtend "Buurtzorg", 10.00-12.00 u. in "Artharpe", Adorp
Buurtzorg start per 1 december in Winsum met een nieuw team. Wat maakt Buurtzorg nou 
anders dan andere thuiszorgorganisaties? 
Het is een klein team en daardoor ziet u niet steeds verschillende gezichten, maar leert u de 
verzorgenden en de verpleegkundigen goed kennen. Daarnaast nemen ze de tijd voor u en 
hun motto is: "Eerst buurten dan zorgen". Bent u nieuwsgierig wat dit inhoudt? Laat u deze 
gelegenheid niet ontgaan en kom luisteren naar hun verhaal!

Maandag 10 december: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Artharpe", 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 17 december: Thema-ochtend met de buurtagent van 10.00 – 12.00 uur in "Ub-
begaheem", Sauwerd
Buurtagent Sieta van der Meulen heeft deze ochtend als thema: Weerbaarheid en veiligheid. 
De laatste tijd lezen we en horen we dat er nog al eens wordt aangebeld bij senioren en ou-
deren door mensen met verkeerde bedoelingen. Dat men beroofd wordt op straat, enz. Wat 
doet u  in zo’n geval en hoe voorkomt u dit?
Ook hebt u vast gelezen en gehoord over "witte voetjes". Inbraakpreventie! Wat is dit en wat 
doen we er mee?

Maandag 24 december is er geen inloop i.v.m. de Kerstdagen.
Voor de agenda: de Nieuwjaarsbijeenkomst is op vrijdag 11 januari.

Het Steunpunt wenst u fijne Kerstdagen en een goed 2013!

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446
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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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Dorpstafel Adorp, Sauwerd en Wetsinge over woon- en verkeersvisie

De gemeente Winsum is bezig met het ontwikkelen van een woon- en verkeersvisie. Daartoe 
geven ze de inwoners via zogenaamde 'dorpstafels' gelegenheid om hun standpunten en sug-
gesties naar voren te brengen. Maandag 5 november jl. konden inwoners van Adorp, Sauwerd 
en Wetsinge naar 'hun' dorpstafel in dorpshuis "Ubbegaheem" te Sauwerd. De opkomst was 
zeer goed te noemen en lag beduidend hoger dan de dorpstafel in het hoofddorp Winsum, 
waar maar drie inwoners op af kwamen. Behalve inwoners van onze dorpen waren ook verte-
genwoordigers aanwezig van de gemeente en de woningstichting.

De aanwezigen werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep ging van start met de ver-
keersvisie; de andere met de woonvisie. Halverwege de avond werd van onderwerp gewis-
seld.

Wat de woonvisie betreft kan kortweg gesteld worden dat er, afgezien van een paar nog be-
schikbare kavels, geen zicht is op verdere nieuwbouw. Mocht dat er al komen, dan zal dit eerder 
gaan om vervanging van oudere typen huurwoningen. Maar ook hiervoor zijn vooreerst geen 
plannen. De woningvoorraad blijft dus ongewijzigd, terwijl de vraag naar senioren- of (zoals 
ze nu aangeduid worden) levensbestendige woningen wel toeneemt. Opgemerkt werd dat de 
woningstichting een aantal oudere seniorenwoningen, die toch nog best geschikt zouden zijn 
voor ouderenhuisvesting, de afgelopen jaren ingezet heeft voor andere doelgroepen. Bij de 
gemeente zou een taak kunnen liggen bij nieuwbouwprojecten om er voor te zorgen dat daar 
meer gelet wordt op levensbestedig bouwen. Het betreft soms vaak eenvoudige dingen zoals 
een trapconstructie, die op termijn ook een traplift mogelijk maakt bijvoorbeeld.

Het geringe winkelaanbod hoeft geen reden te zijn waarom mensen naar een andere plaats 
zouden moeten vertrekken. Duidelijk werd dat er al mensen zijn die voor ouderen elders bood-
schappen (willen) doen - en dat dit ook al gebeurt. Daarnaast is Stichting 55+ bezig met het op-
starten van een boodschappenplusbus, waarmee ouderen gezamenlijk uit winkelen kunnen.

De weg wordt niet als belemmerend ervaren als men voor een sociale activiteit of iets anders 
van de ene naar de andere zijde van het dorp wil. En misschien dat men niet alleen in asfalt 
moet denken maar ook naar andere wegen moet kijken, te weten digitale. Wethouder Hoek-
zema noemde de gemeente De Marne als voorbeeld waar een goede digitale infrastructuur 
nieuwe vormen van bedrijvigheid voortgebracht heeft. Bedrijvigheid bovendien zonder het tra-
ditionele woon-werkverkeer over de weg. Transport van informatie in plaats van personen dus. 
In ons gebied zou overigens al tijden een glasvezelkabel liggen, maar die is tot nu toe onbenut 
gebleven.
Dat de hiervoor geschetste ontwikkeling al in diverse landen een feit is, bleek afgelopen week-
end uit een krantenartikel: de auto wordt meer en meer een 40-plus ding omdat jongeren 
inmiddels gewend zijn om op een andere wijze met elkaar in contact te staan. Niet meer er-
gens naar toe, maar je skypet gewoon als je iemand even wilt zien en zo niet, dan is een snel 
tweetje of facebookbericht een optie. Het Openbaar Vervoer biedt hen alle gelegenheid om 
continu online te zijn, wat niet mogelijk is als je zelf achter het stuur zit. Verder is bij jongeren 
de auto statussymbool-af.

Goed openbaar vervoer met een halfuursfrequentie kan het laten staan van de auto bevor-
deren.

Ook de fietsroute-plus tussen Groningen en Winsum kwam aan bod. Geluiden in de media 
dat de gemeente Groningen de medewerking hieraan stopgezet zou hebben, betreft het stuk 
langs het spoor vanaf de Walfridusbrug tot aan Station Noord. Dit hoeft niet van invloed te zijn 
op het traject Winsum-Sauwerd-Adorp-Walfridusbrug waarbij fietsers op het huidige punt bij 
de ringweg uitkomen.

De Dorpstafel lijkt al met al een goed platform voor ideeënontwikkeling en informatie-uitwis-
seling tussen inwoners, gemeente en de woningstichting.
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NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp: programma 
seizoen 2012/2013

Onderstaand het programma van NBvP Vrouwen van Nu afdeling Adorp. Alle avonden worden 
gehouden in dorpshuis Artharpe en beginnen om 19.45 u.

2012
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

	  

	  

	  

	  

Avondconcert Elske Tibben en Erik Huele in ’t Sael

In ’t Sael, de monumentale pastorieboerderij op de wierde van Groot Wetsinge, geven voca-
liste Elske Tibben en pianist Erik Huele tijdens de avond van vrijdag 14 december een concert, 
dat om 20.15 uur begint.

Op het uitgebreide programma staan niet alleen verschillende vocale nummers, maar ook 
solopianostukken. Zo speelt Huele Gnossiennes en Gymnopedie’s van Erik Satie, een Sara-
bande van Claude Debussy en improvisaties van eigen hand. Hij vond daarvoor inspiratie in 
de jazz, het impressionisme en Afrikaanse muziek ( www.taomusicandtrees.com). Elske Tib-
ben zingt een slaapliedje van Ramses Shaffy, het Duitse kerstlied ‘Maria durch ein Dornwald 
ging’, het Ierse lied ‘She moves through the fair’, ‘Hallelujah’van Leonard Cohen en ‘Tonadilla’ 
een Spaans lied van Enrique Granados.   

Voor Huele is improvisatie essentieel in zijn spel, de kunst van het omgaan met het onvoor-
ziene en de inspiratie van het moment zijn voor hem belangrijk. De pianist geeft regelmatig 
concerten met de bekende cellist Martin Grudaj. Op het programma staan dan vaak werken 
van Satie en Piazolla. Het is de bedoeling dat er in het voorjaar van 2013 een CD met deze 
stukken uitkomt. Huele is verder verbonden aan het Flamenco Latin Ensemble Tinto Sol, 
waarvan ook Marietta Rust uit Garnwerd deel uitmaakt.

Elske Tibben studeert klassieke zang aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In-
middels werkte ze mee aan diverse concerten, zoals tijdens het Satie-concert door Grudaj en 
Huele te Feerwerd.

Toegangskaarten, die € 15,- kosten, zijn te reserveren via  www.tsael.nl of  050 3062196.
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Dorpsbelangen Adorp organiseert
       een gezellige kerstmarkt
           in dorpshuis Artharpe
       op zaterdag 15 december
          van 15.00 u. tot 19.00 u.

   Iedereen is van harte welkom
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De kracht van t gebed

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

Grefemeerde kerk ston vrouger persies tegenover n café. Dat café zat ien n vrij groot en wit 
vaarfd gebaauw van twij verdaipens mit n bovenzoal veur vergoaderns en feesten en op be-
goane grond t café dus, mit n ollerwetse zinken tap, t woongedailte en nog wat aander roemten 
en n deurrit opzied. Ien t midden was n rojoale, omlieste deurpertij en aan weerskanten waren 
hoge roamen, symmetrisch verdaild. Op verdaipen net zukke roamen en boven deur was n 
soort van balkon mit n iesdern hek en ook weer mit n deur. t Gebaauw haar n schilddak mit op 
baaide punten twij schosstainen mit zo'n typieze schosstainploat ter bovenop. Zukke karak-
terestieke gebaauwen tref je wel meer aan ien dörpen op t pladdelaand van Grunnen, t Grun-
neger Neoclassicisme. En den te bedenken dat ter nòg twij krougen ien dörp waren, n dörp 
mit n bevolken van nog gain drijdoezend ienwoonders. Meer as haalfschaid van ienwoonders 
was ook nog grefemeerd en dij moggen vrouger nait ien kroug kommen. Der wer zeker hail wat 
zopen ien dij tied, dat ter drij krougen n bestoan hebben konden. 

Grefemeerde kerk was n groot gebaauw mit n luk, jenteg torentje. n Grode pasterij en vergoa-
derzoalen stonden der stief tegenaan, n hail complex. Kerk haar zien grootste omvang ien 
joaren sesteg van veurege aiw, wel twijdoezend leden. Doar zel de babyboom wel mit te  
moaken had hebben. Mor glorietied van kerk was ien eerste helft van veurege aiw. Zai waren 
eerder mit succes te Hervormde stoatskerk oetgoan en dat haar heur gain wiendaaier legd. 
De 'Kleine Luyden' waren van oetschot tot n factor van betaikenis worden. Poletiek haren 
ze grode ienvloud, minister-president Colijn was van de ARP, de partij van Abraham Kuyper. 
'Abraham de Geweldege', de grode veurman van grefemeerden, dij eerder zulf ook nog mi-
nister-president west het.  En Colijn haar Nederland ien crisisjoaren vaast ien zien greep. 
Schoulstried haren ze ook nog wonnen en christelke schoulen waren opricht ien ale dorpen en 
steden. Kortom, t grefemeerde volksdail was op toppunt van zien macht. 

Ien leste kwart van negentiende aiw dat t gebaauw van café der nog nait ston, was grefe-
meerde kerk ter al wel. Klaainer en nog zunder vergoaderzoalen. Ook n ziebeuk was nog nait 
baauwd. Mor grefemeerden waren ien opkomst en laiten heur nait meer onder t mous stoppen. 

Op n zeker mement was der n ondernemer dij wel n mit zoalverhuur begunnen wol ien dörp 
op n leeg stuk laand, tegenover grefemeerde kerk. Hai dainde n aanvroag ien bie t gemain-
tebestuur. t Was op taikens n stoateg gebaauw, kant n aanwinst veur t dörp. Mor t bestuur van 
grefemeerde kerk was doar nait blied mit. n Kroug, ploats van verdaarf en slechte mensen en 
dat liek tegenover heur kerk. Nee, dat kon echt nait! 

Doarom begunde kerkenroad - domie veurop - n grode campagne mit stukken ien bokkeblad, 
petities aan gemainteroad en veul overleg met wetholder. En benoam oproupen tot gebed aan 
t kerkvolk om de baauw van t nije cafebedrief tegen te holden. Mor aankommende krougholder 
trok hom der niks van aan en timmerlu, metseloars en stukedoars bleven gewoon deurgoan 
mit baauwen en t ienrichten van t gebaauw. Gemainte haar vergunnen nait waaigern kind, 
ondernemer voldee aan ale wetten en ploatselke regels. t Was kerk en t kerkvolk n doorn ien t 
oog, mor ze konden der niks aan verandern en zollen heur der wel bie deelleggen mouten en 
dat begrootte heur slim.

Mor n week veur opening, mit n dikke dunderbui, sloug bliksem ien t splinternije gebaauw dat 
zodounde haildaal tot grond aan tou opbraandde, ienclusief t nije café. Groot was de conster-
noatsie en mensen ien dörp waren eerst verbiesterd en verboasd. Mor kerkmensen begrepen 
t loader toch ook wel, zeker dou domie t heur oetlegde. Joa, zo kin t goan ja... 

Mor dou krougholder grefemeerde kerk verantwoordelk hil veur dij bliksemienslag en t op-
braanden van zien gebaauw, wer t ienains hail aans. Krougholder sleepte kerk veur t gerecht, 
omdat hai kerk aansproakelk stelde veur dij bliksemienslag en braand dij der op volgde.
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Kerkenroad ontkende ien dat perses bie hoog en bie leeg ale verantwoordelkhaid of oorzoak, 
direct of iendirect, veur t opbraanden van t gebaauw. Men kon n kerk toch nait verwieten dat 
bliksem aargens iensloug? Mor ondernemer was vastbesloten en zette deur. Veur hom was t 
zo dudelk as wat. Hai zaag oorzoak van bliksemienslag en braand wel degelk bie kerk. 

Op n zeker mement overzaag de rechter van dit perses de haile zoak en zee: "Ik wait nog nait 
hou ik hier dommit over beslizzen goa, mor oet pepierderij bliekt ien aalsgeval al wél dat wie 
hier te doun hebben mit n krougholder dij gelooft ien de kracht van t gebed. En mit n kerken-
road dij dat nait dut. 

Hou t oflopen is mit t perses? Dat is nait bekend, mor t gebaauw mit café is haildaal vannijs 
weer opbaauwd en het ter hoast honderd joar stoan, liek tegenover gerefemeerde kerk. Ien 
tachteger joaren is t gebaauw sleupt en der stait nou n modern en lelk nijbaauwhoes. 

Ien t begun leefden kerk en café, grefemeerden en openboaren, haildaal bie nkander laangs. 
Ien verzoelde moatschappij van eerste helft van 20e aiw trokken grefemeerden, roomsen, 
sozioalen en liberoalen heur apmoal terug op heur aigen terraain en wollen niks van n aander 
waiten. Mor kroug bleef veur kerk nog laank "een steen des aanstoots". 

Tegenwoordeg binnen schaarbe kanten der wel òf. En men zegt dat grefermeerden loader ook 
wel ais ien dizze kroug zaten, alderdeegs op zundagmirreg. 

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

Nieuwe hoogspanningslijn langs Sauwerd en Wetsinge

De bestaande hoogspaningslijn die vanaf de Eemshaven ten noorden van Sauwerd via Wet-
singe richting Reitdiep gaat, wordt over enige jaren vervangen door twee nieuwe lijnen die 
parallel aan elkaar lopen - aangeduid als Noord-west 380 kV. De oude hoogspanningslijn 
wordt vervolgens ontmanteld. Dinsdag 6 november was er een voorlichtingsbijeenkomst in Be-
dum. De opzet was die van een informatiemarkt waar iedereen zelf kon 'shoppen'. Er stonden 
verdeeld over de zaal diverse informatiepanelen met uitleg waarbij ook een medewerker aan-
wezig was om mensen te woord te staan. Verder was er een 3D-presentatie van de route van 
de hoogspanningslijn vanaf de Eemshaven tot aan Vierverlaten. Dat gaf een goede indruk, 
met name van hoe de hoogspanningslijn bebouwde gebieden zal passeren.

In principe volgt de nieuwe lijn de oude route. Maar loopt de oude lijn her en der over of dicht 
langs huizen, zoals in Sauwerd bij Provincialeweg 24, de nieuwe lijn houdt meer afstand. Zo 
zullen bij Sauwerd de nieuwe hoogspanningslijnen noordelijker komen te liggen en daarmee 
veel dichter bij het eerste huisje van Klein Wetsinge om daarna via de volktuintjes verder naar 
het westen te gaan. Bewoner Jelte van Duinen is daar niet zo enthousiast over, mede omdat 
statistisch een verband is aangetoond tussen hoogspanningslijnen en leukemie bij jonge kin-
deren.

Wanneer je over het punt van magneetvelden vragen stelt aan de medewerkers, verneem 
je dat de geplande afstand tot de woningen veilig zou zijn. Maar het was wel zo dat de ene 
medewerker op dezelfde vraag een ander antwoord gaf dan een collega - dat overigens niet 
alleen voor dit onderwerp. In het geval mensen zich hier niet gerust op zijn, kan wellicht beter 
een onafhankelijk deskundige worden geraadpleegd.

Jan Anne Veldman van de Singelweg daarentegen is wel blij met het opschuiven van de hoog-
spanningslijn. Die loopt nu dicht langs zijn woning en zal met de nieuwe route verder weg 
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komen te liggen. Dat meer naar het noorden verleggen betekent ook dat de oversteek bij 
het Reitdiep anders gesitueerd wordt. Is dit nu ten zuiden van de Wetsingersluis, dat zal ten 
noorden daarvan gaan worden. Vanaf de sluis zal het zicht op Garnwerd op termijn dan ook 
omlijst zijn met masten en kabels.

Gesteld wordt dat de nieuwe hoogspanningsmasten door toepassing van een andere con-
structie minder zullen opvallen in het landschap. De huidige hoogspanningsmasten zijn door 
hun meccano-achtige opbouw redelijk open te noemen. De nieuwe masten zien er ongeveer 
zo uit als de masten van de moderne grote windmolens. Massieve pilonen dus. De zij-armen 
waar de draden aan komen te hangen zijn vergeleken bij die van de oude masten kort te noe-
men. De praktijk zal moeten uitwijzen of deze masten inderdaad minder opvallen. Die indruk 
wekken de fotomontages en maquettes namelijk nog niet.

Omdat de constructie van de nieuwe hoogspanningsmasten anders is, houdt dit ook in dat 
men voor de fundering terdege rekening moet houden met de bodemgesteldheid. Er zullen 
dus sonderingen worden uitgevoerd. De sonderingen leveren informatie over de structuur van 
de ondergrond. En aangezien er heel veel sonderingen worden gedaan over een groot gebied, 
levert dit een fraaie dwarsdoorsnede op, die interessant kan zijn voor geologisch-historisch 
onderzoek. Ook zal een archeoloog bij het project betrokken zijn. Het is dus niet uit te sluiten 
dat de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijnen meer informatie op gaat leveren over de 
ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van het gebied.

De status van het project is dat er nu een voorbereidingsbesluit ligt. De bijeenkomsten, zoals 
in Bedum, vallen onder de informerende fase. Intussen wordt er gewerkt aan een ontwerp-
inpassingsplan, dat in de tweede helft van 2013 afgerond zal zijn. Dit wordt dan samen met  
de Milieueffectrapportage (MER) en de ingediende ontwerp-vergunningen/ontheffingen ter in-
zage  gelegd. Daarop is inspraak mogelijk. De uitvoerende fase zal naar het zich laat aanzien 
enige jaren in beslag nemen. In 2018 zal de nieuwe hoogspanningsverbinding gereed zijn en 
de oude buiten gebruik gesteld. De status is te volgen via  http://www.noord-west380kv.nl/

Wijziging dienstregeling OV per 9 december

Op 9 december gaat de nieuwe dienstregeling in voor de treinen en bussen in ons gebied. 
Houd rekening met grote wijzigingen op het bestaande schema.
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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

Seizoen 10 jamsessies Culturele Commissie Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert het winterseizoen 2012-2013 weer vier jamsessies 
in Café Restaurant 't Witte Hoes aan de Provincialeweg in Adorp. Zondag 18 november was 
de eerste keer. De volgende vinden plaats op 16 december 2012, 20 januari 2013 en op 24 
februari 2013. De activiteiten beginnen altijd om 16.00 uur en de toegang is gratis.

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp gaan al weer het tiende seizoen in. In de 
loop der jaren wisten steeds meer muzikanten en zangers/zangeressen de weg naar Adorp 
te vinden om gezellig mee te jammen. Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere keer als vaste 
muzikant aanwezig. De samenstelling van de rest van de band verschilt.

Iedere keer is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten, nummers 
mee te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers ten gehore te 
brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moet men zelf 
meenemen.

Muziekliefhebbers hebben dus ook in het winterseizoen 2012-2013 weer vier keer de gelegen-
heid om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten. 
Luisteraars zijn namelijk ook van harte welkom.
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Fotografisch Geheugen

Sporen in de voormalige gemeente Adorp

Voor de lezers die nu weer met het papieren Contactblad inhaken: een paar maanden geleden 
was het idee (naar later bleek slechts een verkiezingsstunt van de VVD) om bij Adorp weer een 
halte te maken voor de trein. Uit diverse uitspraken over het stationnetje dat in het verleden in 
Adorp zou hebben gestaan, blijkt dat wat hierover aan 'feitelijke' informatie te vinden is (zoals 
in het boek "Tussen Toen en Nu" en op sites als Wikipedia of stationsweb) op z'n minst on-
volledig genoemd kan worden. De spoorgeschiedenis van de voormalige gemeente Adorp is 
dus nooit goed uitgezocht. En iedereen neemt klakkeloos dingen van elkaar over. Tijd om het 
spoor terug in de tijd te volgen. Voor digitale lezers: eerst wordt begonnen met een samenvat-
ting van eerdere afleveringen in deze reeks.

In 1881 werd de aanleg van de spoorlijn Groningen-Delfzijl aanbesteed. Naast het bestaande 
station Groningen zouden aan deze lijn nieuwe stations komen te Sauwerd, Bedum, Stedum, 
Loppersum, Appingedam en Delfzijl. Verder zou er in Groningen een halte komen ter hoogte 
van het huidige station Noord. Deze zogenoemde Halte Groningen kreeg een stenen gebouw 
met stationskenmerken. Appingedam en Delfzijl kregen ieder een eigen ontwerp stationsge-
bouw. Sauwerd, Bedum, Stedum en Loppersum kregen allemaal hetzelfde type station, ook 
wel aangeduid als 'type Loppersum'. Daarnaast werden er langs de lijn baanwachterswonin-
gen gebouwd, die gemiddeld genomen een onderlinge afstand hadden van een kilometer. In 
Adorp werd zelfs een dubbele wachterswoning gebouwd, maar ... geen station.

Naast de bouwwerken werden er een paar zogenaamde 'haltes' ingevoerd. Plekken waar de 
trein ook kon stoppen, maar alleen op zeer beperkte tijden of slechts op tijdig aangegeven 
verzoek. Zo'n halte was bij een wachterswoning, zoals te Kostverloren bij Groningen, in Adorp 
en bij de Wolddijk tussen Sauwerd en Bedum.

Dat het reizen via een halte geen onverdeeld genoegen was, mag blijken uit de volgende in-
gezonden brieven uit 1911 waarin geklaagd wordt over de situatie in  Adorp.

donderdag 20 juli 1911

De halte Adorp.
Mijnheer de Redacteur!

  Onze tijd, zegt men, staat in het teeken 
van ‘t verkeer. Alles wordt gedaan om het rei-
zen gemakkelijk en snel te maken.
  Het schijnt echter, dat men dit voor onze 
woonplaats minder noodig acht. Wanneer 
men toch van Groningen naar hier wil sporen, 
moet men verzoeken of de trein wel in Adorp 
mag stoppen. Eerst moet men dan op het 
perron van de Groninger halte [het latere Sta-
tion Noord] den conducteur opzoeken, wat op 
drukke dagen niet altijd gemakkelijk gaat, en 
vervolgens mag men een plaatsje zien te krij-
gen in de intusschen gevulde waggons. Dat 
vreemdelingen, die dit niet weten, daardoor 
een onvrijwillige reis naar Sauwerd maken, 
als ze in Adorp moeten wezen, komt dikwijls 
voor. Ze moeten dan voor het traject Adorp-
Sauwerd nog extra betalen ook.

  Op een desbetreffend adres werd ons 
geantwoord, dat de maatregel doeltreffend 
was gebleken. Nu, als het doel was, ons het 
leven lastig te maken, dan moet ik bekennen, 
dat men het getroffen heeft.
  Dit wat het gemak betreft; nu de snelheid. 
Wanneer men van hier naar Bedum wil rei-
zen, b.v. [bijvoorbeeld] met den trein, die om 
4 u. 25 van de halte Groningen vertrekt (met 
den trein van 4.37 u. mogen wij niet!) komt 
men om 4.37 u. in Sauwerd en moet daar 23 
minuten wachten, alvorens men verder kan. 
Komt men des avonds terug, dan is het weer 
dezelfde geschiedenis.
  De trein, die om 9.03 u. van Bedum ver-
trekt, komt te 9.10 u. in Sauwerd. Deze trein 
gaat nu wel door, maar stopt zelfs op verzoek 
niet in Adorp. Een reiziger voor Adorp moet 
dus in Sauwerd uitstappen en wachten 25 
minuten, zegge vijf-en-twintig minuten op 
een trein van Roodeschool, die wel in Adorp 
stopt, d.w.z. [dat wil zeggen] op verzoek. Dat 
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woensdag 2 augustus 1911

Nog eens de halte Adorp.
  Met genoegen heb ik, eenige dagen ge-
leden het ingezonden stuk van den heer G. 
[moet zijn: L.] Nieuwenhuis gelezen. ‘t Was 
goed, eens de aandacht te vestigen, op het 
lastige en tijdroovende van de tegenwoordige 
dienstregeling op de lijnen Groningen-Delfzijl 
en Roodeschool, voor de reizigers van de 
halte Adorp.
  Maar om dat goed te doen uitkomen had 
de heer N. [Nieuwenhuis] nog op meer kun-
nen wijzen. ‘t Schijnt er inderdaad haast op 
aangelegd te zijn om reizigers in de war te 
brengen en te plagen.
  Men wil bijv. [bijvoorbeeld] des morgens 
naar een of andere plaats aan de lijn naar 
Roodeschool. Wat is nu natuurlijker, dan dat 
men denkt, den trein te nemen die om 7.19 
van de Gron. halte [Groninger halte, het latere 
Station Noord] in die richting, vertrekt. Maar 
de trein mag in Adorp niet stoppen.
  Men is dus genoodzaakt, eerst een oogen-
blik in den trein naar Delfzijl die om 7.06 van 
de Gron. halte vertrekt, plaats te nemen en 
heeft het genot, een kwartier in Sauwerd te 
mogen wachten, voor men verder kan gaan. 
Evenzoo is het met den trein die om 9.53 van 
de Gron. halte vertrekt naar Roodeschool. 
Ook deze mag in Adorp niet stoppen om 

reizigers op te nemen. Men moet alweer met 
den trein naar Delfzijl, mag in Sauwerd weer 
13 minuten wachten, en kan dan verder gaan, 
in de richting Roodeschool.
  ‘s Middags is het juist omgekeerd. Men wil 
met den trein, die om 2.08 van de Gron. halte 
vertrekt, naar Delfzijl, Het kan niet want die 
trein mag in Adorp niet stoppen. Nu moet men 
den trein nemen die om 1.36 van de Gron. 
halte vertrekt naar Roodeschool en mag dan 
in Sauwerd een half uur wachten eer men ver-
der kan gaan.
  Nu vraag ik, of dat niet prachtig uitgevonden 
is, om het buurtverkeer, dat men immers be-
vorderen wil, te belemmeren. Beseft men niet, 
wat gruwelijken last men zoo veroorzaakt aan 
dames vooral, die met bagage en kinderen 
reizen?
  Pas in Adorp ingestapt, mogen ze in Sau-
werd weer uitstappen hebben te zorgen voor 
bagage en kinderen, en mogen dan na een 
vrij lange wachtperiode, diezelfde drukte nog 
eens weer door maken.
  Waarom het zoo moet? Ja, op die vraag 
heeft nog geen gewoon mensoh een antwoord 
kunnen geven. Zij, die die dienstregeling heb-
ben vastgesteld, zullen het misschien weten. 
Maar zeker is het dat moeielijk een dwazer en 
lastiger regeling kon worden uitgevonden.
  lemand uit Holland, dezer dagen van Adorp 
naar Delfzijl reizende en terug, noemde het 
een idiote bepaling. Nu er is wel iets van aan. 
Maar daarvoor wonen wij ook in ‘t Noorden. ‘t 
Ware te wenschen, dat zij, die het zoo mooi 
hebben uitgevonden, zelve eens met die 
treinen van Adorp moesten reizen, denkelijk 
dat het dan spoedig veranderd werd, dat zou 
naar den wensch van zeer velen zijn.
  U, M. de R. [schrijver richt zich hiermee tot 
de redacteur], mijn dank voor de opname.

A. C. [de naam is niet voluit vermeld]

Uit de dienstregeling van 1912 blijkt dat er niets met deze klachten is gedaan. Het blijft voor 
Adorpers lastig reizen via hun halte en dat zal de jaren daarna ook zo blijven. Zo'n situatie zal 
zeker niet bevorderlijk zijn geweest voor het reizigersaanbod.

De halte Adorp wordt met het ingaan van de nieuwe dienstregeling op 15 mei 1938 opgeheven. 
De Nederlandse Spoorwegen, die op 1 januari dat jaar als nieuwe organisatie was opgericht, 
moet kosten terugdringen. Men heeft toen in heel Nederland haltes opgeheven. Adorp was 
daar slechts één van.

Heeft u suggesties, vragen, opmerkingen e.d., neem dan contact op met Reina de Lange 
via  fotografischgeheugen@planet.nl  of   050 3061208

reizigers en zelfs conducteurs met zoo’n rege-
ling in de war komen, is niet te verwonderen.
  In de hoop, mijnheer de Redacteur, dat dit 
schrijven onder de oogen mag komen van de-
genen, die in deze materie den Minister van 
advies dienen, ben ik met dankvoor de op-
name,
 Uw dw. dr. [dienstwillige dienaar] L. [Luurt] 
NIEUWENHUIS. Adorp, 19 Juli 1911..
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Westers Plakboek: februari tot mei 2003

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

Betsy Bakema uit Sauwerd is sinds 1967  
vrijwilligster bij de plaatselijke uitleenbi-
bliotheek, die in het dorpshuis gevestigd 
is. In een interview met Biblionet - de over-
koepelende organisatie voor bibliotheken - 
vertelt ze wat dit werk zo boeiend maakt dat 
ze het al meer dan 35 jaar met veel plezier 
doet. Bij de oprichting in 1967 is Betsy, toen 
werkzaam in het onderwijs, gevraagd of ze de 
bibliotheek wilde runnen. Ze heeft dit gedaan 
omdat ze het belangrijk vond dat mensen gin-
gen lezen. En nog steeds vindt ze het leuk 
om jong en oud daarin wegwijs te kunnen 
maken en te attenderen op nieuwe schrijvers 
en boeken.
Sinds 1967 is er bij de bibliotheek wel het 
een en ander veranderd. Om de collectie te 
kunnen wisselen kwam er in het begin een 
bus met boeken voorrijden, later moest men 
zelf naar de stad om daar de boeken uit te 
zoeken. Sinds het ontstaan van de gemeente 
Winsum komen de nieuwe boeken binnen via 
de  bibliotheek in Winsum.
Wat de toekomst betreft hoopt Betsy Bakema 
dat de bibliotheek meer als lees- en ontmoe-
tingsplek zal worden gebruikt. En haar wens 
is dat de bibliotheek over een jaar of tien nog 
bestaat en dat er meer mensen lid worden, 
vooral kinderen. [De plaatselijke uitleenbi-  
bliotheek is in 2005 opgeheven en vervangen 
door een bibliobus, RdL]

Jeugdleden van de voetbalverenigingen 
VV Adorp en SIOS uit Sauwerd hebben 
geld ingezameld voor Stichting Hineni. 
Deze stichting heeft boerderij 'Lutje Hekkum' 
te Hekkum verbouwd tot zorgboerderij voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  
Ze kunnen daar ook logeren. Het ingezamel-
de geld zal worden besteed aan speeltoe-
stellen voor de kinderen die op Lutje Hekkum 
verblijven.

In april 2003 is er met Pasen de inmiddels 
tot traditie geworden uitvoering van de Mat-
thäus Passion van Schütz in het kerkje van 
Adorp. 

Een extra activiteit rond Pasen is een 
Paasspeurtocht door en voor kinderen van 

CBS De Meander uit Sauwerd. Leerlingen 
van groep 7/8 hebben de route uitgezet en de 
organisatie daaromheen verzorgd.

Bij OBS De Wierde in Adorp wordt gestart 
met een pilotproject naschoolse opvang.  
De school is nieuw en beschikt over een groot 
plein dat ook na schooltijden tot speelplaats 
kan dienen. Voor belangstellenden in Adorp 
en Sauwerd wordt in april een informatiebij-
eenkomst gehouden.

De fietsroute tussen het Aduarderdiep en 
de Wetsingersluis die al in oktober 2002 
gereed was, wordt in april 2003 officieel ge-
opend door gedeputeerde Rita Jansen.

Dick Katgert uit Adorp bedenkt zich niet wan-
neer hij een 77-jarige inwoonster uit Noord-
horn het Van Starkenborghkanaal in ziet val-
len: hij springt haar na en redt haar van de 
verdrinkingsdood. Dit was niet zonder risi-
co, want er naderde een schip. Overigens ook 
de reden van het voorval, want de bejaarde 
dame bevond zich op de brug toen die voor 
het schip open ging en ze was bij de poging 
van de brug af te springen te water geraakt. 
Gealarmeerde hulpdiensten wisten Katgert 
en de bejaarde dame uit het water te halen.

Molenbouwer Dunning uit Adorp is begon-
nen met het herstel van de molen Konings-
laagte. Deze was het voorgaande jaar tijdens 
een storm zwaar beschadigd geraakt. On-
danks de sterke wind had molenaar Berghuis 
de molen laten draaien omdat het water steeg 
en hij bang was dat zijn laaggelegen mole-
naarswoning onder zou lopen. De wind kreeg 
vat op de kap van de molen doordat de ketting 
die deze op z'n plek moest houden knapte. 
Achterstallig onderhoud bleek de oorzaak. 
De molen is eigendom van Molenstichting 
Hunsingo.
Het zal nog wel enige tijd duren voor de molen 
weer functioneert. In noodgevallen kan er een 
pomp worden geplaatst om overtollig water af 
te voeren.

schrijver van deze rubriek : Reina de Lange
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Kerstrecepten

Appelflappen
•  8 plakjes bladerdeeg
•  100 gram rozijnen
•  1 scheutje rum
•  3 appels
•  70 gram suiker
•  2 eetlepel kaneelpoeder
•  1 eetlepel maïzena
•  1 citroen

Verwarm de oven voor op 190 ºC. Ontdooi het bladerdeeg en wel de rozijnen in de rum. Schil 
en snijd de appels van het klokhuis af in blokjes. Meng de suiker met de kaneel en roer de 
helft door de appels. Verdeel de andere helft over een bord. Giet de rozijnen af en roer ze met 
maïzena en citroenrasp door de appels.

Bestrijk een hoekje van het bladerdeeg met water en leg de vulling in het hoekje. Klap het 
deeg dicht en druk goed aan. Bestrijk de bovenkant van de appelflappen met water en druk ze 
voorzichtig in de kaneelsuiker.

Leg de appelflappen op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in de oven in circa 20 
minuten goudbruin en gaar.

Kerstkransjes
•  200 gram bloem,
•  150 gram boter, of margarine
•  100 gram basterdsuiker,
•  1 eierdooier
•  1 ei, om te bestrijken
•  150 gram amandelen, of een paar eetlepels suiker

Verwarm de oven voor op 180 ºC. Meng de bloem met de boter in een grote kom. Doe de 
basterdsuiker en het eigeel erbij. Kneed hier het deeg van. Strooi wat bloem op het aanrecht 
en rol met de deegroller het deeg uit tot er een plak van ongeveer 4 mm ontstaat.

Steek de kransjes uit met een uitsteekvormpje. Steek uit het midden van het kransje een klein 
rondje. Klop het ei los. Leg de kransjes 3 cm van elkaar af op een met bakpapier beklede bak-
plaat en bestrijk ze met losgeklopt ei. Bestrooi ze met amandelen en/of suiker.

Bak de koekjes in 20 minuten goudbruin en gaar.

Warme chocolademelk
•  2 deciliter volle melk
•  30 à 40 gram pure chocolade
•  eventueel suiker

Verwarm de melk in een pannentje totdat het bijna kookt, breek de chocolade en laat de 
chocolade smelten in de melk. Klop de melk schuimig en voeg eventueel suiker toe, schenk 
de chocolademelk in een grote mok. Voor de variatie: doe in de mok een marshmallow of een 
flinke lepel slagroom.




