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Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaat- 
selijk het drukken en verspreiden van een Contactblad op papier. Dit is in principe de eerste 
editie van de maand. Afhankelijk van uw woonplaats moet u bij uw eigen vereniging zijn voor 
aan- of afmelding voor de bezorging aan huis en andere zaken die de bezorging betreffen.

Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding en bezorging:
Karin Stratingh  Molenweg 23  050 306 2027
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7  9771 BH  Sauwerd  050 306 1739

 j-dehaan@ziggo.nl
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding:
J.D. Trenning  Oosterstraat 14  9771 AS  Sauwerd  050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de 
inlevering drie dagen voor verschijning. Het in elkaar zetten van het blad kost nu eenmaal 
ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd

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).

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één 
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. In-
zien en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie geprint (die van de 1e van de 
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Vereni-
gingen Dorpsbelangen (zie onder).

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigin-
gen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorps-
belangen zijn dan ook niet de uitgever van het Contactblad. Zij zorgen er echter wel voor dat 
de eerste editie van de maand ook gedrukt verspreid wordt onder mensen die het blad liever 
op papier ontvangen. Hiervoor vragen de verenigingen zelf een vergoeding.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

april
maand Gastgezinnen gezocht in Adorp en Sauwerd i.v.m. Op Roakeldais (zie 

pagina 30) en standhouders voor Lentefair in Adorp (zie pagina 37)
tot 25 Onderhoudswerkzaamheden aan brug Karspelweg te Groot Wetsinge 

met mogelijke stremming
15 Gezellige vrouwenavond / Ladies Night in de Hoeksteen te Sauwerd (zie 

pagina 37)
18 Gemeentehuis gesloten m.u.v. aangifte geboorte en overlijden; hiervoor 

tussen 9.00-9.30 uur bellen voor een afspraak  06-53888968
20 EERSTE PAASDAG
20 Gemeentehuis gesloten
20 10.38 u. VvV Adorp, Paaseieren zoeken, Speelweide de Molen Adorp (zie p. 25)
20 15.00 u. VvV Adorp, Noten schieten, 't Witte Hoes in Adorp (zie p. 25)
21 TWEEDE PAASDAG
25 18.00  u. Rommelmarkt Volleybalvereniging Adorp, "Artharpe" Adorp
26 Koningsdag; zie voor programma Sauwerd op pagina 27
28 Chemokar: Gratis inzameling klein chemisch afval
28 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Rabobank, "Ubbegaheem" Sauwerd 

(zie pagina 23)
29 Chemokar: Gratis inzameling klein chemisch afval
29   8.30 u. NBvP/VvNu, Reisje (zie pagina 34)

mei
maand Gastgezinnen gezocht in Adorp en Sauwerd i.v.m. Op Roakeldais (zie 

pagina 30) en standhouders voor Lentefair in Adorp (zie pagina 37)
4 Start actieweek kerken in Sauwerd voor straatjongeren in Bolivia, Kenia 

en Cambodja (zie pagina 21)
4 19.30 u. Nationale Dodenherdenking; met herdenking bij monument te Sauwerd 

vanaf 19.30 u. (zie pagina 33)
9 19.00 u. Nacht zonder dak, Kerkplein te Sauwerd (zie pagina 21)
10 14.00 u. Bijeenkomst Noaberschap in Adorp (zie pagina 22)
10 13.00 u. Bazaar op Kerkplein te Sauwerd (zie pagina 21)
14   9.30 u. Crea-ochtend voor iedereen in Sauwerd (zie pagina 23)
15 13.00 u. Uitje Rode Kruis vissersdorp Paesens-Moddergat Frl. (zie pagina 26)
15 13.00 u. Fietsgroep Sauwerd, vertrek bij Superrr te Sauwerd (zie pagina 31)
16  9.30 u. St. 55+, winkelen in Emmen (zie pagina 24)
21 Expositie en veiling kunstobjecten in kader "Van Adorp naar Bali", OBS 

De Wierde, Adorp (zie pagina 24)
24 11.00 u. Lentefair op speelweide in Adorp (zie pagina 37)
29 13.00 u. Fietsgroep Sauwerd, vertrek bij Superrr te Sauwerd (zie pagina 31)

Voor activiteiten in de dorpshuizen zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en
 http://www.ubbegaheem.nl  en/of  http://www.contactblad.info/agenda.html
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
16 apr. 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
17 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Witte Donderdag, HA, in Wetsinge
18 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Goede Vrijdag
19 21.30 u. - ds. P.S. van Dijk Stille Zaterdag, Paaswake, in Adorp
20 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Paaszondag
27 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
4 mei 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
11 9.30 u. - ds. M. de Jager
18 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
29 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Hemelvaartdag
1 juni 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
8 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Pinksterzondag, Heilig Avondmaal
15 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Bevestiging nieuwe amtsdragers
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
18 apr. 19.30 u. - ds. W. Jagersma Goede Vrijdag
20 9.30 u. - ds. W. Jagersma Pasen

14.15 u. - ds. H. Wijnalda
27 9.30 u. - ds. H.J.J. Pomp

14.15 u. - ds. W. Jagersma
4 mei 9.30 u. - Leesdienst

16.30 u. - ds. M. de Vries
11 9.30 u. - ds. W. Jagersma

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

14.15 u. - ds. S.M. Alserda
25 9.30 u. - ds. C.Th. Basoski

14.15 u. - ds. W. Jagersma Openbare geloofsbelijdenisdienst
29 9.30 u. - ds. W. Jagersma Hemelvaartsdag
1 juni 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. C.Th. Basoski
8 9.30 u. - ds. W. Jagersma Pinksteren

14.15 u. - ds. J.M. Beute
15 9.30 u. - ds. W. Jagersma Avondmaal

14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

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)

Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 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

 

Voedselbank

	  
De producten die in april worden ingezameld zijn: lang houdbare zuivelproducten en ver-
zorgingsmiddelen.

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

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien. 

	  

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.

 

Inzamelingsacties
april CBS De Meander: batterijen, oude kaarsen, kleding, handdoeken, dekbedo-

vertrekken, spaarlampen, kleine cartridges (voor inleveren zie pagina 36).
april Bruikbare dingen voor project "Van Adorp naar Bali", OBS De Wierde te 

Adorp (zie pagina 24)..
april Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen 

(voor inleveren zie pagina 5).
4-10 mei Actieweek kerken in Sauwerd voor straatjongeren in Bolivia, Kenia en Cam-

bodja (zie pagina 21)
mei Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of pak-

jes margarine en bak- en braadproducten (voor inleveren zie pag. 5).
juni Voedselbank: wasmiddelen (voor inleveren zie pagina 5).

juli Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (voor inleveren zie pagina 5).

augustus Voedselbank: blikgroentes en suiker (voor inleveren zie pagina 5).
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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: Gemma van Don-
kelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Ri-
narda van Dijk maken voor u afspraken en 
u kunt bij hen terecht met vragen, voor ad-
viezen 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 in-
jecties en vaccinaties en het maken van uit-
strijkjes. Deze zaken het liefs op maandag, 
dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 u.

Uitstrijkjes door de assistente op afspraak 
maandag en dinsdag om 11:00 uur

Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)

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 
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeel-
post van de apotheek (tijden zie boven).

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en 
op woensdag en donderdag tussen 12:00 en 
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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 donderdagmiddag 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 in Sauwerd: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.   
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag   10:00-11:00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
 www.buurtzorgnederland.
     com/

 winsum@buurtzorgnederland.
     com

 06 53 343791

 www.tsn-thuiszorg.nl  winsum@tsn-thuiszorg.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 48874340
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8 .

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum  0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com; werkdagen van 9.30 - 10.30 u.  0595 442925

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
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 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl   /    gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70  9951 AC  WINSUM     /      Postbus 10  9950 AA  WINSUM
Openstelling: telefoon Snelbalie Servicebalie
maandag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
dinsdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
woensdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 19.00 u. 8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
vrijdag 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u.

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.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U hoeft dan niet te 
wachten tot u aan de beurt bent; u wordt meteen geholpen! Kijk op  www.winsum.nl in de ge-
meentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. 
Uiterlijk op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. 
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie 
de gegevens aan het begin van deze pagina.
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u 
direct aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
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. 

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 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.

BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoor-
beeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of 
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga 
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN VERBAND MET PAASDAGEN
• Vrijdag 18 april (Goede Vrijdag): gesloten. Uitsluitend voor het doen van aangifte van ge-

boorte en overlijden kunt u op vrijdag 18 april tussen 9.00 en 9.30 uur bellen voor een af-
spraak,  06-53888968;

• Maandag 21 april (Tweede Paasdag): gesloten.

NIEUWE SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
Vanaf maandag 31 maart heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van onze sms-service 
als u een rijbewijs of een reisdocument aanvraagt. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw 
rij- of reisdocument voor u klaar ligt. Wilt u gebruik maken van deze gratis service, geef dan bij 
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ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te 
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt 
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Beschikt u niet over internet? Dan bent u van harte welkom de bekendmakingen in het ge-
meentehuis in te zien.

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.

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 vooraf-
gaand 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.

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergade-
ring ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer 
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.

de aanvraag uw mobiele nummer door aan de medewerkers van het Klantcontactcentrum. Het 
mobiele nummer wordt alléén voor de aanvraag gebruikt. U kunt het document op maandag, 
dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze receptie afhalen. Op woensdag 
kunt u zelfs tot 19.00 uur bij ons terecht. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open. Voor 
het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN: ONTVANG DE GEMEEN-
TEBERICHTEN IN UW MAILBOX
Wist u dat u deze gemeenteberichten ook per e-mail kunt ontvan-
gen? U kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis 
'E-mailservice Bekendmakingen'. Meld u aan via  www.overheid.nl 
en ontvang de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per mail. 
Hoe werkt het?
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem, waar veel gemeen-
ten, provincies en waterschappen gebruik van maken. Zo kunnen ook inwoners van andere 
gemeenten via  overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Winsum. Dit is bijvoor-

	  



10 www.contactblad.info Contactblad 15 april 2014

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ADORP - MOLEN’
Burgemeester en wethouders van Winsum maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 
4 februari 2014 het bestemmingsplan ‘Adorp - Molen’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Ingevolge artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het plan met ingang van 12 
maart 2014 t/m 22 april 2014 voor iedereen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeente-
huis. Het bestemmingsplan Adorp - Molen, met nummer: NL.IMRO.0053.BPAD2013INBR1-
VA01, is ook te raadplegen via  www.winsum.nl onder het kopje Ruimtelijke Plannen.
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet 
overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan van 19 maart 2014 t/m 29 april 
2014 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage beroep indienen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. 
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorzie-
ning bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, 
wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist. 
Een eventueel in te stellen beroep kunt u zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek tot voorlopige 
voorziening richt u aan de voorzitter van genoemde afdeling.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• vernieuwen en wijzigen van een dakkapel, Plantsoenweg 23 in Sauwerd, 9771AC (2014-

0018, 25 maart 2014)
Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes 
weken na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld

ONDERHOUD BRUGDEK KARSPELWEG-GROOT WETSINGE
Vanaf donderdag 10 april wordt in opdracht van het waterschap Noorderzijlvest het brugdek 
van de Uiterdijkstil in de Karspelweg te Groot-Wetsinge vervangen. Doorgaand verkeer is be-
perkt mogelijk. In de week van 22 t/m 25 april wordt op het brugdek een slijtlaag aangebracht, 
de weg is dan 1 dag of dagdeel afgesloten voor alle verkeer. Zodra de exacte datum bekend 
is publiceren wij dit op  www.winsum.nl/werkinuitvoering. Aannemer Oosterhof Holman BV 
licht de bewoners in.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• uitbreiden van woning, De Hooilanden 16 in Sauwerd, 9771BW (2014-0033, 27 maart 2014)
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Bouwplannen die 
door de rayonarchitect worden meegenomen, worden openbaar behandeld in de kleine of 
grote commissie van Libau. Kijk op  www.libau.nl voor meer informatie.

beeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. 
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen 
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een 
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens 
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven 
van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt 
ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.
Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om een deel van de publicaties uitsluitend elektro-
nisch bekend te maken. De gemeente Winsum publiceert alle publicaties elektronisch.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. 
Naast chemisch afval kunt u bij het gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruin-
goed kunt u bij het gemeentedepot inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u 
een verwijderingsbijdrage. Daardoor moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude 
apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.

Wel Niet
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten 
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook 
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met 
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar

SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
Sinds 1 januari kunt u uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de 
Milieustraat in Usquert. Door veranderingen op de stortplaats is Afvalbeheer Noord-Groningen 
gestopt met composteren op deze locatie. Geleverd snoeihout en groenafval moet worden 
afgevoerd. Voor Afvalbeheer Noord-Groningen brengt dit extra kosten met zich mee.
Het tarief voor het afleveren van snoeiafval en ander groenafval bedraagt  € 24,20 per 1.000 
kg. U betaalt uiteraard naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht.
Kijk voor meer informatie op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

INZAMELING DRANKENKARTONS IN IEDER GEVAL TOT 1 JUNI
Vanwege het gebleken succes in de proefperiode, wil het college van burgemeester en wet-
houders deze inzamelmethode voortzetten. Dit gaat echter geld kosten. Daarom vraagt het 
college aan de nieuwe gemeenteraad (m.i.v. maart) 
hiervoor budget beschikbaar te stellen. De raad 
neemt in mei een besluit. U kunt in ieder geval tot 1 
juni uw drankenkartons op dezelfde manier blijven 
aanbieden. De speciale zakken zijn verkrijgbaar bij 
het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats (Schou-
werzijlsterweg 8a) en in alle supermarkten, m.u.v. de 
Aldi.
Lever uw drankenkartons uitsluitend in deze zakken 
in en zorg ervoor dat de zakken goed zijn afgesloten. 
Meer info vindt u op  www.winsum.nl/afval
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28 EN 29 APRIL: GRATIS INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL
De chemokar komt op 28 en 29 april langs in de gemeente Winsum. Heeft u Klein Chemisch 
afval, dan kunt u dat gratis laten afhalen. U moet dit 10 dagen van te voren opgeven bij de 
Milieudienst; bel dus voor vrijdag 18 april met de Milieudienst Groningen,  050-3671000. U 
kunt dan een afspraak maken over het dagdeel, waarop het Klein Chemisch Afval bij u wordt 
opgehaald. U moet daarvoor wel thuis zijn. Zet het chemisch afval niet langs de weg; dit kan 
namelijk erg gevaarlijke situaties opleveren, vooral bij kinderen!

BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR 
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente 
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ over-
tredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast 
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst 
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de 
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de 
omstandigheden. 
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor 
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan 
gerust aan. Hij staat u graag te woord.

IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777 
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is. 
Ervaart u overlast in uw omgeving?  Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op  
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen 
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee 
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.

VEILIGE PUBLIEKE TAAK
Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie 
en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook in deze regio. De gemeente wil 
daarom met andere overheidsinstellingen samenwerken aan het project Veilige Publieke Taak. 
De gemeente Winsum heeft afgelopen week een brief verzonden naar zo’n 25 instellingen in 
de gemeente over de ‘Veilige Publieke Taak’. Doelstelling van het programma is om in 2015 
in alle sectoren een vermindering van 25% van het aantal voorvallen van agressie en geweld 
te realiseren.
Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak adviseert, informeert en ondersteunt werkgevers 
met een publieke taak, opdat hun werknemers zonder beletsel hun werk kunnen uitvoeren. 
Kijk voor meer informatie op  www.evpt.nl.

NIEUW IN WINSUM: DE BUURSPORTCOACH
Onlangs is de buurtsportcoach in de gemeente Winsum 
begonnen. Haar naam is Marianne Postma. Als ervaren 
buurtsportcoach is ze onder andere betrokken geweest bij 
de ontwikkeling van het buurtsportcoachingswerk in de ge-
meente Stadskanaal. 
Haar eerste opdracht is om samen met lokale partijen te kij-
ken waar in de gemeente Winsum de accenten liggen.  Ze wil 
dus graag met verenigingen en instanties  in de gemeente in 
gesprek over sport en bewegen.
Heeft u goede ideeën/voorbeelden over sport en spel in de 
gemeente Winsum? Of wenst u ondersteuning bij het in be-
weging brengen van mensen? Neem dan contact op met 
de buurtsportcoach via  buurtsportcoaches@welstad.nl 
of  06-52463262.
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HET GESPREK
Kunt u in het dagelijkse leven wel wat ondersteuning 
gebruiken op het gebied van wonen, zorg of welzijn? 
Maak dan een afspraak met het Wmo-loket. Eén van onze consulenten komt bij u op bezoek 
om uw hulpvraag met u te bespreken. Met de consulent bespreekt u of en welke oplossingen er 
zijn in uw directe omgeving. Misschien zijn er bepaalde voorzieningen in de gemeente Winsum 

voorhanden, waar u gebruik van kunt maken. U kunt daarbij denken aan een 
bezorgservice voor boodschappen of een maaltijdservice. Ook wordt bekeken 
wat u verder zelf nog kunt doen of wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. Familieleden of bekenden, of misschien vrijwilligers. Pas als deze 
zaken geen oplossing bieden voor uw hulpvraag, dan bespreekt de consulent 
met u of een individuele voorziening voor u een oplossing kan bieden. Indivi-
duele voorzieningen zijn bijvoorbeeld een woon- of vervoersvoorziening, een 

rolstoel of hulp bij het huishouden. U ontvangt na afloop van het gesprek met de consulent een 
verslag, waarin staat beschreven wat u met de consulent heeft besproken en welke afspraken 
er zijn gemaakt. 
Hoe vraagt u een gesprek aan?
U kunt via  www.winsum.nl online een gesprek met een WMO-consulent aanvragen. Kijk in 
de gemeentewinkel, bij WMO-loket. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Het Wmo-
loket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur 
telefonisch bereikbaar op  0595-447760.  
Langskomen kan natuurlijk ook. Op woensdag kan dat alleen als u vooraf een afspraak heeft 
gemaakt. Dit kan telefonisch of via  www.winsum.nl. Op alle andere werkdagen kunt u van 
08.30 tot 12.30 uur ook zonder afspraak bij ons terecht.

	  

VERVOER
Steeds meer mensen ontdekken het openbaar vervoer. De bus en trein zijn vaak sneller en 
voordeliger dan veel mensen denken. Bovendien zijn veel bestemmingen zoals scholen, 
ziekenhuizen, gemeentehuizen, evenementen en winkel- en stadscentra goed bereikbaar. 
Ook voor minder valide mensen geldt dat buslijnen en treinen steeds toegankelijker worden. 
Zo zijn bushaltes aangepast en zijn bussen voorzien van een lage instap.  

Regiotaxi
Woont u in een gebied zonder frequente bus of treinverbindingen? Of rijdt de bus of trein ’s 
avonds en in het weekend minder vaak? Dan kunt u met de regiotaxi van uw huis naar een 
bushalte of treinstation reizen. En is er geen rechtstreeks openbaar vervoer naar de plaats van 
uw bestemming? Dan kunt u met de regiotaxi ook van deur naar deur reizen. 
Voor meer informatie over het openbaar vervoer en regiotaxivervoer kunt u bellen met OV-
reizigersinformatie via  0900 – 9292 (€ 0,70 per minuut) of kijken op  www.9292.nl. 

Hulpdienst De Helpende Hand
Heeft u incidenteel of frequent een probleem met vervoer? Bijvoorbeeld voor begeleiding en 
vervoer naar artsen of het ziekenhuis? Dan kunt u ook een beroep doen op de algemene hulp-
dienst De Helpende Hand. U betaalt dan een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.  De 
Helpende Hand is bereikbaar op  0595 – 442925 of via  helpendehandwinsum@hotmail.
com. Elke werkdag tussen 09.30 – 10.30 uur kunt u de hulpdienst bellen en uw vraag stellen. 

WMO-vervoer
Wanneer u niet met het openbaar vervoer, de regiotaxi of Helpende Hand kunt reizen, bestaat 
er mogelijk een indicatie voor Wmo-vervoer. Voor Wmo-pashouders gelden andere tarieven 
en voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket,  0595 – 447760.
Vervoer naar de dagopvang of dagbesteding wordt nog steeds geregeld en betaald vanuit de 
AWBZ. U kunt voor deze bestemmingen dus geen gebruik maken van het Wmo-vervoer. Voor 
meer informatie over reizen naar de dagopvang of dagbesteding kunt u contact opnemen met 
het CIZ,  088 – 7891110.
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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).

NL-ALERT: WAARSCHUWING VIA DE MOBIELE TELEFOON
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft 
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen 
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te 
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen 
bereikt en beter geïnformeerd. 
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier 
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.

PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door 
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten 
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een 
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als 
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep. 
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u 
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit, 
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een 
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert 
u op de stoep, dan riskeert u een boete. Deze kost u € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar 
het mag. 
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewer-
king!

LEVERANCIER WMO-HULPMIDDELEN
De firma Schreuder uit Groningen is de leverancier van de Wmo-hulpmiddelen en verant-
woordelijk voor het onderhoud en de serviceverlening van alle Wmo-hulpmiddelen. Uw vragen 
over hulpmiddelen en storingsmeldingen kunt u doorgeven aan Schreuder. De Schreuder-sto-
ringsdienst is 7 dagen per week bereikbaar op  050-5255811. Buiten de normale werkuren, 
vanaf 17.00 uur (op vrijdag 16.00 uur) tot 08.15 uur is de dienstdoende monteur bereikbaar via 
het antwoordapparaat. Deze monteur krijgt na uw storingsmelding via de telefooncentrale een 
signaal en zal vervolgens met u contact opnemen.
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GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl. 
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Wanneer u iets vindt of 
verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze voorwerpen geregistreerd 
en veelal bewaard.

UITSCHRIJVINGEN GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
De gemeente heeft de plicht ambtshalve  uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministra-
tie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder 
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een 
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.

GEMEENTE WINSUM BIEDT STARTERS OP DE KOOPWONINGMARKT EEN STARTERS-
LENING
Bent u starter op de koopwoningmarkt, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw 
eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. Kijk op  
www.winsum.nl voor meer informatie.

MINIMAREGELINGEN
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond 
te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een 
hele uitgave.  Heeft u een minimaal inkomen, dan hebben wij verschillende regelingen om u 
tegemoet te komen zodat u deel kunt blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
In de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl vindt u bij de Minimaregelingen informatie 
en aanvraagformulieren voor onder andere:

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van 
bewoners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheids-
budget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje medebewoners 
of met uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, 
dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,- 
worden aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie. 
Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet u denken aan het organiseren van een zwerfvuilac-
tie, sportactiviteiten, kinderspelen, of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen de 
kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u 
samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.  
Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595-447777 (afwezig op 
woensdag en vrijdag).

VOORKOM FRAUDE MET UW ID-BEWIJS
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt 
dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken 
vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op  
www.winsum.nl of op  www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.
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SPORTAANBOD IN KAART OP  WWW.SPORTPLEINGRONINGEN.NL/SPORTAANBOD
Sportplein Groningen is een provinciaal samenwerkingsverband van negen 
organisaties die samenwerken om sport en bewegen verder te optimaliseren. 
Onderdeel van de website van Sportplein Groningen is Sportaanbod in kaart: 
 www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod. Hier vindt u een overzicht van 
meer dan 2000 sportaanbieders in de provincie. U kunt zoeken op sportaan-
bod in een gemeente, plaats met een bepaalde straal, op doelgroep (bijvoor-
beeld jeugd, senioren, mensen met een beperking etc.) en op soort activiteit. 
Bent u op zoek naar sportaanbod bij u in de buurt?
Kijk dan eens op  www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod en zie wat er allemaal aange-
boden wordt!
Staat uw sportvereniging er nog niet op?
Het aanmelden van nieuw aanbod kan direct op  www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod. 
Het doorgeven van wijzigingen kan per e-mail naar  info@sportpleingroningen.nl. 

	  

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum is er voor u. In de buurt!

Als ouder wil je het zo goed mogelijk doen. Maar soms heb je ook onzekerheden, vragen of 
gaat het allemaal anders dan je graag zou willen. Dan is het fijn om te weten dat het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Winsum in de buurt is.

De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden 
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt 
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen, 
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar 
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.

Wij staan wij altijd voor u klaar. Bij u in de buurt!

Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl 

  050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).

Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):

Woensdag 10.00-1.00 uur (Maatschappelijk Werk)

Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)

	  

VOORKOM VERVELENDE VERRASSINGEN; ZORG DAT U GOED GEREGISTREERD 
STAAT
Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belang-
rijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 over-
heidsorganisaties. De Belastingdienst en UWV bijvoorbeeld, gebruiken uw gegevens voor het 
berekenen van uw toeslagen en/of uw uitkering. Uw gemeente gebruikt uw gegevens onder 
andere als u een parkeervergunning of nieuw paspoort aanvraagt. Ook als u recht hebt op een 
erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris 
u gemakkelijk vinden. Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U voorkomt zo vervelende 
verrassingen: een te lage uitkering, een misgelopen erfenis, of een lange wachttijd bij het aan-
vragen van een paspoort.
Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens gemakkelijk en snel via  mijn.overheid.nl. Als uw gegevens klop-
pen, gebruiken ook andere overheden uw juiste gegevens. U kunt inloggen op  mijn.over-
heid.nl met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via  www.digid.nl.
Kloppen uw gegevens niet, neem dan contact op met het klantcontactcentrum.
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Armoede neemt toe: Voedselbank raakt door de voorraden heen!

Het bestuur van de Voedselbank Het Hogeland te Baflo doet een dringende oproep aan de 
burgers van de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond in actie te komen om de voed-
selbank te voorzien van:  
• conserven (groente, vis, vlees,vruchten of soep), aardappelpuree, vers fruit en verse groente
• broodbeleg zoals hagelslag, pindakaas, jam en boter
• douchegel, douchezeep, shampoo, tandpasta en tandenborstels 
• rijst of pasta, droge mixen zoals pastasaus, spaghettimix, bami mix, nasi mix
• koffie, thee, suiker, babyproducten waaronder babyvoeding en luiers in de maten 1 t/m 6.

Onze voedselbank aan de Tinallingerweg 2 in Baflo is voor het brengen van voedsel elke 
woensdagmorgen open van 09.00 tot 12.00 uur;  06-10440763. 

Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank nu al 2 x per 
maand  open. Zo’n 145 gezinnen doen dan een beroep op onze voedselbank en de criteria 
zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van 
voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor wij steeds vaker onze 
reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen 
samenstellen. Die voorraden worden steeds minder. Onze schappen raken leeg. 

Wij weten dat heel veel particulieren, supermarkten, bedrijven, kerken  en andere organisaties 
onze voedselbank een warm hart toedragen. Daarom durven wij nu deze oproep te doen om 
ons uit deze crisis te helpen, zodat wij de mensen die nog nauwelijks iets hebben, weer snel 
een fatsoenlijk voedselpakket kunnen aanbieden om het hoofd boven water te houden.

Doet u mee……  We laten de deelnemers aan de voedselbank toch niet verzuipen!!!

Het bestuur

Voor meer informatie:
Lub Snijder, voorzitter Voedselbank Het Hogeland    
 0595-422149 / 06-29598642  lubsnijder@planet.nl

Voor plaatselijke inzamelingspunten zie pagina 5.
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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                                  

Zaken vermist

of vernield?

Sinds enige tijd verdwijnen er in 
Sauwerd 's nachts zaken uit tui-

nen en/of worden vernield. Andere 
dorpsbewoners treffen onverwacht 
goederen in hun tuin aan, die niet 

van hen zijn.

In al deze gevallen het advies om 
hier melding van te maken via

 0900-8844.

Zie ook 'meldingen' op pagina 
11.
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Turnen bij Wardeus

Februari en maart zijn voor de turn(st)ers van Wardeus belangrijke maanden omdat dan de 
regiowedstrijden plaatsvinden. De jongens en meiden trainen daar maanden voor. Alles wordt 
uit de kast gehaald, zo zijn er extra trainingen aan de brug in een gymzaal in Winsum (omdat 
er geen grote brug in de gymzaal in Sauwerd is) en nieuwe verplichte oefeningen worden 
bestudeerd op Youtube. Sinds enkele jaren is er naast de reguliere trainingen een aparte se-
lectietraining waar de nadruk ligt om turnen met toestellen. Dat alles werpt zijn vruchten af. Juf 
Jeanette van der Land is onze actieve trainster; wij zijn ontzettend blij met haar! Als zij afwezig 
is, wordt ze veelal vervangen door Kitty de Haan, die zelf heel goed kan turnen en dat ook met 
verve kan overbrengen op de kinderen. Top! De jongens en meiden trainen gemengd, maar 
omdat er toch grote verschillen zijn tussen dames- en herenturnen zijn er plannen om voor 
de jongens en meiden apart selectietrainingen te organiseren. Wardeus is verheugd dat het 
turnen voor jongens - naast het turnen voor meiden - in Sauwerd zo populair is.

Bij de Turnwedstrijden Regio Noord in Uithuizen op zaterdag 1 februari hebben de turnsters van 
Wardeus uit Sauwerd zeer goed gepresteerd. Negen meiden deden mee en maar liefst vijf van 
hen hebben een medaille gewonnen! De jongste medaillewinnares van Wardeus was Bente 
Noordhuis. Een andere jonge deelneemster Marith Visser was bij haar brugoefening vervelend 
gevallen, en maakte daardoor helaas geen kans meer op een medaille. In de tweede ronde 
bereikten Lisette Damstra en Marloes van Est allebei een tweede plaats in hun eigen catego-
rie. Het feest ging in ronde drie nog even door, want daar won Femke Moeken een 3e prijs en 
Silvana Burema een 1e prijs. De andere deelneemsters Nienke Alkema, Carmen Almeida en 
Kirsten Damstra hebben goede prestaties geleverd, maar vielen helaas net buiten de prijzen. 

Op zaterdag 8 februari en op zaterdag 8 maart waren de regiowedstrijden turnen voor de 
jongens. De eerste regiowedstrijd vond plaats in Sauwerd, de tweede in Middelstum. Beide 
gastverenigingen hadden een heerlijke catering klaar staan voor de deelnemers, juryleden, 
organisatie en natuurlijk voor het publiek. Het is ons allemaal bekend dat de kleine sportver-
enigingen in de regio financieel vaak krap bij kas zitten, dus de extra inkomsten die zo konden 
gegenereerd waren van harte welkom. Bij beide wedstrijden werd turnvereniging Wardeus 
uit Sauwerd vertegenwoordigd door Max van Veen, Thijs Jan Alkema, Gyso Wortel en Julian 
Noordhuis. En de jongens vielen volop in de prijzen. Julian en Gyso wonnen zowel in Sauwerd 
als in Middelstum een medaille, Thijs Jan won een medaille in Sauwerd. 

Wardeus heeft altijd plaats voor nieuwe leden. Kleuters kunnen meedoen op donderdag 16.00, 
jongens en meiden van 6-9 jaar om 16.45 en de oudere jeugd om 18.45. Kom gerust een keer 
kijken als je denkt dat turnen iets voor je is! Alle trainingen zijn in gymzaal ‘De lange Twee’ in 
Sauwerd. Voor meer informatie kunt u mailen naar  info@wardeus.nl.

Eind maart of begin april zullen de leden van Wardeus (zowel de turnleden als de twirlmeiden) 
bij u aan de deur komen voor de jaarlijkse paaseitjesverkoop. Stelt u ze niet teleur?

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge

De najaarsrommelmarkt wordt gehouden op:
 vrijdag, 5 september 2014.

De opbrengst is net als altijd bestemd voor goede doelen. Er zijn al weer een aantal verzoeken 
voor een bijdrage ingeleverd.   

Wanneer spullen u eerder in de weg staan dan kunt u bellen met:
* Henk Valkema        ( 3061220) of             
* Tjeert Geertsema   ( 3061576) of
* Piet Drijfhout            ( 3061960).             

Namens de commissie:  Piet Drijfhout,  Noorderweg 10, Sauwerd. 
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Nu ook opvoedondersteuning en jeugd-GGZ vanuit huisartsenprak-
tijk Sauwerd

Mede omwille van de noodzakelijk geachte bezuinigingen wordt er in 2014 in de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) nogal wat verschoven en overgeheveld. De details bespaar ik u, maar 
doordat er veel verandert, krijg ik als huisarts de gelegenheid om een lang gekoesterde wens, 
namelijk het in de praktijk kunnen verwijzen naar een eerstelijns-pedagoog, de verwezenlijken. 

Met een orthopedagoog als echtgenote is het voor mij altijd heel gewoon geweest om van haar 
kennis en ervaring gebruik te maken. Jaren hebben wij gebroed op het idee om de pedagoog 
in de Eerstelijn te doen vestigen. Deskundige, persoonlijke hulp, makkelijk toegankelijk en 
bijtijds gegeven, kan overbehandeling later voorkomen. Dit is de kans om een daadwerkelijke 
verbetering in het zorgaanbod van mijn praktijk te realiseren. 

Groningen mag zich in mijn ogen al 25 jaar gelukkig prijzen met een instelling als Molendrift. Zij 
zijn gespecialiseerd op het gebied van gedrags- en leerproblemen, problemen in de omgang, 
problemen thuis, op school of op het werk. Ze maken geen onderscheid in de zwaarte van de 
problematiek. 90% van hun werk betreft jeugdigen, maar ze hebben ook volwassen cliënten. 
Molendrift is niet zozeer gericht op het stellen van een diagnose, maar zoekt liever goed uit 
waar iemand vastloopt, zet dan doelgericht een stap in de goede richting en houdt dit vol zo-
lang als nodig is. Dat is hulp die gericht is op het weer zelfstandig functioneren van mensen, 
met meer inzicht en daarmee meer grip op zichzelf en hun leefomgeving. Ze krijgen dan weer 
perspectief en voelen zich daardoor als persoon volwaardiger. Ik merk in de praktijk dat mijn 
patiënten de betrokkenheid en deskundigheid van Molendrift vaak positief waarderen. Je bent 
er geen nummer, er wordt echt naar je geluisterd, ze denken met je mee. 

Molendrift is als instelling nu sterk gericht op samenwerking met andere zorgaanbieders en 
instellingen. Daarbij zijn ze innovatief en blijven zich met wetenschappelijke inzet richten op 
het voortdurend onderbouwen van de hulp die gegeven wordt. Wat werkt en wat niet. (voor 
meer informatie: www.molendrift.nl)

Vanaf 1 april begint drs. Titia Free, orthopedagoog-generalist, werkzaam bij Molendrift, in mijn 
praktijk met het spreekuur voor gedragsproblemen en opvoedondersteuning. Haar vaste dag 
is donderdag, vooreerst om de week. Dit spreekuur is gratis en dat geldt bij lichte problematiek 
ook voor eventueel daaropvolgende hulpverlening. Er is geen eigen bijdrage en geen eigen 
risico. Voor het maken van een afspraak heeft u mijn verwijzing nodig. Titia is ook bevoegd 
voor de behandeling bij zwaardere gedragsproblemen en voor dyslexie-onderzoek en bege-
leiding. U hoeft daarvoor dan niet meer naar Groningen. Op een dergelijke behandeling is het 
eigen risico van uw zorgverzekering wel van toepassing. Uiteraard zullen wij u daarover vooraf 
informeren.

Ik wens mevrouw Free veel sukses met haar werk in mijn praktijk.

Louis Gussenhoven, huisarts

VOEDINGSADVIESBUREAU BROUWER
DIEETADVIES – VOEDINGSADVIES – VOORLICHTING

persoonlijk advies en begeleiding voor gezonde en zieke mensen
om fit te worden en te blijven

én lekker en gevarieerd te eten!
Truus Brouwer, uw diëtist

Locatie: Plantsoenweg 13 9771 AC  Sauwerd
www.brouwer-dietist.nl – info@brouwer-dietist.nl – 06 51596073
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Dakloze jongeren in Sauwerd tijdens Nacht 
Zonder Dak 

De kerken van Sauwerd laten het kerkplein vrijdagavond 9 mei 
in een grote krottenwijk veran-deren. De kerken organiseren de 
‘Nacht Zonder Dak’, waarbij zo’n 40 jongeren in zelfgebouw-de 
hutten van karton of plastic de nacht door gaan brengen. Met 
deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in Bolivia, Ke-
nia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze manier moeten 
doorbrengen. 

De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten die 
de organisatie Tear steunt in Bolivia, Kenia en Cambodja. Deze 
projecten helpen straatjongeren waar zij onderdak, begeleiding, onderwijs en een toekomst 
krijgen. 

Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend program-
ma. Door de Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren de 
mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat leven. 
Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Harmen Wienke en Mariëlle Van der 
Veen,  harmenwienke@hotmail.nl,  mariellevanderveen@hotmail.com. Bij Harmen en 
Marielle kun je ook terecht voor meer informatie.

U en jij zijn van harte welkom om de sfeer te komen proeven op 9 mei!

Kerken Sauwerd in actie voor straatjongeren

Vanaf zondag 4 mei starten de kerken van Sauwerd met een actie week voor straatjongeren 
in Bolivia, Kenia en Cambodja. Tijdens deze week wordt zoveel mogelijk geld ingezameld voor 
de organisatie Tear die de straatjongeren in deze landen helpt aan onderdak, begeleiding, 
onderwijs en aan een toekomst. 

Jong en oud kunnen die week op verschillende manieren geld inzamelen. Zoals door klusjes 
in de buurt, lege flessen inzamelen, auto wassen etc.

De week wordt afgesloten met een Nacht Zonder Dak op vrijdag 9 mei en een bazaar op 
zaterdag 10 mei.
De Nacht Zonder Dak is bedoeld voor jeugd van 12 jaar en ouder. Zij moeten zelf mensen 
zoeken die hun willen sponsoren voor een nacht slapen op straat. De Nacht Zonder Dak be-
gint vrijdagavond om 19.00 uur en wordt 10 mei om 8.00 uur afgesloten met een gezamenlijk 
ontbijt.

Op 10 mei start om 13.00 uur op het kerkplein de bazaar. Op de bazaar worden allerlei dingen 
verkocht die door gemeente leden zelf gemaakt of geleverd zijn. U kunt denken aan bloe-
metjes, schilderijen, Moederdag cadeautjes etc. Ook zijn er diverse workshops te doen.

De bazaar eindigt om 17.00 uur.

Wilt u of jij ook iets verkopen op de bazaar voor Tear, neem dan contact op met Petra Datema 
 petra_heller@hotmail.com.

Koersbal- en Jeu-de-boulesclub Sauwerd zoekt leden

De koersbal- en jeu-de-boulesclub Sauwerd zoekt dringend nieuwe leden (alle leeftijden 
welkom), anders gaat de club ten ziele. En als iets weg is komt het niet meer terug.

We spelen op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Inlichtingen te verkrijgen bij Nelly Rasker 050-3061036.
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Noaberschap in Adorp

In mei 2014 willen wij (Verzoamelstee, dorpshuis Artharpe, Stichting 55+, Dorpsbelangen) de 
inwoners van Adorp uitnodigen om samen met ons Noaberschap nieuw leven in te blazen. Niet 
dat er geen Noaberschap bestaat in Adorp. Natuurlijk helpen buren elkaar. Noaberschap kan 
echter veel meer betekenen dan dat de buren voor elkaars dieren en planten zorgen. Wij gaan 
voor verbreding en uitbreiding van Noaberschap in Adorp.

Wij willen de Adorpers graag uitnodigen om na te gaan wat ze leuk vinden om voor anderen  
te doen. Iets waar je zelf plezier aan beleeft en graag voor een ander wil doen. Tegelijk vragen 
we de Adorpers om na te gaan wat ze graag aan een ander willen vragen. Uit de praktijk blijkt 
dat mensen het vaak moeilijker vinden om te vragen dan om te geven. Maar als er geen vra-
gers komen is vraag en het aanbod niet in evenwicht. Dus……..kom met uw vragen!! Want dat 
maakt het leuk!

Een aantal voorbeelden: 
Iemand wil graag computerhulp thuis. ... Iemand anders biedt computerhulp aan.

Iemand wil graag ondersteuning in de tuin.  ... Iemand anders biedt hulp in de tuin aan.
Iemand wil graag zijn verhaal kwijt kunnen. ... Iemand anders biedt aan te luisteren.

Iemand kan goed bloemstukjes maken. ... Iemand anders zou dat willen leren.
Iemand kan zijn hond niet uitlaten.             ... Iemand wil graag wandelen met een hond.

Dit geven en ontvangen willen we in beeld brengen en de Adorpers uitnodigen om op zater-
dagmiddag 10 mei 2014 naar Artharpe te komen om met elkaar te zien wat deze inventarisatie 
heeft opgeleverd aan mogelijkheden in Adorp. En om te kijken of op jouw vraag een bieder 
aansluit.

In april bezorgen wij huis-aan-huis een nieuwsbrief over Noaberschap, het programma voor 10 
mei en een korte vragenlijst waar een vraag of aanbod  ingevuld kan worden. 

We hopen op deze manier de Adorpers op 10 mei a.s op een leuke inspirerende manier met 
elkaar in contact te brengen en de aanzet tot een breder en uitgebreider Naoberschap voort 
te zetten op  www.adorp.com onder Noaberschap. Mensen die niet in het bezit zijn van een 
computer kunnen dit lezen in het Contactblad.

Namens de initiatiefnemers,

Ab Alblas en Ria Maring

Programma Noaberschapsfeest in Adorp op 10 mei

14.00 uur Ontvangst met koffie en thee (voorbereidingsgroep).
14.15 uur Opening door de burgemeester. Wat is Noaberschap in deze tijd?
14.30 uur Presentatie van de ingevulde website Noaberschap door Johannes Nijmeijer: 
  • Hoe werkt het programma? 
  • Wat staat erop?
  • Hoe gaat het verder?
14.45 uur Hapje eten van meegenomen lekkernijen.
15.15 uur Naar de thematafels voor het uitwisselen van vraag en aanbod.
16.15 uur Dansen, bijkletsen of gewoon zitten.
17.00 uur Afsluiting (Ab en Ria).

Het programma is onder voorbehoud. Dit wordt verder ingevuld.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kun-
nen 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!

Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn. Waar 
bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms een 
wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus.

Ook als u niet en Adorp, Sauwerd of Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan….
kom gerust. Ieder is van harte welkom.

Maandag 21 april: tweede paasdag.

Maandag 28 april: Thema-ochtend 'Rabobank' 10.00-12.00 u., "Ubbegaheem" Sauwerd
Vanmorgen staat de Rabobank centraal. In een tijd waarin een aantal banken verdwijnen zult 
u steeds meer zijn aangewezen op het digitale gebeuren, de computer of de laptop dus.
Met de pc omgaan is belangrijk voor jong en oud. Jongeren leren het spelenderwijs. Gelukkig 
zijn er tegenwoordig opleidingen die speciaal op senioren zijn afgestemd zoals die van Se-
niorWeb Sauwerd/Adorp. Rabobank geeft hier een cursus Rabo Internetbankieren waarbij u 
het online bankieren leert op uw eigen manier. Extra inzicht in uw bankzaken en hoe kunt u 
zaken bij uw Rabobank regelen. Deze vragen worden ook besproken tijdens deze les. 

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446

Crea-ochtend Sauwerd

Elke maand is er een crea-ochtend in Sauwerd. Eerder was deze elke tweede woensdag van 
de maand, echter op woensdag kan niet iedereen. Daarom hebben we besloten om de crea-
ochtend de ene maand op de donderdag en de andere maand op de woensdag te organiseren.

De volgende data zijn:
Woensdag 14 mei
Donderdag 12 juni
Woensdag 9 juli
Donderdag 14 augustus
Woensdag 10 september

Lijkt het je/u leuk om samen met anderen met iets creatiefs bezig te zijn of gewoon gezellig te 
kletsen of wat te drinken, dan ben(t) je/u van harte welkom! Ben(t) je/u met iets creatiefs bezig, 
neem het gerust mee om er dan verder aan te werken.

De ochtenden zijn voor jong en oud en voor man en vrouw. Kleine kinderen kunnen ook 
meegenomen worden. 

We zitten in de soos/crèche ruimte, van de kerk ‘De Hoeksteen’, Oude Winsumerstraatweg 7 
in Sauwerd.

Koffie, thee en wat lekkers staan klaar!
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Van Adorp naar Bali

Cultuur – Duurzaamheid - Ontwikkelingshulp

Middels dit bericht willen we alle bewoners van Adorp en omliggende dorpen attenderen op 
een bijzonder project dat plaats zal vinden op basisschool de Wierde te Adorp en op het Indo-
nesische eiland Bali… Het betreft een kunstproject met hergebruik van afval onder leiding van 
een aantal professionele kunstenaars; "van Adorp naar Bali" gaat het project heten.  

De kinderen in Adorp gaan in de maand maart bruikbaar afvalmateriaal verzamelen. Van dit 
afvalmateriaal maken zij kunstvoorwerpen die uiteindelijk worden geëxposeerd en geveild. De 
opbrengst hiervan gaat naar Bali, waar een soortgelijk project gestart wordt in de zomer met 
weeskinderen vanuit de stichting Soul Surf Project Bali ( www.soulsurfprojectbali.com). Ook 
zij zullen kunstvoorwerpen maken van op de stranden gevonden afvalmateriaal. Tamanisha 
Macolonie (moeder van twee kinderen op de Wierde) zal het project daar leiden en hun avon-
turen en bevindingen door middel van een blog ( www.thebaliproject.com) met de geïnter-
esseerden hier delen. Een project dus met meerdere gezichten. De kinderen hier krijgen een 
creatieve uitdaging, grotere bewustwording van afval en recycling en tegelijkertijd maken ze 
kennis met leeftijdsgenootjes aan de andere kant van de wereld die het zo veel slechter heb-
ben dan zij en die ze een beetje kunnen helpen d.m.v. het project hier. De deelnemende wees-
kinderen op Bali wordt de mogelijkheid geboden hun creativiteit te ontwikkelen en in contact te 
komen met leeftijdsgenootjes uit Nederland.

Wat kunt u verwachten en bijdragen?
In de maand maart zullen de kinderen langs de deuren gaan om het benodigde (afval)ma-
teriaal in te zamelen. Voor degenen die geen kinderen aan de deur krijgen, maar wel mee 
willen helpen, zullen op school bakken klaarstaan waar het materiaal afgeleverd kan worden. 
Let op! Het gaat hierbij natuurlijk niet om ‘gewoon’ afval, maar om specifieke categorieën 
afval (bijvoorbeeld melkpakken, dopjes, stukjes stof o.i.d.) welke nader bekend gemaakt zul-
len worden.

Op 21 mei wordt de expositie en veiling van de objecten georganiseerd in samenhang met 
allerlei gezellige activiteiten verspreid door het dorp. De toegang hiervan is gratis en voor 
iedereen die geïnteresseerd is vrij toegankelijk. Op deze avond kunt u alle objecten bewon-
deren, wat lekkers eten en indien gewenst een donatie doen aan het project of een object op 
de veiling proberen te bemachtigen.

Heeft u zelf nog een idee hoe u aan dit bijzondere project bij zou kunnen bijdragen, dan horen 
we dat natuurlijk graag! Alle ideeën en vormen van hulp zijn welkom. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met Nienke Hekert van Basisschool de Wierde. In de komende edities van het Con-
tactblad zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen van het project.

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Winkelen in Emmen op 16 mei
De winter hebben we achter ons, het voorjaar laat ons weer genieten van de zon 
en de nieuwe natuur! 

Tijd voor een uitstapje, winkelen en zitten op een terrasje met een kop koffie en wat 
lekkers.

Vertrek om 09.30 uur bij de supermarkt in Sauwerd en om 9.35 u. bij de garage in Adorp.

De passagiers betalen € 10,- voor de benzinekosten.

Opgave ook weer bij Joke v.d. Leij  30627 of bij  Piet en Annet Drijfhout  3061960. Hebt u 
een auto en wilt u wel rijden, wilt u dat dan ook doorgeven?
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VvV Adorp:  paaseieren zoeken - noten schieten

Paaseieren zoeken: zondag 20 april - 10.30 uur
Kom jij ons op Eerste Paasdag helpen eieren zoeken? Vereniging van Volksvermaken nodigt 
alle basisschoolleerlingen uit om op Eerste Paasdag eieren te komen zoeken in de speel-
tuin van speelweide De Molen. Ook dit jaar verstopt de paashaas daar namelijk weer vele 
gekleurde eieren en wij hebben jouw hulp nodig om ze te vinden. Ben jij de beste speurneus? 
Dan ligt er een leuk prijsje voor je klaar. En voor alle kinderen is er ranja en wat lekkers. Voor 
alle papa's en mama's en opa's en oma's is er een kopje koffie.

Kosten:      gratis
Aanvang:   10.30 uur, speelweide de Molen

Noten schieten: zondag 20 april - 15.00 uur
Noten schieten voor jong en oud, een oeroud Hollands spelletje. Weet je niet hoe het moet? 
Geen probleem! We leggen je het graag uit. Vorig jaar was de jongste deelnemer 3 jaar en die 
won. Kom dus ook gezellig meedoen.

Kosten:      er wordt gespeeld met 1,2,5 en 10 eurocent
Aanvang:   15.00 uur, 't Witte Hoes

Met spoed chauffeur gezocht voor vervoer leerlingen Sauwerd-Adorp

Stichting leerlingenvervoer Sauwerd e.o

ZOEKT WEGENS OMSTANDIGHEDEN MET SPOED 

CHAUFFEUR M/V
voor het vervoer van kinderen uit Sauwerd naar basisschool "OBS De Wierde" in Adorp v.v.

    OP DE WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

NB: U kunt ook reageren wanneer u niet op alle genoemde da-
gen, maar wel op één of twee dagen beschikbaar bent. Voor het 
schoolvervoer ontvangt u een kleine vergoeding.

Voor nadere inlichtingen: Anita Almeida  050-3061849

	  Digitale hoek Sauwerd zoekt vrijwillige docenten

We geven de volgende cursussen:

Windows 7; Windows 7 vervolg; Windows 8; Piacasa fotobewerking; facebook; fotoboek 
ma-ken; 'mijn eigen tablet' voor iPad en voor Android.

Informatie en/of aanmelding bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  - 3061036.
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Rode Kruis uitjes 2014

In een eerder bericht lieten we u weten dat Rode Kruis afdeling De Marne Winsum dit jaar een 
aantal daguitjes organiseert, speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een 
handicap. Deze uitjes zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vrijwilligers van Rode 
Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.

Hierbij willen we u laten weten welke activiteiten er gepland zijn en wanneer.

 Donderdagmiddag 15 mei een bezoek aan vissersdorp Paesens-Moddergat in Friesland.

 Dinsdag 10 juni een dagtocht naar het heilzaam bronnenbad in Nieuweschans.

 Dinsdagmiddag 9 september een varend uitje met de Vlinderbalg vanaf Suyderoogh aan 
het Lauwersmeer.

 Dinsdagmiddag 14 oktober een toertocht door Noord Groningen, met een bezoek aan mu-
seum de Weem in Westeremden, expositieruimte van Henk Helmantel.

 Dinsdagmiddag 11 november een bezoek aan de De Orchideeënhoeve in Haren.

 Dinsdagmiddag 9 december een bezoek aan de Winterkerstfair in Grootegast. 

De middaguitjes duren van ongeveer 13:00 uur tot 17:00 uur. Het daguitje naar Bad Nieuwe-
schans duurt van ongeveer 9:00 uur tot 17:00 uur. Vervoer wordt verzorgd door het Rode 
Kruis.

Naast deze uitjes kunt u zich ook nog opgeven voor de vakantie midweken van het landelijke 
Rode Kruis. Voor de Henry Dunant zijn er in week 43 nog een aantal plaatsen vrij voor de 
afdeling Groningen.

Voor meer informatie over of opgave voor één van de regionale uitjes of de vakanties, kunt u 
telefonisch contact opnemen met Attie Viersen ( 0594-621641) of Agnes Buikema ( 050-
3061678).

	  

	  

(straten)volleybal

Wie heeft er zin en wil graag kennis maken met het volleybal. 
Misschien zelfs al een beetje oefenen voor het straten-volley-
baltoernooi. Eerst alleen even kijken kan natuurlijk ook.

Elke dinsdagavond is er recreatief volleybal in Sauwerd en tot 
de zomervakantie kan dat helemaal gratis. Wil je maar één avond of 

elke dinsdag het kan allemaal, opgeven hoeft niet.

Als team opgeven kan ook maar dit graag in overleg. Waarschijnlijk zal dit op 
een andere avond en tijdstip plaats vinden.

Houd je meer van volleybal in wedstrijd verband, mail of bel dan voor meer info 
naar Erik.

Volleybalvereniging DOS sportzaal ‘De Lange Twee’ Sauwerd
Recreanten gemengd dinsdagavond van 21.00-22.00 uur.

Voor meer informatie:

Marjan Ozinga   050-3061747  of   b.ozinga@kpnplanet.nl (recreanten)

Erik Wiersum   050-3061321   of   erikwiersum@online.nl (wedstrijden)



27 Contactblad 15 april 2014www.contactblad.info

Koningsdag 26 april: feest van 10 uur ’s ochtends tot ’s avonds laat! 

Dit jaar kunt u in Sauwerd weer van 10 uur ’s ochtends  tot ‘s avonds laat Koningsdag vieren. 
Na het dagprogramma staat er een stamppotbuffet voor u klaar bij Ubbegaheem. Bij mooi 
weer eten we op straat, bij regen binnen. Zo bent u altijd op tijd voor het avondprogramma! 
Dit jaar sluiten we Koningsdag af met een bonte avond. Alles kan en alles mag: van zang tot 
cabaret, van dans tot acrobatiek. We laten ons graag verrassen bij de aanmeldingen! Na de 
traditionele en populaire verloting kunnen vanaf 22.00 uur de voetjes van de vloer, want dan is 
er een super swingende disco!

Eet u mee met het stamppotbuffet? Geeft u zich uiterlijk 1 week van tevoren op bij "Ubbe-
gaheem". U kunt dan ook direct betalen.

Gaat u een optreden verzorgen voor de bonte avond? Geeft u zich dan voor 24 april op bij 
Annemarie Veenhuis:   06 511 78 573 of  annemarieveenhuis@yahoo.com

Bent u nog geen lid van de Oranjevereniging?
U kunt zich aanmelden op de dag zelf. En eet dan meteen soep en een broodje mee op het 
voetbalveld van SIOS! 

Tot ziens op 26 april!  We kijken uit naar uw komst!                                        

Het bestuur van de Oranjevereniging Prins Willem Alexander
Sander Visser, Jitske Titsing, Evert Boer, Chienes Metus, Erik Wiersum, Annemarie Veenhuis

Dagprogramma
10.00 u. Jureren van de verklede kinderen bij "Ubbegaheem" (thema verkleden is vrij)

10.30 u. Aubade gevolgd door optocht door Sauwerd

12.00 u. Brunch en vrijmarkt op voetbalveld SIOS

14.00 u. Puzzelfietstocht in en om Sauwerd (opgave vanaf 13.30 u. in kantine SIOS)

Spelletjes op het voetbalveld

17.30 u. Stampotbuffet bij "Ubbegaheem"
Eet u mee?
Graag uiterlijk 1 week van tevoren opgeven en betalen bij "Ubbegaheem".

• € 3,00 p.p. voor kinderen van 6 tot 12 jaar
• € 6,50 p.p. voor volwassenen
• gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar

Avondprogramma
19.30 u. Bonte Avond

Aanmelding van uw optreden voor 24 april bij Annemarie Veenhuis:
 06 511 78 573 of  annemarieveenhuis@yahoo.com

21.30 u. Verloting

22.00 u. Swingende muziek
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Leerlingen De Wierde aan de slag voor leeftijdgenootjes op Bali

21 Mei wordt een belangrijke dag voor de leerlingen van basisschool De Wierde. Op die dag is 
er namelijk onder de noemer ‘Van Adorp naar Bali’ een grote veiling op het terrein bij de school 
richting dorpshuis Artharpe. Tijdens die happening worden de kunstwerken geveild, die ze 
samen met een viertal kunstenaars hebben gemaakt. Het wordt een spannende dag: hoeveel 
gaat de veiling opbrengen? De opbrengst is niet bestemd voor de school, nee al het geld gaat 
naar een project op Bali. Tamanisha Macolonie, moeder van twee leerlingen van De Wierde 
gaat tijdens de zomervakantie een maand naar Bali om er vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij 
neemt het geld, dat is bestemd voor het project Soul Surf Project Bali mee. Hoe meer er tijdens 
de veiling wordt verkocht, hoe meer ze kan meenemen. Tijdens de grote dag worden er ook 
hapjes en drankjes verkocht. De opbrengst daarvan gaat ook mee naar Bali.

In de aanloop naar de grote dag maken de kinderen onder leiding van vier kunstenaars echte 
kunstwerken. Daarvoor gebruiken ze geen nieuwe materialen, maar afval. Ze zijn momenteel 
al een poosje aan de slag en eigenlijk zelf verbaasd hoeveel mooie dingen je kunt maken van 
waardeloos materiaal. Dank zij de genereuze medewerking van die kunstenaars is het project 
mogelijk. Het gaat daarbij om Eva Lenis, Egbert Pikkemaat, Jeanet Metselaar en Maria Koijck. 
Vanuit de school zelf zitten locatiecoördinator Hiske Wolters, cultuurcoördinator Nienke Hekert 
en de ouders Jolanda Maassen en Tamanisha Macolonie in de organisatie.

Enige tijd geleden bezocht Macolonie het prachtige eiland in de ‘Gordel van Smaragd’. Ze kon 
er heerlijk surfen. Tijdens die periode ontmoette ze de bekende surfer Rodney Westerlaken, 
de geestelijke vader van het Soul Surf Project Bali. Hij werd tijdens een eerder verblijf op het 
eiland getroffen door de enorme verschillen tussen arm en rijk. Hij ontdekte dat vooral de 
weeskinderen het erg moeilijk hebben. Zij hebben daarnaast ook vaak een slechte gezond-
heid. Ook komt er lepra voor. Het aantal weeskinderen op Bali is relatief gezien vrij groot. 

Westerlaken begon, terug in Nederland, direct met het leren van de Indonesische taal, zodat 
hij bij terugkeer op Bali met de kinderen, waarvoor hij genoemd project oprichtte, kon praten.

Hij liet ze niet alleen afval verzamelen, maar ook om er mooie dingen van te maken. Als belo-
ning mochten de kinderen dan surfen en echt kind zijn: een spelend kind. Binnen het project 
wordt het surfen als middel gebruikt om zowel de natuur van Bali als de kinderen uit weeshui-
zen meer kansen te bieden. Die kinderen met vaak een uitzichtloze toekomst krijgen niet al-
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leen lessen over afval, recycling en natuurbescherming, maar ook surflessen. Dat stelt ze in 
de gelegenheid om zowel te leren (over milieu en afval) als te ontspannen in de mooie natuur. 
Voor sommige talentvolle kinderen bestaat er zelfs de mogelijkheid om een toekomst op te 
bouwen in de Balinese surfscene. 

Tamanisha Macolonie, die zelf aan de kunstacademie studeerde, gaat in de zomer op Bali 
aan de slag om samen met andere kunstenaars en weeskinderen van het strandafval een 
kunstobject te maken. Vanwege de link met haar beide kinderen en de duidelijke pijlers crea-
tiviteit en ontwikkelingshulp vroeg ze de school om een cultureel educatief project ‘Van Adorp 
naar Bali’ te starten. Daar werkt overigen ook de Culturele Commissie Adorp aan mee en ook 
de inwoners van Sauwerd en Adorp, die afval voor de leerlingen van De Wierde verzamelen. 
De schoolkinderen leren hier door op een creatieve en speelse manier om te gaan met afval. 
Daardoor kunnen wat veranderen in de wereld.

Om de leerlingen kennis te laten maken met een cultureel aspect van Bali, kwam onlangs de 
danseres Siti Vogel naar de school. Ze legde uit hoe het bij de dans op Bali toegaat. Gekleed in 
een prachtig gewaad liet ze een aantal dansen zien. Siti Vogel, die in Hoogezand woont, werd 
geboren te Bandoeng, waar ze vanaf haar zevende danslessen volgde. 

Pannenkoekenfeest CBS De Meander

Op basisschool CBS De Meander in Sauwerd hebben de kinderen van groep 1 en 2 afgelopen 
woensdag 9 april een groot pannenkoekenfeest gehouden. Onder het motto 'Bak mee voor ou-
deren!' werden de opa's en oma’s dit jaar voor het eerst op deze manier in het zonnetje gezet. 
De landelijke Pannenkoekendag werd op vrijdag 28 maart 2014  georganiseerd, maar toen 
was groep 1 vrij. Dit feest hebben ze afgelopen woensdag 9 april met groot succes ingehaald.

De kinderen hebben zich de afgelopen weken verdiept in het thema boerderij en ontdekten dat 
deze themaweken heel goed konden eindigen met een pannenkoekfeest. De koeien geven 
immers melk, de kippen leggen de eieren en de boeren verbouwen het graan. Een rekensom 
maakt dan: melk + eieren + meel = pannenkoeken! Samen met de opa’s en oma’s gingen de 
kleuters aan de slag en bakten en aten vervolgens de heerlijke pannenkoeken. Het was een 
zeer geslaagd pannenkoekenfeest.
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Gastgezinnen gezocht in Adorp en Sauwerd

Tijdens het festival Op Roakeldais komen honderden dansers en muzikanten van over de 
hele wereld naar Warffum. Ook in Sauwerd en Adorp komt een groep logeren.

Reken maar dat dat een leuke ervaring is!

Als gastgezin beleeft u het festival intensief mee: als blijk van waardering krijgt u per gezin 
twee doorlopende vrijkaarten voor het hele festival. Maar ook de aanwezigheid van twee 

gasten in uw gezin geeft een extra tintje aan dit gebeuren!

Het festival is van 26 t/m 29 juni; de gasten komen van 24 t/m 30 juni logeren.

Het is leuk, leerzaam en ontzettend gezellig!

Ik  zoek nieuwe gastgezinnen, neem gerust vrijblijvend contact met mij op!

Ina Oost
Molenweg 19

9774 PG Adorp
 050 3061012 / 06 53675814
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Oproep Fietsgroep Sauwerd

Wij houden van fietsen! U ook? 

Het lijkt ons leuk om in Sauwerd een fietsgroep te starten.

Wanneer
1 x per 2 weken, donderdagmiddag, in de maanden mei t/m september.
Data: 15 en 29 mei

Vertrekpunt
Superrr, om 13.00 uur.

Afstand
Ongeveer 35 km, steeds een andere route.

Bijzonderheden
Eventueel zelf drinken meenemen voor onderweg. In overleg een pauze op terras of in café.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie ??????
Neem dan contact op met:
Monique Oude Weernink,  06-20890899
Marijke Lankester,  06-20666126

Internationaal dans- en muziekfestival van 26 t/m 29 juni 2014 in Warffum

‘Dance with the World’

49ste Op Roakeldais festival komt in zicht

Over iets meer dan twee maanden gaat het internationale dans- en muziekfestival Op Roakel-
dais voor de 49ste keer van start. In 2014 zal het festival plaatsvinden van donderdag 26 juni 
tot en met zondag 29 juni. Alle voortekenen wijzen erop dat het ook dit jaar weer een prachtig 
festival gaat worden.

Vorig jaar hebben we met veel succes een aantal veranderingen in het festivalprogramma 
doorgevoerd. Zo zullen we de basisschool kinderen uit de regio voor donderdag 26 juni weer 
uitgenodigden om een culturele én educatieve reis rond de wereld te beleven. We verwachten 
meer aanmeldingen dan de 1250 leerlingen van vorig jaar en zullen daarom ook ’s middags 
workshops en voorstellingen voor de kinderen hebben. 

Op vrijdagavond staat het Op Roakeldaisplein weer in het teken van de Latin Night. Met optre-
dens van dansgroepen uit Mexico en Peru zal het een waar Latijns-Amerikaans feest worden. 
De dansgroepen zullen een speciale Latin Night performance instuderen. Na afloop van hun 
optredens nemen ze je bij de hand om de heupen eens flink los te swingen. Onder de muzikale 
leiding van een Belgische Latin band en een Latin DJ zal de Latin Night hét salsa feest van de 
vrijdagavond worden!

Ook op de andere dagen is er genoeg dansspektakel. Zo verwachten wij groepen uit Zuid-Afri-
ka, Sri Lanka, Thailand, Benin, Polen en Mongolië. Allemaal groepen met bijzondere kwalitei-
ten. Zo zal Zuid-Afrika u verrassen met hun prachtige zang, zijn de Thaise dansen bijzonder 
gracieus en de Mongoolse groep zal een show laten zien vol acrobatiek! De komende weken 
zullen we op onze website en via onze sociale media kanalen nog meer dansgroepen bekend 
gaan maken.



32 www.contactblad.info Contactblad 15 april 2014

Speelweide de Molen helemaal klaar voor nieuwe seizoen, mede 
dankzij hulp Winsumer politici

ADORP – Speelweide de Molen is weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. Op zater-
dag 22 maart zorgden vele vrijwilligers er in het kader van actie NLdoet voor dat alles er weer 
tiptop uitziet. Onder de vele vrijwilligers, waaronder behoorlijk wat kinderen, bevond zich ook 
een aantal enthousiaste Winsumse politici. De eerste daarvan, die zich ’s morgen al om 9 uur 
meldde, was burgemeester Rinus Michels. Hij genoot er zichtbaar van om met zijn handen 
aan het werk te kunnen zijn. Met kennis van zaken verklaarde hij dat de klus ook wel hard 
nodig was. Hij was blij te kunnen constateren dat de resultaten van al dat geklus direct zo 
goed zichtbaar waren. Een zandvlakte, die er ’s morgens nog groezelig groen uitzag, was na 
een flinke schoffel- en wiedbeurt weer mooi zandgeel. Menne Kamminga (CU) was druk bezig 
om een schelpenpad weer toonbaar te maken. Ook Irma Scheepstra (Groen Links) liet haar 
handen flink wapperen. Voor haar was het een beetje een thuiswedstrijd omdat ze zelf in Adorp 
woont. Wethouder Jaap Hoekzema (Gemeentebelangen) was druk bezig met Ab Bruininks 
(Groen Links) om een perk te schoffelen, waarin houtsnippers waren verwerkt. Er ontspon zich 
tussen deze twee een heel gesprek over de wenselijkheid hiervan. Zouden deze snippers niet 
voor veel schimmelgroet zorgen? Anita van Bolhuis (Gemeentebelangen) en Piet Drijfhout 
(CDA)  zorgden er voor dat er veel onkruid werd gewied. Henk de Vink (PvdA) was druk bezig 
met het fatsoeneren van een aantal stuiken. Harmannus Blok (CU), die de Winsumse politici 
had geënthousiasmeerd was blij met de bijdrage vanuit het deze groep.

Henk Niewold, de Adorpse coördinator van de hele klus, was reuze enthousiast dat zoveel 
vrijwilligers naar de Speelweide waren gekomen. Tijdens de koffiepauze werden er 43 in het 
IJsbaangebouwtje geteld. Juist tijdens dit gezellige moment regende het even flink. Men had 
er geen beter moment voor kunnen uitkiezen. Jouk Huisman van Dorpsbelangen stak haar 
vreugde over de zo brede inzet niet onder stoelen en banken. "Het loopt als een tierelier", 
verklaarde ze.

Na afloop bezochten de vrijwilligers dorpshuis Artharpe, waar ze samen met degenen, die 
daar hadden geklust, niet alleen soep en broodjes aten, maar ook nog gezellig napraatten.   

Zowel Speelweide de Molen, als dorpshuis Artharpe ontving van het Oranjefonds € 450,- in het 
kader van deze klussen. Deze bijdragen zorgen er, in combinatie met het werk van de vrijwil-
ligers voor dat er zaken kunnen worden aangepakt en aangeschaft, die anders niet kunnen 
worden gerealiseerd. Adorp kan er weer helemaal tegen.

foto: Johannes Nijmeijer
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Nationale herdenking 4 mei

De Nationale Herdenking van allen, burger 
zowel als militair, die sinds het begin van de 
Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook 
ter wereld, in het belang van het Koninkrijk 
zijn gevallen, alsmede van allen, die door oor-
logshandelingen en terreur zijn omgekomen, 
zal ook dit jaar weer worden gehouden en 
wel op 4 mei a.s.

De Nationale Herdenking is niet alleen in 
dankbaarheid stilstaan bij hen die het hoog-
ste offer brachten, doch houdt ook bezinning 
in op heden en toekomst.

De herdenkingsbijeenkomst is tevens een 
appèl op ieders individuele verantwoordelijk-
heid in de huidige maatschappij ten aanzien 
van onderdrukking, racisme en onverdraag-
zaamheid.

Het comité zal het bijzonder waarderen in-
dien u bij deze plechtigheid van uw belang-
stelling blijk zou willen geven.

Het verloop van de plechtigheid is als volgt:
  
19.30 u. verzamelen bij het monument aan de Plantsoenweg te Sauwerd;

vervolgens optreden van het fanfarecorps “Adorp”, voordracht/gedicht en toe-
spraak namens het college van Burgemeester en Wethouders

19.56 u. kranslegging namens het comité en de gemeente, gevolgd door het spelen van 
“The last post”

20.00 u. twee minuten volkomen stilte

20.02 u. samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus
vervolgens bloemlegging door belangstellenden

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Bij 
zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald.

Ook de bevolking wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.

4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge
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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Iedere vrijdag van 17.30-18.00 uur kunt u in Artharpe terecht voor een heerlijk tweegangendi-
ner van een professionele kok. Iedereen is van harte welkom. Wel moet u zich opgeven uiter-
lijk woensdag, bij Agnes:  050-3061664 of 06-20299063, een briefje in de brievenbus van 
Artharpe of mailen naar:  agnesrozeboom@hotmail.com

Prijs: € 7,50, excl. drankjes; basisschoolkinderen: € 5.

18 april: (vis)
Voorgerecht:     ‘Verstopte’ eieren
Hoofdgerecht:   Krokant gebakken vis met puree en wortelsalade

25 april: (vlees) 
Hoofdgerecht:   Stamppotten buffet 
Nagerecht:        Frisse citroen vla

De dorpstafel serveert deze avond een stamppottenbuffet. Wie verzekerd wil zijn van een zit-
plaats in de kleine zaal meldt zich aan zoals gebruikelijk bij Agnes (zie hierboven). Maar ook 
voor de bezoeker die ineens trek krijgt is er een maaltijd en vast nog een zitplaats. De prijs is 
zoals altijd € 7,50

2 mei: ( vega) 
Voorgerecht:     Tartaartje van verse tomaten en basilicum
Hoofdgerecht:   Groentepasteitje met een bijzondere aardappelsalade

Overdag Thuis

Ben je doordeweeks overdag vaak thuis, ben je tussen de 25 en 55 jaar en woon je in de 
gemeente Eemsmond, Bedum, Winsum, De Marne of Loppersum? Dan is dit nieuwe initiatief 
vast interessant voor jou! Vroeger was het vanzelfsprekend om te stoppen met werken zodra 
het eerste kind geboren werd. Tegenwoordig is dit lang niet altijd meer het geval. Veel vrouwen 
gaan al snel weer werken, soms fulltime, soms parttime. Naast de zorg voor het gezin is dit 
een druk leven. Toch zijn er nog genoeg vrouwen die niet werken. Omdat leeftijdgenoten vaak 
overdag niet thuis zijn, zitten ze veel alleen thuis. Het is daarom de bedoeling om deze groep 
met elkaar in contact te brengen. Op deze manier kan je met elkaar van gedachten wisselen 
over b.v. de opvoeding van je kind of andere dingen die je bezighouden, samen sporten of 
een hobby uitoefenen. Overdag zijn de kinderen naar de basis- of middelbare school en is er 
tijd om af te spreken. Jongere kinderen zouden eventueel mee kunnen. Je kunt ook ongewild 
thuis zitten, door werkloosheid of ziekte of je werkt parttime, ook dan ben je natuurlijk welkom 
om wat sociale contacten op te doen! We willen graag inventariseren of en hoeveel mensen 
hier voor voelen. Veel mensen zijn bereid een ander te helpen door bv samen boodschappen 
te doen als één wel en de ander geen auto heeft. Maar dan moet je wel weten dat er iemand 
is waar je mee kunt rijden en dat er iemand is die met je mee wil rijden...

Dus als je graag af en toe eens met leeftijdgenoten die overdag ook thuis zijn wilt afspreken, 
meldt je dan gratis vrijblijvend aan. Dit kan bij Lusi door een mail te sturen  overdagthuis@
outlook.com. Graag vermelden waar je vandaan komt, je naam en leeftijd. Misschien tot bin-
nenkort!

Reisje de NBvP van Vrouwen van Nu afd. Adorp   
29 april Afsluitend reisje van het seizoen 2013-2014

 Info bij de reiscommissie:
Nelly Rasker                              Tetje Mensinga
Wilgenlaan 11 Sauwerd                   Langs de Tocht 10 Sauwerd
  050-306 1036                   050-306 1833
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Molen Eureka gaat nog dit jaar in de steigers

Achter de schermen wordt al flink gewerkt om de restauratie 
van de molen mogelijk te maken. Molenstichting Winsum heeft 
een bijdrage als cofinanciering gevraagd bij de gemeente Win-
sum. De gemeenteraad heeft op dinsdag 11 maart hierover 
unaniem ingestemd tot een bedrag van € 90.000. Daarmee is 
een belangrijke basis gelegd voor de restauratie, de gemeente 
Winsum draagt bij voor 30% van de restauratiekosten. De pro-
vincie Groningen draagt grotendeels bij in de financiering en 
er is nog een aantal andere fondsen benaderd om de gehele 
begroting sluitend te maken.

In overleg met het Groninger Molenhuis is de molen Eureka van 
Klein Wetsinge hoog op de prioriteitenlijst komen te staan voor 
een snelle aanpak. De molen komt daarom al in 2014 in aan-
merking voor een provinciale bijdrage. Dat maakt het mogelijk 
om de restauratie  in 2014 te laten beginnen. Bouwmeester Van 
Reeuwijk gaat de regie voeren tijdens de restauratie en wordt 
ondersteund met een bouwcommissie vanuit de Molenstichting Winsum. Inmiddels heeft ook 
de eerste stap voor aanbesteding plaatsgevonden, hiervoor zijn onder andere de molenbou-
wers uit Adorp uitgenodigd om mee in te schrijven. 

Een belangrijke stap is gemaakt met het draagvlak in het dorp Sauwerd en omgeving. De mo-
lenstichting heeft Ranomi Kromowidjojo bereid gevonden om haar naam en faam in de vorm 
van beschermvrouw  aan de molen Eureka te verbinden. Het nieuws werd tijdens een raads-
vergadering op 4 februari bekend gemaakt en werd met ovatie ontvangen.

Ranomi speelde in haar jeugd vaak bij de molen. In het weiland ervoor liepen pony's en dat 
was leuk om mee te spelen en de grote witte molen maakte toen al veel indruk op haar.  Graag 
wil ze voor haar vroegere woonomgeving iets terugdoen en dat kan mooi op deze manier.

Molenstichting Winsum hoopt dat de vonk overslaat naar anderen en dat bewoners van Sau-
werd en Wetsinge zich ook willen inzetten voor een breed draagvlak rondom Eureka. Een 
jaarlijkse donatie naar de Molenstichting Winsum is al een vorm van ondersteuning.

In februari is de molen gereinigd. Boven de molen verzamelen zich verschillende koppels 
duiven. Die hebben in de afgelopen jaren hun uitwerpselen in de molen achtergelaten. Het 
was overal dikke lagen poep. Gelukkig wist de firma Zeeman er goed raad mee. Nu is de mo-
len toegankelijk en kunnen er gasten worden ontvangen. 

Op woensdag 12 maart was er hoogwaardig gezel-  
schap om de molen te bezichtigen. Vertegenwoordi-
gers van Molenhuis Groningen en vertegenwoordigers 
van De Hollandsche Molen kwamen op bezoek om het 
bijzondere van de Eureka te kunnen aanschouwen. De 
vorige eigenaar is vrij lang met de industriële revolutie 
in de 20e eeuw meegegaan. Buiten is daarvan weinig 
te zien maar het binnenwerk  is voorzien van strakke 
vloeren onderstut met zwaar ij-zerwerk. De firma Of-
feringa heeft de molen ingericht om grootschalig het 
pellen van gerst te kunnen toepassen. De productie in 
de molen is echte maar van korte duur geweest.

Eureka staat landelijk bekend om zijn semi-moderne pelinrichting op windkracht.

Johannes Nijmeijer
Ids van der Honing
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Nieuws van CBS de Meander

Onze school is weer volop in bedrijf en we genieten nog steeds van alle mooie veranderingen 
op onze school. We zijn blij met deze veranderingen, maar houden ook het oude nog in stand. 
Zo sparen we nog steeds lege batterijen en oude kaarsen (hiervan maken we nieuwe). Ook de 
spaarlampen en kleine cartridges zijn bij ons welkom. Loop gerust de school binnen en lever 
het in.

We zijn blij dat u met ons mee wilt sparen! Uw niet gebruikte kleding kunt u in de kledingcon-
tainer op ons schoolplein deponeren. We zijn heel blij met deze kleding, want wij krijgen als 
school daar een kleine vergoeding voor. De container is inmiddels al drie keer geleegd!

Heeft u nog handdoeken en dekbedovertrekken in een redelijke staat? Dit mag u inleveren bij 
ons in school. Deze handdoeken en dekbedovertrekken worden namelijk door het Leger des 
Heils, Delfzijl in hun kledingwinkel verkocht. Zij hebben deze spullen dringend nodig en hebben 
een oproep gedaan. Het geld dat zij daarvoor krijgen wordt gebruikt voor hun maaltijdproject 
voor minder bedeelden.

Unicef Nieuws

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

Europa Kinderhulp zoekt vakantie-ouders

In de afgelopen jaren hebben veel “kwetsbare” kinderen kunnen genieten van een zomerva-
kantie bij gastouders in onze provincie, een ervaring die hen niet kan worden afgenomen. De 
vakantiekinderen komen hoofdzakelijke uit gezinnen waar sociale en/of financiële problemen 
zijn. De ouder(s) houden wel van hun kinderen maar zijn niet in staat om ze die verzorging, 
aandacht en liefde te geven die zij nodig hebben. Ook zijn er kinderen die in een tehuis ver-
blijven. 

Hoewel de situatie in Europa sinds 1961 is veranderd, is het werk van Europa Kinderhulp nog 
steeds nodig. Vooral met het aanhouden van de huidige crisis zijn er steeds meer kinderen die 
in armoede leven, ook in Nederland. Voor hen is deze crisis extra voelbaar omdat het in tijden 
van voorspoed al moeilijk voor hen is. Kinderen die het in hun dagelijks leven niet gemakkelijk 
hebben. Als vakantie gastouder kunt u voor hen het verschil maken in hun moeilijke leven.

Mocht uw belangstelling zijn gewekt, weet dan dat u er tijdens de vakantieperiode niet alleen 
voor staat. De twee coördinatoren van de kinderreis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar om u bij te staan.

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met Mevr. A. van der Ploeg,  0594-614299 of van 
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur met het landelijke secretariaat  0118-627974. Ook kunt 
u kijken op  www.europakinderhulp.nl, daar staan ook de data van de kinderreizen in 2014.
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Lentefair Adorp

Dorpsbelangen Adorp organiseert op zaterdag 24 mei 2014 van 11.00 – 16.00 uur een Lente-
fair op het terrein van de “Speelweide de Molen” aan de Molenweg te Adorp.

De bezoekers kunnen genieten van brocante, culinair, lyfestyle, bloemen, planten, enz. enz.

Voor de kinderen is er een priegelmarkt en een springkussen.

Deelname aan de Lentefair is gratis.

Standhouders kunnen zich aanmelden bij Fotiena Holwerda,  050 3061679 of per email 
naar  a.j.holwerda@ziggo.nl.

Opbrengste Collecte Reumafonds

De collecte voor het Reumafonds heeft dit jaar in Adorp € 233,- opgebracht. Hierbij hartelijk 
dank namens het Reumafonds, aan alle gevers en collectanten. 

Paul Schuurmans (organisator Adorp)

Gezellige Vrouwenavond/ 
Ladies Night 15 april

Op dinsdagavond 15 April is er weer 
een Ladies Night in Sauwerd. Net 
als de vorige jaren verwachten we 
dat deze avond, dit jaar ook weer 
tot een succes zal worden. Ben(t) u/
je vrouw, jong of oud, dan ben(t) u/
je hier van harte voor uitgenodigd.     
Ben(t) u/je van het mannelijke ge-
slacht, dan wordt u/je vriendelijk 
toch ook dringend verzocht om thuis 
te blijven.

Vanaf 20:00 uur staat het welkomst-
comité klaar met een welkomst-
drankje. Daarna kan iedereen zich 
verlekkeren aan de chocolade-
fontein en andere lekkernijen. Om 
20:30 uur starten we met de eerste 
ronde van BINGO. Voor elke kaart 
vragen we een inleg van 1 euro.

We verwachten dat we het bij 2 of 
3 kaarten houden. Tussendoor is er 
een pauze en na die tijd kan er nog 
na geborreld worden. 

Dus vrouwen; kom de 15e naar de 
vrouwenavond om te genieten van 
elkaars gezelligheid. Tot dan!

Adres: GKV De Hoeksteen, Oude 
Winsumerstraatweg 7
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Recepten

Gevulde paprika’s
Nodig:
• 4 rode paprika's
• 1 ui, gesnipperd
• 3 el olijfolie
• 1 teen knoflook, fijngesneden
• 300 gr rundergehakt
• 300 gr (zilvervlies)rijst, gekookt
• 200 gr maïskorrels (1 blikje)
• 1 el paprikapoeder pikant
• eventueel: geraspte kaas naar smaak

Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 190 °C. Snijd de paprika's in de lengte doormidden en verwijder 

de zaadlijsten.
• Leg de helften met de open kant naar boven op een met bakpapier beklede bakplaat of 

braadslee.
• Verhit 2 el olie in een koekenpan en fruit de ui 3 minuten. Voeg de knoflook toe en fruit 1 

minuut mee. Voeg het gehakt toe en bak in ca. 3 minuten gaar en rul.
• Voeg de rijst en de maïs toe en breng op smaak met het paprikapoeder en peper en zout. Vul 

de paprika's met het mengsel en besprenkel met de rest van de olie. Bestrooi de paprika’s 
eventueel met geraspte kaas (naar smaak).

• Bak in circa 20 minuten zacht en gaar.
• 

Gevulde courgette (vegetarisch)
Nodig:
• 250 gr (zilvervlies)rijst
• 2 courgettes
• 2 sneetjes oud bruinbrood
• 1 theelepel gedroogde tijm
• 1 rode ui, fijngesnipperd
• 150 gr zachte geitenkaas
• 200 gr tomatenblokjes
• 1 teentje knoflook, fijngesneden
• 1 ui, fijngesnipperd
• 2 eetlepels olijfolie

Bereiding:
• Oven voorverwarmen op 200 °C.
• Was de courgettes, halveer en verwijder de uiteinden. Hol de courgettes uit, de zaadlijsten 

worden niet gebruikt. Korstjes van brood snijden en (evt. in keukenmachine) verkruimelen.
• Broodkruimels, tijm en helft van rode ui met vork door geitenkaas mengen. Breng het meng-

sel op smaak met peper en zout.
• Vul de courgettes met het geitenkaasmengsel, en druk het goed aan.
• Leg de courgettes op een, met bakpapier beklede, bakplaat en zet voor ongeveer 30 minuten 

in de oven.
• Bak ondertussen in een steelpan de rest van de rode ui en de knoflook ongeveer 2 minuten 

op middelhoog vuur. Voeg de tomatenblokjes toe en breng op smaak met zout en peper.
•  Serveer de courgettes met de gekookte rijst en de tomatensaus.
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