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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:
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
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.; na 2 januari 2013 van 

13.20-14.20 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

december
maand Expositie Rieneke Gollnau uit Sauwerd (zie pagina 25)
maand Nieuw bestemmingsplan Adorp ligt ter inzage (zie pagina 9)
maand meedenken over dorpsplannen (zie pagina 11)
tot 21 Recycle-actie gemeente (zie pagina 9)
15 15.00 u. Kerstmarkt in Adorp (zie pagina 13)
16 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 25)
17 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend met buurtagent Sieta van der Meulen, 

"Ubbegaheem" (zie pagina 17)
22 20.00 u. Kerstconcert Fanfarecorps Adorp
23 20.00 u. Kerstconcert Fanfarecorps Adorp
24 geen bibliobus i.v.m. Kerstvakantie (zie pagina 20)
24 Geen activiteit Steunpunt A-S-W i.v.m. Kerst (zie pagina 17)
25 Eerste Kerstdag
26 Tweede Kerstdag
31 Oudjaarsdag
31 geen bibliobus i.v.m. Kerstvakantie (zie pagina 20)
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 10
2 Nieuw bestemmingsplan Adorp ligt ter inzage (zie pagina 9)
2 ! Wijziging statijd bibliobus (zie pagina 20)
6 ! Sluiting aanmelding deelname buffet Nieuwjaarsbijeenkomst Steunpunt / 

St. 55+ (zie pagina 13)
7 10.00 u. Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'Hospice Groningen' (zie pagina 17)
9 1945 'Adorp Duurzaam' in "Artharpe" te Adorp (zie pagina 15)
11 17.00 u. Nieuwjaarsbijeenkomst Steunpunt / St. 55+ met optreden conferencier 

Jans Polling (zie pagina 18)
11 20.00 u. Klaverjassen VV Adorp, Voetbalvereniging
14 10.00 u. Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Adorp (zie pagina 17)

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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Statijden bibliobus Adorp en Sauwerd

Vanaf 2 januari 2013 zijn de statijden van de Bibliobus in Adorp en Sauwerd als volgt:

Maandag
Adorp              9.50 – 11.05 uur  Torenweg

Sauwerd 11.15 - 12.15 uur  CBS De Meander 

Woensdag
Sauwerd 13.20 – 14.20 uur  Plantsoenweg

Tijdens de kerstvakantie rijdt de bus niet van 24 december t/m 1 januari 2013.

De statijd van de bibliobus op de woensdag gaat wijzigen!
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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.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
•  1 Kronkelwilg en 1 Haagbeuk, Langs de Tocht 14, 9771 BS Sauwerd
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte ( 0595-447777).
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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 gevaarlijker 
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.

	  

RECYCLE-ACTIE
Doe mee  en ontvang een Wecycle-slee
Oud elektrisch speelgoed, andere afgedankte elektrische apparaten en 
kapotte spaarlampen kunt u tot 21 december inleveren bij de gemeente-
werf aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Iedereen die afgedankte 
elektrische apparaten inlevert krijgt gratis het unieke Wecycle-sleetje. Ook 
krijgt u per apparaat een actiecode om kans te maken op een van de 25 
familiebox hotelovernachtingen. Voor sleetjes en actiecodes geldt: OP=OP!
Met deze actie van Afvalbeheer Noord-Groningen, waarin de gemeenten 
De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum samenwerken,  willen wij 
samen met Wecycle de inwoners stimuleren om na Pakjesavond oud elektrische speelgoed 
en  apparatuur gescheiden in te leveren.  Wecycle zorgt ervoor dat afgedankte  elektrische 
apparaten optimaal worden gerecycled. Zo  behouden we de grondstoffen voor generaties na 
ons en hoeven er minder grondstoffen te worden onttrokken aan de natuur. Ook komen de 
schadelijke stoffen niet terecht in het milieu.
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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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MEEDENKEN BIJ MAKEN VAN DORPSPLAN VIA WWW.WINSUM.NL

Woont u in de gemeente Winsum? Dan kunt u de hele maand december meedenken over het 
maken van dorpsplannen. In een dorpsplan, dat bewoners zelf maken, staat hoe zij de toe-
komst van hun dorp zien. Bij het maken van een goed dorpsplan komt veel kijken. Als inwoner 
kunt u daarom aangeven wat u denkt dat nodig is om zo’n dorpsplan te maken.

Doe ook mee en klik via  www.winsum.nl 
door naar de speciale website  www.dorp-
sidee.nl. U kunt daar ideeën en tips geven 
en stemmen op ideeën van andere inwoners. 
Ook kunt u meedoen aan een enquête over 
buurtplannen.

	  GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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.

NIEUWE GEMEENTEGIDS IN DE MAAK
In mei volgend jaar verschijnt er in de gemeente Winsum weer een nieuwe gemeentegids. 
Uitgeverij Akse Media is onlangs gestart met de controle van de gegevens voor de nieuwe ge-
meentegids. Heeft u een vermelding in de gemeentegids met uw e-mailadres erbij, dan krijgt u 
een automatische mailing waarmee u kunt reageren. De overige adressen worden telefonisch 
of schriftelijk door Akse Media benaderd.
U kunt ook zelf uw wijziging doorgeven via  redactie@aksemedia.nl, of  0598-634508 
(kantoor Akse Media in Veendam). Wijzigingen of aanmeldingen voor het adressengedeelte in 
de gemeentegids kunt u  aan de redactie  doorgeven tot uiterlijk 25 januari 2013.

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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     KATTENOPPAS 

Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten) 
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag 
van u over !

CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de 
dagelijkse routine vast, zodat er voor de die-
ren zo weinig mogelijk verandert.

Een kat voelt zich het prettigst in zijn eigen 
omgeving. Met oppas aan huis blijven ze in 
hun vertrouwde omgeving en houden ze hun 
eigen lekkere plekjes, kattenbak en voer. 

Kijk op WWW.CATHAPPY.NL  
Mail naar info@cathappy.nl
Bel met 06-42672378

Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6

Sauwerd                                  

NBvP Vrouwen van Nu Afdeling Adorp in 2013

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

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

	  

	  

	  

Goede kerstdagen 
en de beste wensen 

voor 2013!
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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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Adorp Duurzaam

Tegenwoordig is het begrip "duurzaam" niet meer uit ons dagelijkse leven weg te denken. Men 
hoeft de krant maar op te slaan en het gaat over energie, duurzaamheid, besparing, stijgende 
energieprijzen, milieu en dergelijke. Vanuit de inwoners van Adorp komen steeds meer sig-
nalen over het eventueel mee willen doen aan duurzame energieopwekking. Binnen het dorp 
is al een aantal particuliere gebouwen recent voorzien van zonnepanelen en vanuit Dorpsbe-
langen Adorp is nu de gedachte ontstaan om de inwoners van Adorp middels een tweetal in-
formatieavonden voorlichting te gaan geven over mogelijke valkuilen, kosten, terugverdientijd, 
en dergelijke van onder andere zonnepanelen.

Deze avonden staan nu gepland voor woensdagavond 9 én 23 januari in Dorpshuis Artharpe 
- Torenweg 9 te Adorp - aanvang 20.00 hr. Tijdens deze beide avonden is een aantal expert 
uitgenodigd (o.a. Peter Breithaupt (directeur Grunneger Power), Rob Aptroot (technisch spe-
cialist zonnepanelen), Jack van der Palen (duurzaamheidarchitect), Maarten den Ouden (e-
nergie- en duurzaamheidsadviseur), Klaas Jan Noorman (Energy Academy Europe) om uitleg 
te komen geven over verschillende energieonderwerpen en tijdens deze avonden zal ook o.a. 
de werking van zonnepanelen uitgelegd gaan worden.

Programma 9 januari 2013 - aanvang 19.45 hr in dorpshuis Artharpe
1. Opening van de avond door bestuur DB-Adorp en uitleg doel van "Adorp Duurzaam" (Sij-

brand Stratingh)
2. Toelichting initiatief door PvdA Statenlid Sjak Rijploeg, initiatiefnemer van "Het energieneu-

trale dorp"
3. Overzicht energie-opwekking in Nederland (Jack van der Palen):
 - verschillende bronnen en hun aandeel
 - verkwistingpercentages (oorzaken en kosten)
 - potentie en kansen van duurzame energie

- PAUZE -

4. Begrippen en uitleg hiervan (Maarten de Ouden):
 - energieprijzen
 - wat is een kWh, kW
5. Energiescan - wat is dit (Maarten den Ouden)
6. Analyse energieverbruik gemiddelde woning (de energienota) en besparingen (Peter Breit-

haupt)
7. Subsidiemogelijkheden investeringen in duurzame energie (Maarten de Ouden) 
8. Mogelijkheid tot het stellen van vragen en uitleg 23 januari-programma

Programma 23 januari 2013 - aanvang 19.45 hr in dorpshuis Artharpe
1. Opening van de avond door bestuur DB-Adorp en terugblik op 9 januari
2. Energielandschappen (Klaas Jan Noorman)
3. Initiëren van duurzaamheid in je eigen omgeving - coöperatieve stroomopwekking (Peter     
    Breithaupt)
4. Analyse eigen energienota - energieverbruikers (apparatuur) (Peter Breithaupt)
5. Zonnepanelen - uitleg welke panelen zijn goed/slecht (Peter Breithaupt)

- PAUZE -

6. Collectieve inkoop - wat kan hier wel/niet en wat zijn de voordelen (Rob Aptroot)
7. Adorp Duurzaam - Discussie hoe nu verder

Zie  ook:  www.blauwe-ogen.eu,  www.grunnegerpower.nl,   www.awizon.nl,  www.
ecocertenergieadvies.nl
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Workshop Fietsroute Plus in Artharpe leidt tot route langs het spoor!!

+

Op 28 november jl. was er een Workshop Fietsroute Plus in dorps-
huis "Artharpe" te Adorp. Deze bijeenkomst bracht ongeveer 20 
geïnteresseerden bij elkaar uit Winsum, Sauwerd en Adorp. Daar-
naast waren vertegenwoordigers aanwezig van de gemeenten 
Winsum en Groningen, van de provincie Groningen en van de 
Grondmij. Algemene aanbeveling van de workshop was, na alle 
plussen en minnen op een rij gezet te hebben, om een fietsroute 
langs het spoor te realiseren vanaf het NS station in Winsum tot 
aan het Noorderstation in Groningen.

Een Fietsroute Plus is een fietspad dat breder en comfortabeler is dan een gewoon fietspad. 
Door de aanleg van deze fietsroutes moet het fietsen prettiger en veiliger worden, waardoor op 
afstanden tot vijftien kilometer meer mensen voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

In het programma 2011 van het college van GS van de provincie Groningen staat als doelstel-
ling de Fietsroutes Plus versneld uit te voeren. Zuidhorn-Groningen is inmiddels gerealiseerd 
en vanaf Bedum is de route in de maak. De routes vanaf Winsum en Ten Boer zijn in studiefase.

Voor de Fietsroute Winsum is € 4 miljoen gereserveerd op de begroting van de provincie. Re-
giofonds Groningen-Assen kan door cofinanciering voor een verdubbeling van het te besteden 
bedrag zorgen, dus € 8 miljoen.

In oktober 2011 is er een enquête gehouden onder fietsers die van de huidige route tussen 
Winsum en Groningen gebruik maken. De resultaten wijzen uit dat 60%  woon-werkfietsver-
keer betreft en 36 % schoolgaand fietsverkeer. Van de gebruikers vindt 84% de huidige fiets-
route matig tot slecht.

Huizen dicht aan de weg, langs de gehele route, vormen obstakels die de fietsroute vernau-
wen. Op diverse plekken zorgt het oprijdend verkeer op de provinciale weg N361 voor blok-
kades voor het fietsverkeer of zorgt voor onoverzichtelijke situaties en dus voor gevaarlijke 
situaties.

Karakteristiek zijn ook de bomenrijen langs de weg en langs de fietspaden. Verbreding van de 
fietspaden zal worden belemmerd bij behoud van de bomen.

De kwaliteitseisen waaraan een Fietsroute Plus moet voldoen is onder andere een goede 
samenhang met bestaande routes en met de dorpen, optimale directheid van de verbinding en 
een snelle verbinding, met een minimale padbreedte van 3,5 meter bij gebruik in twee richtin-
gen.

De workshop kwam met de aanbeveling voor een fietsroute langs het spoor. Verdere reacties 
uit de werkgroepen waren o.a. dat er in het Groninger land geen stratenlange verlichting hoort. 
In verband met sociale veiligheid kwam het voorstel om te onderzoeken in hoeverre oplichtend 
asfalt kan worden gebruikt.

Fietsverkeer langs de huidige route moet mogelijk blijven voor aanwonend verkeer. Ontwik-
kelingen rondom de N361 moeten niet vertragend gaan werken op de ontwikkeling van een 
Fietsroute Plus. De route langs het spoor zou er eentje zijn die onafhankelijk is van toekom-
stige plannen rondom de provinciale weg en bovendien kan een nieuw fietspad daar vrij snel 
gerealiseerd worden.

De uiteindelijke presentatie van een voorkeursalternatief valt te verwachten eind juni 2013. 
Een planuitwerkingsbesluit door Provinciale Staten is gepland eind 2013; en realisatie van het 
plan zou dan 2015/2016 kunnen plaatsvinden.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauw-
erd, 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 bel-
angrijke plaats zijn gaan innemen.

Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.

Maandag 17 december: Thema-ochtend met de buurtagent van 10.00-12.00 u. in "Ub-
begaheem" te 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

Maandag 7 januari: Thema-ochtend “Hospice Groningen” van 10.00-12.00 u. in “Arthar-
pe” te Adorp
De heer Jan Smit van “Gasthuis Groningen” komt vertellen over Terminale Thuiszorg: wens 
en noodzaak.
Sterven, wij krijgen er allemaal mee te maken. Maar als u weet dat het einde nadert, komt 
ongetwijfeld de vraag naar voren waar en hoe u uw leven wilt voltooien. Want als u afscheid 
van het leven moet nemen, afscheid van uw partner, familie en vrienden, zult u dat willen doen 
op een wijze die bij u past en waar u wilt. Dat kan thuis zijn, maar soms is dat om diverse re-
denen niet mogelijk. In dat geval bestaat er de mogelijkheid te kiezen voor een verblijf in het 
Gasthuis.
Een gevoelig onderwerp – we zijn het ons bewust – maar goed om er eens iets over te horen.

Maandag 14 januari: Inloopochtend van 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 lukken…. 
de gelegenheid om aan te wippen!

Maandag 21 januari: Themaochtend “WMO” van 10.00-12.00 uur in “Ubbegaheem” te 
Sauwerd
Deze ochtend komen de heren Wim Verkerk en/of Jan de Groot: leden van de WMO Advies-
raad Winsum vertellen over het beleid en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning door de gemeente Winsum.
Wat doet de WMO voor de inwoners van onze gemeente, waaronder met name ouderen en 
mensen met een beperking? Elke gemeente kan hier op eigen wijze vorm aan geven. De zorg 
is in beweging, wat is het effect op de samenleving.

Wat zijn de gevolgen voor de burgers - voor ons -  en wat is wijs? Goed om er eens meer van 
te horen en goed om vragen te stellen over wat u graag wilt horen.
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 11 januari 2013

in dorpshuis "Artharpe" te Adorp

Aanvang 17.00 u. met opening door de voorzitter en om 18.00 u. koud buffet

Gast op deze avond is de conferencier uit Drenthe JANS POLLING

Jans Polling is in 1946 geboren in Borger waar zijn vader en moeder een 
café hadden en daar heeft hij zijn mensenkennis opgedaan. 

Hij ging naar de ULO in Borger, de kweekschool in Coevorden, school voor 
handenarbeid in Groningen. Later was hij onderwijzer/waarnemend hoofd in 
Drachten en in 1973 leraar handvaardigheid in Stadskanaal.

In 1975 ging hij weer in zijn ouderlijk huis in Borger wonen.

Hij schreef voor de radio korte verhalen en werd ook bekend als presentator 
bij radio Noord, daarna bij radio Drenthe met het programma “Muzementen” 

Met André Damming in 1987 het “Duo Dampo” opgericht. Samen 12 jaar 
opgetreden met een cabaretprogramma. 

Toegang is gratis; en net zoals bij het Steunpunt zijn ook hier mensen jonger dan 55 welkom.

Buffet kost € 19,50 inclusief 2 consumpties. Als u mee wilt eten moet u zich opgeven vóór 6 
januari 2013.

Bij Nelly Rasker  050 3061036

	  

Maandag 28 januari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in “Ubbegaheem” te Sauwerd
Ook deze morgen weer tijd voor een kop koffie en het praatje van alledag. Hebt u vragen over 
voorgaande thema’s, stel ze ons. We kunnen altijd een luisterend oor bieden! De computers 
staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Bent u met een nieuwe cursus begonnen 
en zijn er vragen? Stel ze gerust.

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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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 
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 
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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/

Bomenbeleidsplan gemeente Winsum

De gemeente is bezig met het maken van haar eerste bomenbeleidsplan. Tot nu was er geen. 
In dit plan spreekt men van streefbeelden als het gaat om wat men met de bomen in de ge-
meente aan wil. Of de gepresenteerde plannen in de praktijk ook haalbaar zijn, moet nog 
blijken. Men heeft namelijk nog niet gekeken of er voor gewenste bomen wel ruimte is, heeft 
over particuliere terreinen niets te zeggen en ook is niet bekend waar kabels en andere zaken 
in de bodem aanplant van bomen belemmeren. Ook bleek men niet bekend met het feit dat er 
ooit bomen bewust gekapt zijn juist om het verkeer ter plekke veiliger te maken, zoals langs 
de N361 bij Wetsinge. Oftewel: het is duidelijk waarom van "streefbeelden" spreekt, want of 
de voorliggende concepten wel kunnen worden uitgevoerd is onzeker omdat men met veel 
factoren geen rekening gehouden heeft. De plannen kunnen dus niet worden opgevat als 'zo 
zal het er dus  uit gaan zien'.

De opkomst van het blok voor de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge was gering: slechts 
twee personen. Maar dat gaf Thom Akkerman, voorzitter van Dorpsbelangen Sauwerd/Wet-
singe volop ruimte om nogmaals bij de gemeente onder de aandacht te brengen dat de plat-
tegronden van Sauwerd nog steeds niet op orde zijn. De gemeente gebruikt verouderd ma-
teriaal met onjuiste informatie. Dit is al meerdere keren onder de aandacht van de gemeente 
gebracht, maar daar is tot op heden niets mee gedaan. Hopelijk pakt wethouder Broeksema 
dit nu wel op.

De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" verschijnt in het Contactblad van 1 janu-
ari 2013. 

Westers Plakboek

Het verhaal over het spoor in de voormalige gemeente Adorp wordt vervolgd in het Contact-
blad van 1 januari 2013. 

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp



23Contactblad 15 december 2012www.contactblad.info

Veurlezen
n kerstverhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

t Was net noa Sunnerkloas dou ik opbeld wer deur presidente van pladdelaandsvraauwen 
oet mien geboortedörp. ”Meneer Kuipers, ik heb gehoord dat u Groningse stukjes schrijft en 
die ook wel eens voorleest. Wilt u wel n kerstverhaal voorlezen op ons jaarlijkse kerstbijeen-
komst?” Nou, dat wol ik wel.

Ik heb ienderdoad hier en doar al wel ais wat veurlezen en mag dat ook wel geern doun. Mor 
ik haar nog nooit ien mien aigen dörp veurlezen. Ik vuilde mie slim vereerd. Meschain zaag 
ik nog wel wat olle bekenden, kon we noatied nog even wat proaten of zo... Presidente en ik 
prouten òf dat zai mie n dag of wat van te veuren bellen zol om deur te geven van hou en wat. 

Op dij bewuste dag, even veur kerst, haar presidente mie nog nait beld. Dus mos ik der zulf 
mor achterheer. ”Och heden, meneer Kuiper, dat heb ja helemaal vergeten. Dat komt, zo'n 
kerstavend organiseren is n nog n hele skripsie, dat zult u ja wel begrijpen. Maar als u er van-
avond precies om negen uur bent, komt t helemaal goed.”

Hoast ale verainens hebben ien dizze tied van t joar wel ain of aander kerstbieainkomst. Chris-
telken doun dat mit zingen over herdertjes en engeltjes en stukjes lezen oet biebel. En voak 
ook mit n kerstverhoal der bie. Dat verloren zeun weer thoeskomt bie zien olle pa en moeke, 
dij joaren op hom wacht hebben. Van zulk soort verhoalen, troanentrekkers zeg mor. Open-
boaren hebben ook wel ais n kerstoavend, mor din zunder herdertjes en engeltjes vanzulf. Ik 
was doarom slim benijd noar de ienvullen van dizze oavend. 

Vanoet mien jeugd ken ik allaain de christelke vörm. n Aander soort kerstoavend haar ik aigelk 
nog nooit mitmoakt. Zollen der vanoavend nog meer stukjes veurdroagen worden? n Literaire 
oavend messchain? Mien kerstverhoal was n beetje vremd, von ik zulf. Ik haar mien uterste 
kuren der op doan mit n onverwacht ènd. Wel wait kwam dat hail mooi van pas. Mien verwach-
tings waren hoog spand. Mor ja, ik haar tot op leste dag gain ienformoatsie had van presidente 
dat, ik mos t òfwachten. Gewoon op roakeldais den mor.

Zulf heb ik nait zoveul mit kerst. Teveul van mitkregen ien mien jeugd, denk ik. k Vien t wel gez-
elleg mit roeg weer ien boeten, nog laiver n dikke praan snij. Op tied gerdienen dicht,  keerskes 
aan en n lekker glaske wien, doar hol ik wel van. Mor t is mie aans te sentimenteel en te veul 
'vreten op aarde'. 

Nog nait zo laank leden wer ik mie ienains bewust van n veul laangere traditie van dit feest. 
Ver veur onze joartellen vierden mensen hier t Joelfeest, zoas kerst nou nog nuimd wordt 
ien Scandinoavië. "God Jul", zeggen ze doar nog altied, n goie kerst. t Joelfeest betaikent t 
weerom keren van zun, vant licht, t begun van nij leven. 

Ien middelaiwen, zo rond t joar doezend of nog wat eerder, is dit haaidense feest deur roomse 
kerk kerstend, aanpaasd zeg mor. Dat was handeg bekeken ien heur streven om christelke 
geloof ien dizze contrainen te vestegen. Gelukkeg hebben ze dij oersymbolen nait apmoal 
wegmoaken kind: gruine kerstboom en gruine takken, taikens van verjongen, t deurgoande 
leven. Traauwens, nog ien sesteger joaren kwam der bie ons gain kerstboom ien hoes. Te 
haaidens. 

En ook t Sunnerkloasfeest het van zukke elementen ien hom. n Ol kerel mit n board op n peerd 
(de god Wodan op zien aachtbainege schimmel), dij over doaken ridt en zien knecht (Wodans 
helper Oel) dij dij aan deuren rammelt en deur schosstain loert of mensen wel deugen. 

En netuurlek licht, hail veul licht. Woarom steken zoveul mensen keerskes aan, aal of nait 
elektrisch? Woarom versieren ze t hoes tegenwoordeg ook aan boetenkaant mit lichtslangen, 
levensgrode steerns, verlichte bomen, herten, complete arresleden? Ik denk dat ien elk mens 
van binnen n wenst zit noar licht in dizze duustere doagen, lös van kerk en geloof. Mien kerst-
verhoal haar ik bazeerd op dit soort gedachtes. Leek mie wel toupazzelk op n oavend veur 
openboaren. 
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Om persies negen uur ston ik in hal van t verainensgebaauw en doar kwam presidente al op 
mie òf. ”Ah, meneer Kuitert”, raip ze. ”U kunt dadelijk beginnen, ik zal u wel even aankondi-
gen.” Ze ging veur mie aan noar n zoaltje. Dou ik ter ienstapte sloug mie t geluud van n dikke 
vatteg ravvelnde en rebbelnde vraauwluu ien muit. Moien dokter, of t oorlog was ien t houn-
derhok, zo'n lewaai. 

Vraauwluu zaten apmoal ien slagorde mit stoulen noar veuren, as ien n bioscoop, toaveltjes 
mit citrountjes en avvekoatjes der tussenien. Veurien hong n wit loaken en haalweg ston n 
filmapperoat op n hoog, taaiber toaveltje.  "Ja", zee presidente mit n hoogrode kleur van op-
wiendens, of van t eerste borreltje, of van baaide: "…wij hebben film vanavond. ’Gremlins’, 
heel spannend hoor. t Is nu pauze."

Gainain dij mie zaag, en ik herkende der zo gaauw ook gainain van, dou ik achter presidente 
aan tussen stoulen en toaveltjes deur noar veuren stommelde. Hou kom ik hier ooit bovenoet, 
docht ik benaauwd. Mor presidente gaaf n taiken en stoaregaan wer t rusteg. ”Dames…, 
dáámes… Mag ik jullie aandacht voor de Groningse schrijver, meneer Kruier. Hij zal vanavond 
voor ons een kerstverhaal voorlezen”. 

Ik pebaaierde n overgang mit film te vienden en zee: "Ik hoop dat joen film van vanoavend nait 
slim spannend is, van aans slagt mien verhoaltje as n taang op n varken." Ik keek wat onwen-
neg te zoal ien en haar overgang nog nait vonden. Nog altied zaag ik gain bekend gezicht doar 
ik wat steun bie vienden kon, gainain dij mie vrundelk toulaagde. 

"Wat is dat, n varken...?", raip ter n vraauw mit n haarde stem vlak noast mie. Ik draaide 
mie noar heur tou en zee: "O, ie mainen netuurlek van ...taang op n swíen! Ie hebben geliek 
vraauw", bekende ik. "Harder..., háárder! Wie kinnen t nait verstoan hierzoot!", belkte der nou 
ain achteroet t zoaltje. "Dat is Jantina", zee presidente. "Zij is wat doof. Ga maar gewoon in t 
midden staan te voorlezen, dan kunnen ze t allemaal horen." 

Ik vruzzelde mie geheurzoam weer tussen toavels en stoulen deur noar t midden van t zoaltje 
en begunde te lezen mit mien verhoal. Wat ik ien mien wildste fantasie ook docht haar, mor dit 
nait. Ondertied bedocht ik dat veurste haalfschaid van t publiek zo allain mien rug zain kon, às 
ze al noar mie keken. Mor as ik mie noar heur tou draaide, keken ze apmoal strak noar t widde 
douk, of ik doarop verschienen zol. 

En ale moalen as ik mie even noar heur tou boog - ik wol ze der toch ook bie betrekken - wer ik 
doalek van achteroet hardhandeg ofstraft mit: "Háárder...!" Dus noa n zetje hil ik doar mor mit 
op en prout ik allain nog tegen achterste helft van t zoaltje, dij mie ook strak aan zat te kieken, 
zunder n spoor van reaksie. 

t Was mor n kort verhoaltje en noa n menuut of tien was t òflopen. Dou klapten ze apmoal en 
presidente drukte mie n kerststol ien handen. "Mooi gedaan hoor, meneer Kruizinga, wij heb-
ben erg genoten", zee ze nog. En veur ik ter op verdacht was ston ik alweer mit jas aan ien 
boeten. Ik keek op t hallozie, kwart noa negen. Ien n ketaaier n kerststol verdaind, dat aal. Mor 
wieder haar ik ter gemengde gevuilens over. Hou was t ook weer, n profeet ien aigen laand...?

Ik kon t gegilp en gelaag van vraauwluu op parkeerploats dudelk heuren, dou ik weer ien auto 
stapte. Film was zeker alweer begund. Zai haren zo te heuren oardeg meer lol as zonet bie 
mie. Nee, tegen zo'n film, doar kon ik nait tegen op. Ik haar ook nait t idee dat ter ook mor áin 
was dij t mooi von wat ik veurlezen haar. Ik was allenneg mor n pauzenummer. Dat krieg je der 
nou van, as je mainen dat joen verhoal wat veursteld… 

Haile goie kerstdoagen en veul zegen ien t nij-joar. 

Sinds 1 juli Groninger verhalen online
De Groninger verhalen van Bé Kuipers staan sinds 1 juli 2012 'los' online via:

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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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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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.




