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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.

Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

januari
1 ! Einde inzameling drankenkartons (zie pagina 5)
2 ! Gemeentehuis en depot KCA gesloten (zie pagina 8)
2 ! Sluiting aanmelding Italiaans buffet op 9 januari (zie pagina 25)
2 17.30 u. Nieuwjaarsbuffet bij Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 23 voor 

menu een aanmelding)
2 19.30 u. Spelend het nieuwe jaar in, Artharpe te Adorp (zie pagina 23)
2 20.00 u. Klaverjassen in Ubbegaheem te Sauwerd
5   8.00 u. Ophalen kerstbomen door gemeente (zie pagina 9)
5   8.00 u. Vuurwerkzakken opgehaald door gemeente (zie pagina 9)
5 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Fruit', Artharpe te Adorp (zie p. 24)
7 19.30 u. Nieuwjaarsreceptie gemeente Winsum in het gemeentehuis (zie p. 9)
9 Steunpunt A-S-W, Nieuwjaarsbijeenkomst in Artharpe te Adorp met di-

verse onderdelen, aanmelden deelname buffet tot 3 januari (zie p. 25)
9 ! GEEN Dorpstafel i.v.m. bovenstaande activiteit.
12   8.00 u. Ophalen kerstbomen door gemeente (zie pagina 9)
12 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, Artharpe te Adorp (zie pagina 24)
14 19.45 u. Vrouwen van Nu afd. Adorp, Jaarvergadering met verhalenbingo (zie pa-

gina 26)
16 Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 23 voor menu een aanmelding)
19 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Kamp De Beets', Ubbegaheem te 

Sauwerd (zie pagina 24)
23 Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 23 voor menu een aanmelding)
25 15.00 u. Concert Van Zijl consort, 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 32)
25 16.00 u. CCA, Jamsessie in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 26)
26 Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 24)
30 Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 23 voor menu een aanmelding)

februari
2 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Werk en belevenissen van een 

ecoloog', Artharpe te Adorp (zie p. 24)
6 LAOMAS, toneelvoorstelling in Artharpe te Adorp
6 ! GEEN Dorpstafel i.v.m. bovenstaande activiteit.
11 Vrouwen van Nu afd. Adorp, mw. Taghvaie over vluchteling zijn in Neder-

land (zie pagina 26)
15 16.00 u. CCA, Jamsessie in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 26)
22 Concert Celladon (cello), 't Sael te Groot Wetsinge

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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Voedselbank

	  

De producten die in januari worden ingezameld zijn: blikgroentes en suiker.
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. 

 

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:

Geen opgave ontvangen.
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
4 jan. 9.30 u. - ds. H.J. Boersma

16.00 u. - ds. H.G. Gunnink
11 9.30 u. - ds. M. Beute

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

14.15 u. - ds. W. Jagersma
25 9.30 u. - ds. M. Beute

14.15 u. - ds. W. Jagersma
1 feb. 9.30 u. - nog niet bekend

14.15 u. - ds. W. Jagersma
8 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Avondmaal

14.15 u. - ds. G.O. Sander
15 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. M. de Vries
22 11.00 u. - ds. P. Drost

19.00 u. - ds. P. Drost
1 mrt. 9.30 u. - ds. J.Oosterhuis

14.15 u. - ds. W. Jagersma
8 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
11 19.30 u. - ds. W. Jagersma Biddag
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), 10.05-11.20 u. (NB: GEWIJZIGDE TIJD!)

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.30-12.30 u. (NB: GEWIJZIGDE TIJD!)
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)

Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
woensdag Pilates in "Artharpe", 10.00-11.00 u.

bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.
donderdag Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 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

 

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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.  

Inzameling drankenkartons gestopt per 1 januari 2015

De gemeenteraad van de gemeente Winsum heeft besloten per 1 januari 2015 te stoppen 
met de pilot van de aparte inzameling van drankenkartons gezamenlijk met het oud papier en 
karton.

Fanfarecorps Adorp mag vanaf dat moment dan ook geen drankenkartons meer accepteren.

Zie ook de "Afval actueel" die medio december door de gemeente verspreid is.

Met vriendelijke groet,

Rolinda Kruijer
Fanfarecorps Adorp

Inzamelingsacties
januari Voedselbank: blikgroentes en suiker (voor inleveren zie pagina 4).

februari Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten (voor inleveren 
zie pagina 4).

maart Voedselbank: land houdbare zuivelprodukten en verzorgingsmiddelen (voor 
inleveren zie pagina 4).
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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
Wegens de diverse grote veranderingen in de thuiszorg is het nu ondoenlijk om hier actuele 
informatie te geven. 
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder dan wel het WMO-loket.

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.

Beperkte openstelling van de servicebalie en receptie tijdens de feestdagen
Op vrijdag 2 januari is het gemeentehuis gesloten. Ook het KCA-depot is op vrijdag 2 januari 
gesloten. U kunt op deze vrijdag dus geen klein chemisch afval naar de werkplaats aan de 
Schouwerzijlsterweg brengen.
Op maandag 5 januari is de servicebalie geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. 's Middags 
kunt u alleen voor het ophalen van aangevraagde documenten bij ons terecht, van 13.30 - 
16.00 uur. Vanaf dinsdag 6 januari gelden weer de reguliere openingstijden.
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VUURWERK: SAMEN OPRUIMEN
Het veilig afsteken van vuurwerk maakt oud & nieuw tot een echt feest, maar het veroorzaakt 
ook veel afval. Het vervuilt de straten en kan zelfs gevaarlijk zijn. Dus: na het knallen, opruimen 
met z'n allen! Dat is schoon en wel zo veilig. De gemeente stelt speciale opruimzakken voor 
vuurwerk beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats 
aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, maar ook bij de verschillende vuurwerkverkoop-
punten in de gemeente. Op maandag 5 januari kunt u de zakken met vuurwerkafval om 8.00 
uur aan de kant van de weg zetten. De zakken worden door Beheer en Onderhoud opgehaald, 
tegelijk met de kerstbomen.

KERSTBOMEN
Ook de kerstbomen worden huis aan huis opgehaald op maandag 5 januari en op maandag 12 
januari. Zet uw kerstboom uiterlijk om 08.00 uur langs de straat. Als uw boom op maandag niet 
is opgehaald, dan kunt u hem laten liggen. De boom wordt dan de volgende dag opgehaald. 
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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.

ALGEMEEN VERBINDENDE VOORSCHRIFTEN  IN DIGITAAL GEMEENTEBLAD
Sinds 1 januari 2014 publiceert de gemeente de algemeen verbindende voorschriften in het 
digitale gemeenteblad op  www.overheid.nl. Hieraan zijn onlangs de volgende stukken toe-
gevoegd.
• Wmo-beleid, het beleidsplan jeugdhulp  en de verordeningen Wmo en Jeugdhulp, vast-

gesteld door de gemeenteraad op 2 december 2014;
• Nadere regels voor de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp, vastgesteld door het 

college op 16 december 2014;
• 1e wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015, vastgesteld door 

de gemeenteraad op 16 december 2014;
• Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen gemeente Winsum, vastgesteld door het col-

lege van burgemeester en wethouders op 9 december 2014.
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GEMEENTE WINSUM BIEDT STARTERSLENING
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.

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER
Van 17 november 2014 tot en met 24 januari 2015 staat op het parkeerterrein nabij Zwembad 
De Hoge Vier de mobiele onderzoekswagen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• plaatsen van een schuur, Zuiderstraat 15 in Adorp, 9774 PL (2014-0123, 1 december 2014).

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Organisatie sportweek Sauwerd voor het organiseren van een sportweek van 22 juni t/m 27 

juni 2015 op het hoofdveld van de voetbalclub (04 december 2014).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester van Winsum.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk 
systeem, waar veel gemeen-ten, provincies en waterschappen ge-
bruik van maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten 
via  overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Winsum. 
Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeente-
grens 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 geves-
tigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt 
u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekend-
makingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.

	  

VASTSTELLING VERORDENING LEERLINGENVERVOER
De gemeenteraad van Winsum heeft op 16 september 2014 de verordening leerlingenver-
voer vastgesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015. De verordening regelt 
vergoeding van vervoer van gehandicapte leerlingen voor primair, voortgezet en (voortgezet) 
speciaal onderwijs.
U kunt de verordening vinden in het digitale gemeenteblad  www.winsum.nl/gemeenteblad

INFORMATIE OVER AARDBEVINGEN DOOR GASWINNING
Heeft u vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere 
onderwerpen die daarmee te maken hebben? Kijk op  www.winsum.nl; daar vindt u Wonen 
en Leven informatie over aardbevingen door gaswinning.

NOTA  DORPSHUIZEN VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2014 de Notitie Dorpshui-
zenbeleid 2015 en verder vastgesteld. De nota is te vinden op  www.winsum.nl.

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.
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WMO-BELEID EN BELEIDSPLAN JEUGDHULP BEDUM, DE MARNE, WINSUM EN EEMS-
MOND (BMWE) VASTGESTELD
Op 2 december heeft de gemeenteraad van Winsum het Wmo-beleid BMWE 2015-2018 vast-
gesteld. Ook heeft de gemeenteraad op 2 december het beleidsplan jeugdhulp BMWE-ge-
meenten 2015-2018 vastgesteld. U kunt het beleid vinden op www.winsum.nl.
De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken intensief samen op deze  
beleidsterreinen. In de twee beleidsplannen jeugdhulp en Wmo BMWE-gemeenten 2015-2018 
staat wat de gemeenten de komende jaren willen bereiken op het gebied van jeugdhulp en 
Wmo en hoe zij dat willen doen.
Maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2015 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 in. Gemeenten 
zijn vanaf dan, naast de huidige taken, ook verantwoordelijk voor begeleiding en dagbeste-
ding. Als u een ondersteuningsvraag heeft in het kader van de Wmo kunt u vanaf 1 januari 
terecht bij het Wmo-loket van Winsum, in het gemeentehuis. Het loket is op maandag t/m vrij-
dag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op  
0595-447760,  gemeente@winsum.nl 
Jeugdhulp
Op 1 januari 2015 gaat ook de nieuwe Jeugdwet in en worden de gemeenten verantwoordelijk 
voor alle vormen van jeugdhulp. De nieuwe taken bestaan uit alle ondersteuning, hulp en 
zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en 
stoornissen. Ook de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en 
de adviseringen en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling 
gaan naar de gemeente. Heeft u vragen over jeugdzorg, opvoeding of opgroeien? Dan kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen op:
• woensdagochtend van 10.00-11.00 uur in het Gezondheidscentrum Winsum  (Meeden 3B).  

Dit spreekuur worden gehouden door het Algemeen  Maatschappelijk Werk.
• donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur in het Gezondheidscentrum Winsum  (Meeden 3B). 

Dit spreekuur wordt gehouden door medewerkers van de GGD,  Maatschappelijk Werk en 
MEE. 

U kunt het Centrum voor Jeugd en Gezin ook bereiken  050-367 49 91 (op werkdagen van 
8.00-20.00 uur) en  tel.advisering@ggd.groningen.nl.

VERORDENINGEN JEUGDHULP 2015 EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 
2015 VASTGESTELD
De gemeenteraad van Winsum heeft op 2 december 2014 vastgesteld:
• de verordening jeugdhulp gemeente Winsum 2015. De verordening treedt in werking op 1 

januari 2015. De verordening regelt welke vormen van jeugdhulp er binnen gemeente Win-
sum zijn en hoe de toegang tot die jeugdhulp wordt geregeld.

• de verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Winsum 2015. De verordening 
treedt in werking op 1 januari 2015. De verordening regelt welke vormen van ondersteuning 
er binnen de gemeente Winsum zijn bij de versterking van de zelfredzaamheid en participa-
tie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, en 
bij beschermd wonen en opvang. Ook regelt de verordening hoe de toegang tot die onder-
steuning wordt geregeld.

U kunt de verordeningen vinden in het elektronisch gemeenteblad, via  www.winsum.nl/
gemeenteblad.

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:
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VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)
In de Basisregistratie Personen zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen, die in 
Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, 
maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partner-
schap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvuldig om 
met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn zeer terughoudend met het verstrek-
ken van gegevens aan derden. Het is van groot belang dat de over u in de Basisregistratie 
Personen opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact 
op met het Klantcontactcentrum. Kunt u zich legitimeren, dan kunt u, als inwoner van de ge-
meente Winsum, uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U kunt dit ook digitaal 
opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl. Hiervoor heeft u uw DigiD gebruik-
ersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden, dan kunt om correctie vragen.
Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet 
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Voor het indienen van een dergelijk verzoek zijn speciale formulieren beschikbaar.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het ge-
meentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van 
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vra-
gen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit 
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.
Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks, door het indienen van een schriftelijk verzoek,  een  overzicht opvragen aan 
wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken 
dit overzicht, kosteloos, toegestuurd.
Aanvraagformulieren op www.winsum.nl
Zowel het verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens als het verzoek om eigen ge-
gevens op te vragen kunt u online indienen via  www.winsum.nl.
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum,  0595-447777.

BELASTINGVERORDENINGEN
De gemeenteraad van Winsum heeft op 6 november 2014 vastgesteld de verordeningen op 
de heffing en invordering van: leges 2015, inclusief tarieventabel; lijkbezorgingsrechten; 2015, 
inclusief tarieventabel; marktgelden 2015; onroerendezaakbelasting 2015; roerendezaakbe-
lasting 2015. De verordeningen treden in werking op 1 januari 2015 en zijn te vinden in het 
digitale gemeenteblad via  www.winsum.nl/gemeenteblad.

HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier 
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van 
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat. 
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Al ruim 200.000 mensen krijgen 
in Nederland online hulp. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen. Online hulp is te vinden 
op  www.hulponline-noord.nl.

SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U heeft 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. U kunt het document op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 
uur bij onze receptie afhalen; op woensdag zelfs tot 19.00 uur. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 
12.30 uur open. Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
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LUIERVERZAMELPUNT IN BAFLO, SAUWERD EN EZINGE
Het luierinzamelpunt bij het kinderdagverblijf van Kids2B in Winsum is al jaren een succes. 
Ouders met kleine kinderen kunnen daar hun gebruikte luiers inleveren. Dat scheelt behoorlijk 
in de afvalkosten! De gemeente Winsum wil in Sauwerd, Ezinge en Baflo ook graag een luier-
inzamelpunt inrichten. Om te voorkomen dat er ander afval in de luiercontainer gestort wordt, 
is het daarbij nodig dat er op de locatie voldoende toezicht is. De gemeente heeft al naar ge-
schikte plekken gezocht, maar is daarin tot nu toe nog niet geslaagd.
Vraag aan inwoners van Sauwerd, Ezinge en Baflo:
Weet u een geschikte plek voor een luierinzamelpunt in uw dorp waar ook voldoende toezicht 
is? De benodigde ruimte hoeft niet groot te zijn. Het gaat om 1 of 2 mini-containers die verge-
lijkbaar zijn met een gewone huisvuilcontainer. Wij horen het graag! Suggesties kunt u door-
geven aan mevr. A. Das:  a.das@winsum.nl

EEN REGENTON - GOED VOOR HET MILIEU ÉN GOED VOOR U!
Weet u dat in Nederland per vierkante meter dak zo'n 800 liter regenwater opgevangen kan 
worden? Regenwater is schoon water dat u prima kunt gebruiken om bijvoorbeeld planten wa-
ter te geven en uw auto te wassen. Daarmee bespaart u op uw watergebruik en gaat uw reke-
ning omlaag! U kunt nu voor een extra voordelige prijs via de gemeente een regenton kopen. 
Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. 

AFVALACTUEEL OF AFVALWIJZER GEMIST? 
Onlangs is zowel de AfvalActueel (gemeentelijke nieuwsbrief) als de Afvalwijzer 2015 huis aan 
huis bezorgd. Heeft u het in de brievenbus gemist? U kunt via de gemeente Winsum alsnog 
een exemplaar verkrijgen. Telefoon: 0595-447777. 
Een digitale versie van de AfvalActueel en van de Afvalwijzer is te vinden op  www.winsum.
nl/milieu.

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN
De gemeenteraad van Winsum heeft op 18 november 2014 de verordening op de heffing en 
de invordering van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2015, inclusief tarieventabel vast-
gesteld. De verordening treedt in werking op 1 januari 2015. De verordening regelt de heffing 
en invordering van afvalstoffenheffing. U kunt de verordening vinden op  www.winsum.nl/
gemeenteblad.

GLADHEIDSBESTRIJDING
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. 
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk.  
Als wegbeheerder wil de gemeente  de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. Hierbij maken 
wij onderscheid tussen:
Gewone gladheid: Bij opvriezen, aanvriezen en bevriezing van natte weggedeelten wordt er 
gestrooid op doorgaande wegen, busroutes, hellende straten, drukke fietsroutes en bruggen.
Extreme omstandigheden (ijzel en sneeuwval): Bij extreme omstandigheden wordt overal 
gestrooid, te beginnen op de doorgaande wegen, busroutes, hellende straten, drukke fiets-
routes en bruggen.
Uitkijken en aanpassen
Tussen het uitrukken van de strooiploegen en het strooien van de laatste straat zit een tijd-
verschil van circa twee uren. De gladheidsbestrijders doen hun best, maar het weer blijft een 
grillig natuurverschijnsel. Niet alle situaties zijn te voorzien. Uitkijken en aanpassen aan de 
situatie blijft het devies voor weggebruikers. Er worden geen waarschuwingsborden geplaatst.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl kunt u de Winterdienst 2014-2015 downloaden. Hierin leest u onder 
andere de strooiroutes en de sneeuwschuifroutes.
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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 bruingoed 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. DAfvalbeheer Noord-Groningen is 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.

MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
In een vracht huishoudelijk afval uit Noord-Groningen is tijdens het lossen medisch afval 
aangetroffen, onder meer een injectiespuit met naald. Dit hoort absoluut niet in de grijze con-
tainer.
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in 
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de in-
stallatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan. 
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal 
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen 
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdag-
middag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op 
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te 
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo 
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken. 
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BAAS EN HOND IN DE GEMEENTE WINSUM
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en een vriend voor de kinderen. Ook voor 
anderen kan een hond plezierig zijn. Toch ontvangt de gemeente Winsum regelmatig klachten 
over hondenpoep en overlast door honden. 
Wist u dat in de gehele gemeente Winsum:
• een hond altijd aangelijnd moet zijn op de weg binnen de bebouwde kom? Ook parken, 

plantsoenen en voetpaden horen bij de openbare weg. Door uw hond aan te lijnen voorkomt 
u hinder of gevaar voor overige weggebruikers. 

• u een bekeuring riskeert als uw hond zijn behoeften op de weg of het voetpad doet? Als u de 
uitwerpselen onmiddellijk verwijdert bent u uiteraard niet in overtreding.

• dat dit niet alleen in het dorp Winsum geldt, maar in alle dorpskernen van de gemeente?
Loslopende honden
Binnen de bebouwde kom moet elke hond dus aangelijnd zijn, in het buitengebied hoeft dat 
niet. Uiteraard bent u als hondenbezitter ook in het buitengebied verantwoordelijk voor uw 
hond. U heeft een zogeheten zorgplicht. Zo zorgt u als hondenbezitter ervoor dat uw hond op 
de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dat toch, dan kunt u hiervoor een 
bekeuring krijgen.
Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich op 
zijn gemak met loslopende honden. Vooral kinderen kunnen angstig zijn. Loslopende honden 
kunnen soms bedreigend overkomen, zowel voor andere honden als voor mensen. Ook al is 
een hond niet agressief van aard, dan nog kan de ander schrikken van de hond. Omgekeerd 
kan een hond ook schrikken en hierdoor onverwacht gedrag vertonen. Wij verzoeken u als 
hondenbezitter om hier rekening mee te houden: als er wandelaars of mensen met kinderen in 
de buurt zijn, lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en hou uw hond kort.
Hondenpoep
Een hond moet elke dag uitgelaten worden. De hondenpoep die daarvan het 
gevolg is, is voor veel inwoners een grote ergernis. Niemand vindt het leuk 
om in hondenpoep te trappen, bovendien ziet de straat er vies uit. Honden 
doen hun behoefte waar het hun uitkomt. Een hond ziet niet waar het wel of 
niet mag. U als eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor 
dat uw hond binnen de bebouwde kom aangelijnd is en zijn behoeften niet 
op de weg, het voetpad of op en rondom een kinderspeelplaats doet.

	  

SNOEIPROGRAMMA NOVEMBER 2014 – APRIL 2015
Van snoeien tot kappen
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven 
gesnoeid. Het snoeiprogramma bevat behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sier-
heesters ook het uitdunnen van bosachtige beplantingen. In vaktaal spreken we van bosplant-
soen. Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties. In een 
aantal situaties ontkomen we er niet aan dat een boom gekapt zal worden. Voor deze bomen is 
vaak een kapmelding nodig. Deze staan dan in de gemeentelijke advertentie onder het kopje 
‘Kapmeldingen’. 
Snoeiprogramma inzien
Een overzicht van alle werkzaamheden staat op www.winsum.nl. Dit geldt ook voor de bijbe-
horende toelichting. Het ligt eveneens ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeente-
huis. Op de lijst staan alleen de meest opvallende werkzaamheden.
Meer informatie
Een exacte planning is vaak moeilijk te geven. Is dit wel belangrijk voor, dan kunt u contact 
opnemen met Jakob Noorman van Beheer en Onderhoud ( 0595-447788). Voor overige 
vragen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777) of mailen naar  ge-
meente@winsum.nl. Informatie is ook te vinden op  www.winsum.nl.
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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.

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!

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.
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbe-
middelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er 
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast, 
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de 
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook be-
reid bent om met uw  buren te praten over mogelijke oplossingen. 
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of 
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

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.

BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een 
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld 
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omge-
ving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar 
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te 
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of 
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij 
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernet-
mail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoor-
beeld een woninginbraak of een brandstichting. 
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onder-
deel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit 
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt 
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samen-
werking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich 
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog 
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar  
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
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Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum

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 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)

	  

	  

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.

Landarbeidersvereniging “Eigen Grond”: zelf uw groente verbouwen

Secretariaat: S. de Vries
Langs de Tocht 8
9771 BS  Sauwerd
 050-3062021

Sauwerd, december 2014

Beste inwoners van Adorp, Sauwerd/Wetsinge,

Per 1 februari 2015 komen er enkele percelen vrij op het volkstuinen complex aan de Valge-
weg tussen Sauwerd en Klein Wetsinge.

Hebt u altijd al uw eigen onbespoten groenten willen verbouwen, dan is dit uw kans! Niet meer 
afhankelijk zijn van het aanbod in de supermarkt, maar zelf bijzondere rassen telen.

Een perceel op het volkstuinen complex is naar keuze 1 of 2 are groot. De huurprijs bedraagt 
€ 3,15 per are en het lidmaatschap van de vereniging € 1,35 per jaar.

Ook wetenschappelijk is bewezen, dat het werken in uw eigen moestuin zeer gezond is voor 
jong en oud, leuk en ontspannend voor lichaam en geest.

Als nieuw lid betaalt u € 50,- borg voor het eerste jaar. Deze borg wordt het volgend jaar aan 
u terug betaald bij goed onderhoud en onkruid vrij houden van het perceel.

Hebt u geen ervaring met tuinieren, dan zijn er altijd wel mensen op de tuin aanwezig, die u 
graag willen adviseren. Voor de beginnende tuinier een uitdaging.

Is uw belangstelling gewekt en hebt u er zin in, neem dan vóór 1 februari 2015 contact op met 
onze secretaris: S. de Vries,  050-3062021.

Namens het bestuur,
Johan Leegte, voorzitter
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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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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Openingstijden dorpshuis Ubbegaheem

Ubbegaheem is gesloten van 25 december tot 30 december 2014.

Openingstijden van 2 januari tot 15 april 2015
Dinsdag        17.00 tot 21.00 uur
Woensdag   17.00 tot 21.00 uur
Donderdag   17.00 tot 00.00 uur
Vrijdag          12.00 tot 13.00 uur
                       17.00 tot 00.00 uur
Zaterdag       17.00 tot 00.00 uur

De keuken sluit om 21.00 uur. 

Op zondag en maandag is het dorpshuis gesloten. 

Voor feesten, partijen, vergaderingen, catering enz. kunt u op afspraak ook buiten reguliere 
openingstijden terecht.

	  

	  

(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)
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Gevraagd (1)

Wollen dekens voor Roemenië. Hier 
worden kussens van gemaakt.

Mevrouw Van Dijk, Slagters-
rijge 5, 9891 AN Ezinge

 06-33147440

Gevraagd (2)

Oud ijzer en metalen (geen 
vrieskasten of koelkasten).
Metalen evt. tegen betaling.

Oude houten klompen waar vogelhokjes 
van worden gemaakt.

De heer Van Dijk, Slagters-
rijge 5, 9891 AN Ezinge

 06-33147440

Zaken vermist

of vernield?

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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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorpshuis Artharpe voor een tweegangendiner 
bereidt door Ingrid Slierings samen met vrijwilligers. IIngrid Slierings, kok van beroep, bereidt 
iedere vrijdag met verse producten samen met vrijwilligers een gevarieerd 2-gangenmenu.  
Iedereen is van harte welkom.

Graag van te voren opgeven.Dat kan tot en met iedere woensdag bij Agnes:  050-3061664 
of 06-20299063, een briefje in de brievenbus van Artharpe of mail naar:  agnesrozeboom@
hotmail.com

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

Artharpe is iedere vrijdag na de dorpstafel open voor een ieder die langs wil komen voor 
gezelligheid, een drankje of een spelletje.

Vrijdag 2 Januari
We starten het Nieuwe jaar in 2015 met een "Nieuwjaar-buffet”:
Soep, daarna quiches, hapjes en tenslotte een dessert.

Spelend het nieuwe jaar inwijden
Dorpshuis Artharpe en volleybalvereniging Artharpe bieden 
iedereen de gelegenheid om op 2 januari na de dorpstafel, dus 
ongeveer om half acht, met elkaar een kaartje te leggen; sjoe-
len of een ander spel kan natuurlijk ook.
Om 24.00 uur is het sluitingstijd.

Vrijdag 9 januari: geen dorpstafel i.v.m. 55+ diner.

Vrijdag 16 Januari
Voorgerecht:  Mosterdsoep
Hoofdgerecht: Zuurkoolgoulash met aardappelen

Vrijdag 23 januari 
Hoofdgerecht: Cordon bleu, aardappeltjes, groenten
Nagerecht:  Roompudding

Vrijdag 30 januari
Hoofdgerecht: Kip (Bio) in rode wijnsaus, puree en groenten
Nagerecht:   Citroen syllabub   

Vrijdag 6 februari: geen dorpstafel i.v.m. toneeluitvoering 
LAOMAS.

	  

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge

Onze activiteiten gaan gewoon door. Wanneer spullen u in de weg staan of er een woning leeg 
gehaald moet worden dan kunt u bellen met:
* Henk Valkema     	050 3061220 of             
* Tjeert Geertsema    050 3061576 of
* Piet Drijfhout            050 3061960             
Namens de commissie:  Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en 
Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, dien-
sten, 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 in Adorp, Sauwerd of Wet-
singe woont en het onderwerp spreekt u/jou aan…. kom gerust. Ieder is van harte welkom.

Maandag 5 januari 2015: Thema-ochtend 'Fruit' van 10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
De eigenaar van Fruitteeltbedrijf Oudebosch nabij Niehove komt deze ochtend vertellen over 
voornoemd bedrijf. In 1968 werd gestart met de teelt van fruit en aardappels op de plaats die 
al vanaf de 16de eeuw bekend stond als Oudebosch. In 1970 werd begonnen met de verkoop 
van meerdere fruitsoorten en streekproducten vanuit de boerderijwinkel.
Wij kunnen ook verschillende sapjes proeven.

Vrijdag 9 januari nieuwjaarsbijeenkomst (zie pagina 25).

Maandag 12 januari 2015: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
Ook nu weer tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Hebt u vragen of zijn er dingen 
waar u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursus-
sen, problemen met computer, laptop, Ipad of tablet. Er wordt geprobeerd u te helpen.

Maandag 19 januari 2015: Thema-ochtend 'Kamp De Beets' van 10.00-12.00 u. in Ubbe-
gaheem te Sauwerd
De heer Spanninga komt vertellen over het kamp De Beets bij Sellingen. Een kamp met een 
veelzijdige geschiedenis, dat in een periode van ruim tien jaar onderdak heeft geboden aan 
achtereenvolgens werklozen, joodse mannen uit Amsterdam, jonge mannen die waren opge-
pakt voor de Arbeidsinzet, gevluchte NSB-ers na Dolle Dinsdag en leden van de SS en man-
nen van de NSB na de oorlog als politiek delinquent. Na de lezing wordt een tweetal films 
vertoond.

 Maandag 26 januari 2015: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje en een kop koffie. Mocht u vragen hebben een luisterend oor is er altijd! 
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Heeft u vragen? Er wordt ge-
probeerd u te helpen.

Maandag 2 februari 2015: Thema-ochtend 'Werk en belevenissen van een ecoloog' van 
10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
De heer Jan Doevendans, ecoloog en eco-consultant bij Buitenbedrijf BBZ Natuur(bouw)
meesters, vertelt wat hij in 30 jaar als zelfstandige, heeft veranderd, gevangen, geringd, 
beleefd en gepubliceerd.

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 9 januari

in dorpshuis Arthapre te Adorp

Aanvang 17.00 uur met opening door de voorzitter

en om 18.00 uur een uitgebreid Italiaans buffet

Gast deze avond is 

CEES REINDERS
                                     Hij gaat ons om ongeveer 20.00 uur een

geschiedenisverhaal vertellen.

Samen met Fré Schreiber gaf Cees Reinders in de afgelopen

jaren tal van cursussen in de Hogelandster variant van 

het Gronings. In dat kader schreef Cees Reinders een 

groot aantal teksten over het landschap, de cultuur en 

de geschiedenis van het Hogeland. Deze verhalen

zijn gebundeld in boekvorm

“Van dou en nou op t Hogelaand”
Op deze wijze is een uniek geschiedenisboek ontstaan, 

voor het eerst Hogelandster geschiedenis in ‘t Hogelandsters

Toegang is gratis
                                                                 Buffet kost € 19,50 incl. 2 consumpties

Als u mee wilt eten moet u zich opgeven 

vóór 3 januari 2014

 Bij Nelly Rasker  050 306 1036

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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Programma Vrouwen van Nu afdeling Adorp

Inmiddels zijn we af weer zo halverwege ons seizoen, maar er volgen nog interessante 
avonden. Alle avonden beginnen om 19.45 u.

14 januari 2015
Jaarvergadering met verhalenbingo.

11 februari 2015
Mevrouw Fatima Taghvaie vertelt over haar leven als vluchteling uit Iran in Nederland.

11 maart 2015
De heer De Jong met als onderwerp Kerkuilen.

8 april 2015
Mevrouw Johanna Kuipers met als onderwerp financiële uitbuiting ouderen en bewindvoering.

eind april 2015: ons jaarlijkse reisje

Zoals u ziet een zeer gevarieerd programma en we roepen de vrouwen van Adorp dan ook op 
om zich aan te sluiten bij Vrouwen van Nu. 

Trudy Kamps
secretaris Vrouwen van nu Adorp
 06 25011553

Sint Nicolaas en de kerk van Adorp

In het Contactblad van 1 december jl. werd aangegeven dat er de kerk van Adorp aan Sint 
Nicolaas gewijd zou zijn. Dit is gebaseerd op het feit dat vele eeuwen lang de huur van de 
bezittingen van de Adorper kerk heel specifiek op de dag van Sint Nicolaas aan de kerk moest 
worden betaald. Dit in tegenstelling tot het algemene gebruik om dit op Midwinter te laten doen.

Reina de Lange

12e seizoen jamsessies Culturele Commissie Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het winterseizoen 2014-2015 weer jamses-
sies, die deze keer in Ubbegaheem in Sauwerd plaats vinden.

De laatste twee sessies worden gehouden op 25 januari en 15 februari 2015. Deze jamsessies 
beginnen altijd om 16.00 uur en de toegang is gratis.

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp gaan al weer het twaalfde seizoen in, en 
zijn intussen in de regio en zelfs ver daar buiten een begrip geworden. 

In de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten de weg naar deze happeningen te vinden 
om gezellig mee te komen jammen. 

Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig, de samenstel-
ling van de rest van de band verschilt per keer.

Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten, 
nummers (mee) te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers ten 
gehore te brengen.

Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moeten zelf meegeno-
men worden.

Voor muziekliefhebbers dus ook gedurende dit winterseizoen weer vier keer de gelegenheid 
om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten.
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Winterproblemen

n Verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Ien de naacht van vrijdag 26 op zodderdag 27 december vleden joar is ien t zuden van t laand 
winter ienvalen. Ien dat gebied beneden de grode rivieren vil twij tot zeuven centimeter snij, mit 
op summege steden tot vieftien centimeter. Hou zudelker hou meer snij. n Oardege praan zol 
je zeggen, mor nou ook weer nait wereldschokkend. Is wel ais voaker zoveul snij valen toch? 

Mor t is doar ien t zuden dij vrijdag zowat beleefd as n ramp. Dij zodderdagmörgen haar t 
verkeer op wegen veul last van snij. En ook op t spoor was t meleur. Oet veurzörg was der al 
n aanpaasd dainstreuster, mor desondanks villen der nog n bult traainen oet. Op n zeker me-
ment reden der ien de buurt van Eindhoven haildaal gain traainen meer. 

Volgens de de NS waren de problemen ontstoan waren deur vaaier oorzoaken. Vanwege 
"extreme koude" (t vroor naargens meer as -6 groaden!) hoaperde elektronica bie wissels en 
waren bovenlaaidens bevroren. Ook roakten wizzels verstopt deur iesklonten, ofkomstig van 
traainen. Verder waren der n poar traainen dij nait wieder konden vanwege pech, woardeur der 
n "sneeuwbaleffect" ontston. (Wat n apaarde beeldsproak...) 

Mor der was nog veul meer ellèn. t Dak van C&A ien Tilburg draaigde ien te störten onder t 
gewicht van snij. Oet veurzörg bennen dij winkel en Albert Heijn dernoast, ontroemd. Op t 
pladde dak laag zoveul snij, dat dij op n poar steden flink deurzakte. Plietsie het ook vieftien 
wonings tegenover t winkelcomplex ontroemd. Ze waren baang dat muren ienstörten zollen, 
as dak noar beneden kwam.

Ien Vught bezweek dij zodderdagmörgen t dak boven n iesboan, ook onder druk van te veul 
snij. Dak was berekend op n snijloag van 20 centimeter. Omdat ter meer snij op laag, was 
brandweer vroagd om snij der òf te hoalen. Mor brandweer kwam te loat bie iesboan aan van-
wege gladte, en dou was t al gebeurd. 

Iesboanen ien Oisterwijk en Prinsenbeek hebben ze dou oet veurzörg ook mor sloten. Ien 
Oisterwijk was al n gedaailte van t dak ienstört. Summege attracties onderdak van de Winter 
Efteling werden ook sloten. Volgens directie van De Efteling om vaaileghaid van de gasten te 
garanderen. En ien Steenbergen störtte zodderdag t dak van n grode opslagloods ien, ook 
vanwege snij.

Dat ienstörten van dij doaken zörgde bie mie veur n fikse deuk ien mien - en meschain ook 
wel joen - vertraauwen ien gebaauwen en aander constructies. As wie n gebaauw ienlopen, n 
grode brug of n viaduct over goan of n tunnel ienrieden, vertraauwen wie der gewoon op dat 
t nait brekt of ienstört. Wie stoan doar nait doagelks bie stil en summegen haildaal nooit. Wie 
vertraauwen t gewoon.

Mor wel ooit n oardbeven mitmoakt het, zoas leste joaren hier ien Grunnen, of n ofbrekend 
balkon, zoals n joarofwat leden nog ien Maastricht, begript wel wat ik bedoul. Ook ienstörtende 
doaken noa n hoosbui valen hieronder. In dat verband wil ik joe, as gewezen baauwkundege, 
wiezen op n baauwkundeg onding: t pladde dak. 

Vanwege ofstromend regenwotter laangs ziedkanten te veurzain van n opstoande raand, de 
dakraand, ien combinoatsie mit ofvoerpiepen. Dij ofvoerpiepen kinnen mit bloaren, mos of 
aander rommel verstopt roaken. En din heb je n bak mit wotter op dak. Benoam grodere 
doaken bennen hier hail gevuileg veur. 

Zodroa der veul wotter op komt en ofvoeren kinnen t nait aan of bennen verstopt, gaait t dak 
en de constructie doaronder n beetje deurboegen, wotter weegt n kilo de liter. Doardeur kin 
der wat meer wotter op, t dak boegt doarvandoan nòg meer deur, nòg meer wotter der op en 
t gevolg is oetaindelk dat dak t gewicht van aal dat wotter nait meer holden kin en ienstört. En 
dit geldt ien zekere zin ook veur snij.
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n Principieel foute constructie dus, behaalve as t dak staark genog is. En doar zit hom nou net 
de kneep volgens mie, mor doarover wiederop meer. Terwiel der n veul bedere constructie is, 
t schune dak. Zo'n schuun dak kìn haildaal gain wotter vaastholden. Boetendes is zo'n con-
structie slim stabiel vanwege de onvervörmboare drijhouk. Der worden desondanks hail veul 
pladde doaken toupaasd. 

n Belangrieke rol ien ons vertraauwen ien dit soort constructies speulen de baauwveurschrif-
ten en de ofdailens baauw- en woningtouzicht van ale gemainten, dij doar op touzain mouten. 
Dat dij ofdailens doarmit ien t verleden nog wel ais deurschoten ien heur regeldrift was ain van 
de oorzoaken dat t wat ainvoudeger mos. 

Der waren te veul betuttelnde regels veur dakroamen, dakkapellen, toenhoeskes, volières en 
schuttens. Minder regels dus en dat is op zich n goud ding. Toch is de toak van zo'n ofdailen 
baauw- en woningtouzicht nog aalweg hail belangriek. Dat de staarkte van gebaauwen - en 
doarmit ons vertraauwen ien dij gebaauwen - blift zoas t is en west het. 

Nait veur niks is dij toak ook ien handen van onze overhaid. Ik mout ter toch nait aan denken 
dat zukswat ook op de vrije maart terecht komt. Dat ter commerciële ienstanties bie betrokken 
worden. Dat onze vaaileghaid den van commerciële belangen ofhankelk wordt.

Mor noa wat ter ien de doagen vlak noa kerst ien t zuden van t laand gebeurd is vanwege dij 
snij, heb ik mien ernstege twiefels. Der is bliekboar leste joaren wat veraanderd op dit stuk. 
Want as der n hail gewone winter ienvaalt mit n centimeter of tien, vieftien snij, is haile boudel 
ien toeze. 

Verkeer dat vaastzit, gebaauwen dij ontroemd worden. Ja, allerdeegs gebaauwen dij ien-
storten! Dat gebeurde ja nait bie òns, allain ien t Midden Oosten en nog wieder vot. Mor 
doaken van gebaauwen bie ons kinnen bliekboar nait meer tegen n snijbelasten van meer as 
20 centimeter! Ik heb vrouger op technische schoul leerd dat je mit n vaaileghaidsfactor reken 
mozzen. Tegenwoordeg huift dat bliekboar nait meer.

As ie t mie vroagen komt dat gedounde ook mit vandoan dat gebaauwen van tegenwoordeg 
groder bennen. Apaarter, biezunderder, gekker. En dij grodere overspannens en iengewik-
kelder constructies dij doar bie heuren, dat kost meer matrioal - en dus ook meer geld. 

Bennen architecten en ontwaarpers van nou doarom te zuneg? Kost opdrachtgevers te veul 
geld? Veur n dubbeltje op eerste rang? Letten ofdailens baauw- en woningtouzicht meschain 
wat minder op regels...? Feit is wel dat veul gemainten dij controlerende toak oetbesteed heb-
ben aan externe bureau's zoas ingenieurs- of architectenbureau's. Dus toch commercie? Ik 
heb mien ernstege twievels.

En den nog even over t verkeer. t Was doar ien t zuden dij vrijdagoavend en zodderdag ain 
grode glibber- en gliepartij, volgens de media. Op grode wegen waren der vanwege snij veul 
files en n bult ongelukken. Vrachtwoagens dij scheerden, of dij nait bie n oprit omhoog konden. 
Allerdeegs n snijschoever kwam ien sloot te lande. 

Mor ook veul slippartijen van personenauto's mit male gevolgen. Tegen vangrails aan, ien sloot 
of tegen nkander aan. Wat ik mie doarbie ofvroag: sinds n poar joar hebben wie toch hoast 
apmoal winterbanden? t Is nog net nait verplicht, ien Duutslaand al wel. Mor doar kin je op 
wachten, volgens mie. t Is netuurlek ook n mooie handel veur garages en bandenfebrieken.

Volgens de ANWB is bie normoale snijval t rieden mit winterbanden onmisboar. Dij banden 
hebben op n besnijd wegdek veul meer grip as zummerbanden. As temperatuur leger is, den 
is kaans op slippen groder mit gewone banden. En ook as weg nat is, of as der iezel of snij op 
ligt, wordt slipgevoar groder. 

Doarom bennen wie dus apmoal aan de winterbanden goan. Mor of dat doar ien t zuden ook 
echt holpen het...? Ik heb ook hierover mien twievels. En hou hebben wie ons tot veur n poar 
joar mit gewone banden den red? Oké, dou waren der ook slippartijen en blikschoades. 
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Mor ien mien beleven was de toustand ien t zuden dij vrijdag en zodderdag zodoaneg, dat ter 
massoal slipt en gleden is. Mìt winterbanden! En bie n snijvaal van maximoal 15 centimeter. 
Dat is toch nait extreem veur n gewone winter. Ik heb wel ais heurd dat ter paardie lu bennen 
dij juust háárder rieden mit winterbanden. Zai hebben ja meer grip. 

Ale leesders van t Contactblad: veul zegen ien t nij-joar.

Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Een kale molen Eureka in het Noord-Groninger Landschap

Sinds de molen Eureka voor een symbolisch bedrag van de vorige eigenaar, de familie Offerin-
ga in Groningen, is overgenomen door de Molenstichting Winsum, is er door de molenstich-
ting hard gewerkt aan een restauratieplan. Met de officiële start op donderdag 9 oktober is de 
restauratie van de Wetsinger molen begonnen.  

De subsidie-aanvragen bij de Provincie Groningen, de 
Gemeente Winsum, de Post/giro loterij, het Scholtens-
fonds en het Prins Bernhard cultuurfonds passeerden 
aldaar de bestuurstafels en werden positief beantwoord 
voor de Molenstichting Winsum. Een vrijwel volledig 
dekkings-plan voor de restauratie en een gunstige in-
schrijving gaven uiteindelijk groen licht aan de firma 
Vaags Molenwerken uit Aalten om de klus te klaren

Op 6 oktober ging de molenbouwer in Klein-Wetsinge 
aan de slag met de voorbereidingen voor demontage 
van de wieken en het staartstuk. Deze onderdelen 
worden in de werkplaats in Aalten volledig gerestau-
reerd. In het voorjaar van 2015 kan dan de montage 
aan de molen Eureka weer plaatsvinden.

Voor het strippen van de wieken moesten de wieken 
na vele jaren van stilstand gedraaid worden en de kap 
in een andere richting gezet, het zogenaamde kruien. 
Beide acties verliepen vlotjes en met de gestripte 
roeden stond  de molen er al iets “kaler” bij.

De officiële onthulling van het bouwbord, door gede-
puteerde Bote Wilpstra, burgemeester Rinus Michels 
en voorzitter Peter Pauw, was het startsein voor de 
medewerkers van Firma Vaags om de roeden met een 
hoogwerker uit de askop te takelen. 

Daarna volgde het afnemen van de staartstukken van de molen. De staart, de lange en de 
korte schoren zitten aan de  achterkant van de molenkap en dienen om de kap op de juiste 
windrichting te kruien. 

De molen Eureka ziet er nu kaal en onttakeld uit. De dagelijkse voorbijgangers op de N361,  de 
omwonenden in Klein- en Groot-Wetsinge en de bewoners van Sauwerd  kunnen er verzekerd 
van zijn dat er in de winterperiode hard en deskundig aan herstel aan de molenonderdelen 
Eureka wordt gewerkt in Aalten.

Johannes Nijmeijer,  Ids H. Van der Honing  
Molenstichting Winsum

	  



Trekkingsuitslag 2014

van de opbrengst 
is direct voor de

clubkas

     80% Prijzen innen?
Maak een kopie van uw volledig ingevulde winnende lot en stuur het origineel in een voldoende gefrankeerde gesloten envelop naar: Nationale 
Grote Clubactie, Postbus 440, 5000 AK Tilburg. Uw prijs wordt binnen 6 weken bijgeschreven op uw bankrekening of naar u toegestuurd. Als u uw 
lot heeft betaald via een eenmalige machtiging, hoeft u niets te doen. Binnen 6 weken ontvangt u uw prijs thuis of, in geval van een geldprijs, op 
uw bankrekening. Aan de Grote Clubactie is een vergunning voor 5 jaar verleend door het Ministerie van Justitie op 7-12-2009 onder 
nummer 5631620/09/DSP. Wijzigingen op het prijzenpakket en typfouten zijn door de Grote Clubactie te allen tijde voorbehouden.

Hoofdprijzen
1e prijs € 100.000,- 3803624
2e prijs Volkswagen UP! 3647930

Overige prijzen
3e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 2.500,-

1101252
4e – 6e prijs Pharos Reizen waardebon t.w.v. € 1.250,-

0206401 0380916 0843726
7e – 9e prijs Eurocamp reischeque luxe campingvakantie t.w.v. € 750,-

0364852 0606393 2645515
10e –14e prijs Thermae 2OOO arrangement voor 2 personen

0074187 0639873 3349568 3875321 3883856
15e – 48e prijs Safety Experience all-in slipcursus voor 2 personen

0000045 0330466 0355869 0367491 0442152 0600443 0612980 0626415 0670406 0699975
0735112 0962287 1113156 2510988 2589675 2624011 2692000 2734900 2852904 2975990
3011093 3194853 3340408 3449623 3546747 3691794 3710306 3795568 3803572 3807322
3821086 3953287 4060997 4066017

49e – 78e prijs Fletcher Hotels all-in arrangement voor 2 personen
0187137 0458914 0630776 0652936 0722508 0780814 0829097 0888801 1018901 1022297
2607603 2834963 2855297 2935494 3010337 3017589 3197296 3237953 3290160 3350155
3374693 3396029 3448366 3550447 3645791 3764031 3776236 3822105 3866842 4016633

79e – 93e prijs Horloge.com waardebon t.w.v. € 175,-
0116331 0121684 0150537 0813285 0850154 0936589 1088370 1120126 2521969 2727157
2998781 3009590 3403307 3739332 4071343

94e – 123e prijs Duinrell incl. onbeperkt Tikibad 4 entreekaarten
0072598 0087261 0094806 0241700 0275101 0522873 0531854 0612132 0726311 0828038
0990790 0995624 1009457 2507058 2562373 2700897 2714167 2756022 2890372 2977498
3020627 3043317 3155492 3226070 3331366 3578221 3597955 3828064 4038504 4059899

124e – 138e prijs Thermae 2OOO 2 duo entreekaarten
0120858 0453462 0642264 0727471 0776887 0832097 0952304 1031061 1046866 1120990
2514638 2774889 2785421 3739543 4070227

139e – 168e prijs Bobbejaanland 4 entreekaarten
0002994 0018673 0088734 0148421 0303704 0401528 0402447 0691907 0697932 0812807
2512122 2562676 2735851 2759827 3161431 3369920 3374101 3442633 3460299 3500067
3530293 3559130 3653239 3848925 3885516 3993408 4033004 4038528 4047643 4049398

169e – 188e prijs Veluwse Bron 4 entreekaarten
0073889 0304965 0312534 0378838 0666415 0683054 0794272 1040845 1099200 2514145
2537161 2583918 2661966 2739698 2977851 3295449 3683282 3755610 3803217 3986476

189e – 213e prijs Attractiepark Slagharen 4 entreekaarten
0109803 0140514 0148145 0189841 0270770 0284730 0300224 0300755 0338433 0375086
0676886 0919806 0928621 1016664 1119172 2812777 2922945 2992747 3328843 3381143
3382336 3387790 3591366 3791585 4057769

Prijzen op eindcijfers
Laatste 6 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 400,- 310173
Laatste 5 cijfers goed Geldprijs t.w.v. € 350,- 94031

Laatste 4 cijfers goed Trolley t.w.v. € 130,- 1642
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De school in Adorp dreigt te verdwijnen - ‘Het ultieme resultaat van 
hokjesdenken?’

Op basis van een daling van het leerlingental verdwijnt mogelijk de school in Adorp en zal mid-
dels een scholenfusie in Sauwerd gevestigd gaan worden. Dit is het voorgenomen besluit van 
de overkoepelende schoolbesturen op basis van de nota ‘Toekomstscenario Scholenspreiding 
Noord-Groningen’.

NB: Nog geen 5 jaar geleden is de school In Adorp vergroot vanwege ruimtegebrek door het 
aanbod van leerlingen. Hebben de rekenmeesters van toen zitten slapen?

Deze nota is puur gebaseerd op cijfers, financieel rendement en wat flauwe ideeën waarom 
de norm van minimaal 80 leerlingen per basisschool goed zou zijn voor het onderwijs (doel op 
termijn is zelfs mogelijk 200 leerlingen !!). Dat terwijl de landelijke ondergrens op 23 leerlingen 
is gesteld. De termen ‘duurzaamheid’ en ‘leefbaarheid’ zijn in dit rapport echter niet te vinden 
terwijl juist de gemeente, de provincie en zeker de dorpse bevolking van zowel Adorp als ook 
Sauwerd deze begrippen zo hoog in het vaandel hebben staan.

Te snappen is dat er nu, bij een afnemend aantal leerlingen, iets moet gebeuren. Een fusie is 
misschien niet zo raar, maar het schrappen van de schoollocatie in Adorp (en misschien op 
niet al te lange termijn toch ook in Sauwerd mocht de norm “opgetrokken” gaan worden naar 
200 leerlingen) is in het licht van leefbaarheid en duurzaamheid onverteerbaar. 

De negatieve consequenties van het voorgenomen besluit zijn voor ouders, leerlingen en de 
dorpse bevolking groot. Denk onder andere aan de belasting van de gezinsorganisatie in ver-
band met het heen en weer pendelen, meer vervuiling door toenemend auto- c.q. taxivervoer. 
Maar ook de exploitatie van het dorpshuis, waar de gymzaal van de school gevestigd is, komt 
onder druk te staan. 

Duidelijk wordt dat met het voorgenomen besluit om de school uit het dorp weg te halen sprake 
is van ‘hokjesdenken’. Dat geldt ook voor het gegeven dat de woningbouwvereniging Wierden 
en Borgen geen aangepaste huurwoningen voor ouderen meer wil bouwen. Bewoners die 
anticiperen op hun oude dag verhuizen straks uit Adorp naar plaatsen met een betere woon-
voorziening. 

Met het verdwijnen van de school als leef-, leergemeenschap en de reductie van voorzienin-
gen voor ouderen wordt de ‘ziel’ uit het dorp als sociale leefgemeenschap getrokken.

Bij deze set van besluiten wordt duidelijk dat er geen sprake is van een duidelijke integrale 
visie en een samenhangend beleid daar waar het de leefbaarheid van een dorp betreft. En dit 
staat haaks op wat de overheden en de dorpse bevolking zo duidelijk nastreven. 

Zie ook: 
• De nota ‘Adorp maakt het Beter’ - januari 2013, en 
• De zinsnede in de nota ‘Toekomstscenario Scholenspreiding Noord-Groningen’: “Schoolbe-

sturen en gemeentebesturen: ze zijn op elkaar aangewezen als het gaat om continuïteit en 
kwaliteit van voorzieningen!”.

Gelukkig bestaat het ‘hart’ van de dorpse gemeenschap nog wel. Er wordt naarstig nagedacht 
over hoe we de leefbaarheid voor ouderen en kwetsbaren in het dorp kunnen vergroten.

Maar wij allen (bevolking, ouders, overheid en schoolbestuur) zullen ook stevig in gesprek 
moeten gaan om alternatieven te bedenken om de school in Adorp te kunnen behouden. 

Ik wens u allen een heel goed 2015!

      Henk Rothe



32 www.contactblad.info Contactblad 1 januari 2015

Van Zijl Consort in 't Sael

Het Van Zijl Consort, bestaande uit Esther van Zijl (sopraan), Rigobert van Zijl (clavecimbel), 
Paul Visser (cello) en Robert-Jan van der Feen (fluit).

De mooie combinatie van sopraan en fluit is een rode draad in dit bijzondere concert.

Het concert begint in kerstsfeer met een compositie van de Duitse componist Friedrich Bö-
decker over de geboorte van Christus. Vervolgens worden enkele werken van Johann Sebas-
tian Bach uitgevoerd, namelijk een sonate voor fluit en continuo, een suite voor cello en een 
prachtige sopraan aria uit cantate 36b Die Freude reget sich.

Na de pauze belanden we in meer wereldse en Italiaanse sferen, met muziek van Leonardo 
Vinci en diens tijdgenoot Georg Friedrich Händel, met als hoogtepunt een uitvoering van zijn 
cantate voor sopraan, fluit en continuo, getiteld “Nel dolce dell’oblio”.

En daarna……volgen nog enkele verrassingen!

De datum is zondag 25 januari om 15.00 uur.

Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet en kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.
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