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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 op resp. de 10e en de 25e van een maand. 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 via:
 contactblad-asw@planet.nl

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 juli en/of augustus waarin soms maar één editie 
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. 
Inzien en downloaden is gratis.
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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

mei
4 19.30 u. Nationale dodenherdenking, voor de herdenking bij het monument te 

Sauwerd (zie pagina 20)
5 Bevrijdingsdag
7 20.00 u. Hist. Kring Ubbega, lezing over de het adellijke geslacht Onsta, Artharpe 

te Adorp (zie pagina 17)
11 12.00 u. Rommelmarkt in Artharpe te Adorp (zie pagina 17)
16 19.30 u. Lezing door huisarts Hamid Riazi, Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 12)
18 14.00 u. Expositie met objecten en schilderijen in de kerk van Adorp - met officiële 

opening om 14.00 u. (zie pagina 23)
19 14.00 u. Expositie met objecten en schilderijen in de kerk van Adorp (zie p. 23)
22 19.30 u. Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge, Ubbe-

gaheem te Sauwerd (zie pagina 18)
23 Rondvaart Groningen (zie pagina 17)
25 14.00 u. Expositie met objecten en schilderijen in de kerk van Adorp (zie p. 23)
26 14.00 u. Expositie met objecten en schilderijen in de kerk van Adorp (zie p. 23)
30 Hemelvaartsdag

juni
18 Bad Nieuweschans (zie pagina 17)

juli vakantieperiode

augustus vakantieperiode

september
5 20.00 u. Start nieuw kaartseizoen met jaarvergadering en kaarten na (zie p. 16)
10 Rondleiding Hooghoudt (zie pagina 17)

oktober
8 Aqua Delfzijl (zie pagina 17)

november
6 Eten bij Wereldgeluk (zie pagina 17)

december
3 Kerstshoppen (zie pagina 17)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
5 mei 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

12 9.30 u. - ds. S.W. Bijl
19 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Hemelvaartsdag

2 juni 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

16 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
23 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Bevestiging ambtsdragers
30 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

7 juli 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Slotzondag
14 9.30 u. - ds. M.H. Langenburg
21 9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
28 9.30 u. - ds. L. van der Molen
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
5 mei 9.30 u. - ds. C. v.d. Leest

14.15 u. - ds. H. Venema
12 9.30 u. - ds. A.G. Bruijn

16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
19 9.30 u. - stud. J. Bakker

14.15 u. - ds. J.H. Kuiper
26 9.30 u. - ds. H. Zeilstra

14.15 u. - ds. P. Drost
30 9.30 u. - Leesdienst Hemelvaartsdag

2 juni 9.30 u. - ds. C. van Zwol
14.15 u. - ds. G. Timmermans

9 9.30 u. - Leesdienst Pinksteren - Heilig Avondmaal
16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand

16 9.30 u. - Leesdienst
14.30 u. - ds. G.O. Sander

23 9.30 u. - dhr. B. Koerts
14.15 u. - ds. R. Prins

30 9.30 u. - ds. H. Venema
19.00 u. - dhr. M. van Heijningen zangdienst

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.

woensdag Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal Oosterstraat te 

Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u

vrijdag Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)

zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
UNICEF Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016

 www.unicef.nl  voor informatie en producten
maandelijks
1e maandag Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maxi-

maal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli. Vanaf 18.00 u.

Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting

 m.blom@mjd.nl  06 4887 4339

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

St. Platform Gehandicaptenbeleid (gemeente) Winsum
 spg.winsum@gmail.com                          werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl

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 3061783 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch of via

https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
0595 447777

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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Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur. 
De assistent stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede 
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereser-
veerd. Als u denkt meer tijd  nodig te hebben, 
dit graag aangeven.

Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.

Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden. 
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed? 
Overleg het dan met de assistent.

Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huis-
arts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De 
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.

De praktijkassistenten
Liesbeth van Heeringen, Hermien Tillema en 
Ellen Buisma maken voor u afspraken en u 
kunt bij hun terecht voor vragen, adviezen en 
informatie.

Op maandag, dinsdag , donderdag en vrij-dag 
kunt u tussen 14.00-15.00 uur op afspraak 
komen voor het assistenten spreekuur, 
graag even melden aan de balie.

Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een 
schoon potje met naam voor 10.00 uur. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)

Herhalingsrecepten: 
Lege doosjes en flesjes met etiket (of alleen 
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” 
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefo-
nisch, of via onze website doorgeven. Voor 
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee 
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost 
tussen 16.00 en 17.00 u..

Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de as-
sistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen 
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistent.

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.00-17.00 u.
woensdag           8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met            0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
   adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen   0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten

Magazijnuitleen hulpmiddelen: 
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.   

Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
     elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge          3061281
                   
        Alarm   112
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
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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 kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.

BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever 
digitaal? Ga dan naar  www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw per-
soonlijke brievenbus waarin u post van de gemeente voortaan digitaal kunt ontvangen. Ook 
post van andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen kunt u hier ontvangen. 
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt in met uw eigen DigiD en kunt vervolgens 
aanvinken van welke organisaties u digitaal post wilt ontvangen. Is er post, dan ontvangt u 
een email dat er een bericht voor u klaar staat op MijnOverheid. Was u al aangesloten op de 
berichtenbox? Zet dan ook nog even een vinkje bij gemeente.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoor-
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.

	  

INFORMATIE VIA WEBSITE, FACEBOOK EN NOORDERKRANT
Voor informatie over diensten, openingstijden, vergunningen, raadsvergaderingen etc. zie:
https://hethogeland.nl
https://www.facebook.com/GemeenteHetHogeland
https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/nok/ of via https://www.dekrantvantoen.nl

Gemeentenieuws

MAXIMALE VRIjHEID OPENINGSTIjDEN WINKELS IN HET HOGELAND

Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland gaan de raad voorstellen een 
nieuwe 'verordening winkeltijden' vast te stellen. Het college kiest daarin voor een algemene 
vrijstelling van de Winkeltijdenwet in de nieuwe gemeente. Dat betekent dat alle soorten win-
kels in de hele gemeente het Hogeland op zon- en feestdagen hun eigen openingstijden mo-
gen bepalen. De raad neemt op 24 april een definitief besluit. De verordening treedt rond eind 
april of begin mei in werking.

Eén van de belangrijkste argumenten voor het college is de visie 'Ruimte!'. Daarin wordt 
ruimte gegeven aan inwoners én ondernemers om hun leven vorm te geven zoals zij dat zelf 
willen en economische kansen te benutten, zonder veel regels. Daarnaast gaf het geraad-
pleegde Ondernemersplatform Het Hogeland aan graag een zo groot mogelijke vrijheid voor 
de ondernemers te willen bij het kiezen van openingstijden. Bovendien zijn ruime openingstij-
den belangrijk voor de toeristische sector. 
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TROUWEN IN PRINCIPE OVERAL MOGELIjK
Het college heeft het Reglement Burgerlijke Stand Het Hogeland en de Regeling Trouwen op 
Locatie vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk om in principe overal in de gemeente Het Hoge-
land te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Verder regelt het reglement 
dat gratis trouwen of het gratis aangaan van een geregistreerd partnerschap mogelijk is. Dat 
kan in het gemeentehuis in Winsum op maandag om 9.30, 10.00 en 10.30 uur. Daarnaast 
heeft het college de (bijzonder) ambtenaren burgerlijke stand benoemd.

COMPENSATIE EIGEN RISICO VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2019 

De raad van de gemeente Het Hogeland heeft op voorstel van het college besloten dat er voor 
2019 weer een compensatie komt voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. 
De regeling voor 2019 is gelijk aan de regeling die voor zorgjaar 2018 gold. Die laatste regeling 
liep op 31 december 2018 af. 

Alle inwoners van de gemeente Het Hogeland met een inkomen tot en met 120% van de bij-
standsnorm die in het jaar 2019 hun volledig eigen risico hebben verbruikt, komen weer in 
aanmerking voor een compensatie. Die bedraagt 265 euro. Inwoners kunnen een aanvraag 
over het jaar 2019 tot 31 december 2020 bij de gemeente indienen. Het formulier daarvoor is 
te vinden  op  www.hethogeland.nl (hulp bij laag inkomen, onder de button ‘vergoeding eigen 
risico zorgverzekering’)

Het aanvraagformulier is ook beschikbaar bij één van de gemeentelocaties of bij Werkplein 
Ability (Ubbo J. Mansholtplein 2) in Winsum. 

Het ingevulde aanvraagformulier kan samen met de bewijsstukken worden ingeleverd bij een 
van de gemeentelocaties. Opsturen naar het naar het postadres van de gemeente kan ook.

Mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen

Iedereen kan voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen terecht bij een 
mobiel servicepunt van RSR. De Mobiele Service Bus is te vinden in het centrum van het dorp 
Winsum tegeonver de bibliotheek op de dinsdag in de even weken van 13.30-16.00 u.
Op  www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service Bus te vinden.

UITBREIDING DIENSTVERLENING OV-AMBASSADEURS
Het college heeft besloten de dienstverlening van de OV-ambassadeurs uit te breiden. Naast 
de zitting in Uithuizen zijn de ambassadeurs nu ook in Winsum aanwezig. De zitting in Win-
sum is elke tweede donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. In 
Uithuizen houdt de ambassadeur elke dinsdag (8.00 tot 14.00 uur) en elke donderdag (8.00 tot 
12.00 uur) zitting bij de Stichting Werk op Maat.

De OV-ambassadeurs helpen inwoners die moeite hebben hun weg te vinden in het openbaar 
vervoer. De ambassadeurs werken op vrijwillige basis. De dienstverlening is gratis.

(BRAND)VEILIGHEID VOOROP!
Het is van groot belang dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Maar 
als het gaat om (brand)veiligheid zijn inwoners die minder mobiel zijn, ook minder zelfredzaam 
als zij moeten vluchten bij brand.
Ouderen of mensen met een Wmo-indicatie kunnen contact opnemen met Mensenwerk Ho-
geland. Vervolgens komt er een vrijwilliger langs die samen met de bewoner kijkt hoe de vei-
ligheid in huis vergroot kan worden. 
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Rode Kruis afdeling Groningen organiseert dag-/middaguitjes

Speciaal voor ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap organiseert Rode 
Kruis afdeling Groningen dag-/middaguitjes. Dit wordt begeleid door vrijwilligers van het Rode 
Kruis Noord-West Groningen.

 ¾Dinsdagmiddag             23 mei      Rondvaart Groningen

 ¾Dinsdag hele dag     18 juni      Bad Nieuweschans

 ¾Dinsdagmiddag              10 september   Rondleiding Hooghoudt

 ¾Dinsdagmiddag        8  oktober    Aqua Delfzijl

 ¾Woensdagmorgen/middag   6 november             Eten bij Wereldgeluk

 ¾Dinsdagmiddag                     3 december            Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis

Middaguitjes zijn ongeveer van  13.00 uur tot 17.00 uur.
Daguitjes zijn ongeveer van   9.00 uur tot 17.00 uur.
Morgen/middag vanaf ongeveer  11.00 uur tot 15.30

Informatie en opgave     Hennie Wijbenga       0595 402600 / 
0651159922

           Agnes Buikema          050 3061678

821 Euro voor Amnesty International 

De collecte van Amnesty International, die van 10 tot en met 16 maart 2019 plaatsvond in de 
dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge, heeft 821 euro opgebracht. Twaalf vrijwilligers collec-
teerden voor de mensenrechtenorganisatie.

In heel Nederland werd in deze collecteweek tot dusver 1.019.000 euro opgehaald voor het 
werk van Amnesty (tussenstand 2 april 2019). De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun 
geweldige inzet. 

Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen 
geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaar-
lijkse collecte van onschatbare waarde. 

Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen. 
Bijvoorbeeld om mensen vrij te krijgen die gevangenzitten vanwege verzonnen aanklachten. 
Mensen als Jeremy Corre uit de Filipijnen. Hij zat zes jaar vast op de valse beschuldiging van 
drugsbezit. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gemarteld. Amnesty voerde actie voor zijn vrij-
lating en tijdens Write for Rights 2014 werd er massaal voor hem geschreven. In maart 2018 
kwam hij vrij.

Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Dorpshuis Ubbegaheem

Hierbij willen we je op de hoogte houden van het reilen en zeilen van ons dorpshuis. Het af-
gelopen half jaar zijn er veel drukbezochte activiteiten geweest. Ons dorpshuis heeft weer elan 
gekregen door de inzet van velen. En dat is best bijzonder, want het dorpshuis wordt vanaf 
de zomer 2018 geheel gerund door vrijwilligers. Tegelijkertijd brengen we onze vaste lasten 
omlaag en wordt het dorpshuis verduurzaamd. We willen van het gas af. En we willen op deze 
wijze ons dorpshuis ook in de toekomst (financieel) laagdrempelig houden. Verschillende sub-
sidie verleners leveren daarbij een bijdrage aan Ubbegaheem. Dat zijn:  Elk dorp een duur-
zaam dak, Oranje fonds, Gemeente Hogeland, Stichting H.S. Kammingafonds, VSBFonds, 
Kansrijk Groningen en de NAM.

100 zonnepanelen
Na bijna een jaar concluderen we dat we op de goede weg zijn. Met de georganiseerde ac-
tiviteiten worden de kosten gedekt. We zijn begonnen met diverse werkzaamheden om het 
dorpshuis de verduurzamen. Zo zijn er zijn 100 zonnepanelen geplaatst. Gasfrituren worden 
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vervangen door elektrische frituren. De komende maanden wordt de grote zaal opgefrist en 
buitenom zal het gebouw worden geschilderd.

Met vrijwilligers
De keuze om het dorpshuis volledig te runnen met vrijwilligers blijft best spannend. Jullie hulp 
hebben we hard nodig. Dat mag op allerlei wijzen of momenten; meehelpen met dagelijkse 
activiteiten tot mee klussen in het onderhoud of verbouwingsproject.  Wil je mee klussen, of 
heb je een idee voor een activiteit, meld je dan bij het bestuur van Ubbegaheem of via 
de mail:  ubbegaheem@gmail.com

Laten we er samen een succes van maken,

Namens de Stichting dorpshuis Ubbegaheem, 
Judith Visser, Jenne Jan Kwant, Sjoerd Nomden, Gertjan Piek, Peter Drijfhout en  Arwin Nimis 

Uitnodiging lezing huisarts Hamid Riazi

Op initiatief en op uitnodiging van het bestuur hebben we onze huisarts, Hamid Riazi, bereid 
gevonden een lezing te verzorgen.

Hij zal gaan vertellen over zijn geboorteland Afghanistan, het leven in de stad Kabul, zijn 
school-en studietijd, zijn vlucht uit het land naar Nederland etc.

Tevens wil hij ons graag iets vertellen over zijn praktijkvoering als huisarts in onze dorpen. 

Datum:  Donderdag 16 mei a.s.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Dorpshuis Ubbegaheem

Iedereen is van harte uitgenodigd.

Bestuur Stichting Dorpshuis Ubbegaheem
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Over autorieden en fietsen ien Duutslaand

n verhoal ien t Grunnegs deur Bé Kuipers

Op fiets van Bad Bentheim noar Münster, veurjoar 2006. Fragmenten oet mien dagbouk.

Smörgens as ik wakker wor is t klam, dokeg en slim nat van daauw, t was ook vris vannaacht. 
t Gras van t trekkersveldje van dizze camping vlakbie Bad Bentheim is kortsleden maaid en 
t maaisel is liggen bleven. Dat lopt enorm ien. Schounen vies, grondzaail vies, ales vies van 
plakkerg, nat gras. 

Ik vertrek toch nog loader as ik van plan was, om 10.15 uur. Mor ik heb vekaanzie en huf mie 
nait te hoasten. t Is nog zwoar bewolkt en n groad of twinneg. Ik rie ien zuudoostelke richten 
mit veul tegen- en ziewiend. Loader wordt t prachtig weer, sums allerdeegs wat tè hait. 

Mainste fietspoaden bennen van beton en liggen net as bie ons noast weg. Ze bennen van n 
goie kwoaliteit, beder en ook braider as bie ons deurgoans. Loat dat mor aan Duutsers over. 
Bennen ook apaarde fietsroutes deur netuurgebieden. Hail mooi, mor t ridt voak slim om. Ik 
kais veur kortste weg van A noar B. 

t Is slim rusteg, bennen waaineg fietsers bie pad. Mor ik wor horendol van t laangsroazende 
autoverkeer. t Is nait allaain mien iendruk, ik haar t ook al lezen ien mien ANWB-campingbouk 
as ain van de karakteristieken van Duutslaand. Duutsers rieden haarder en agressiever as 
wie, Nederlanders. Dat je doar reken mit holden, schrift ANWB.

Nait allenneg op ’Autobahnen’, mor ook op aander wegen, overaal wordt haard reden. Ien 
dörpen woar auto’s sums mor 30 km rieden maggen, overtreden ze massoal maximum snel-
haid. En ik zai onderwegens naargens, mor den ook echt haildaal naargens, ain of aander 
vörm van controle. 

Gain flitspoalen, gain plietsieauto’s stiekum achter n boske. Of ze controleren op zo’n slimme 
menaaier dat ik t nait zai - en Duutsers zulf bliekboar ook nait; ze rieden der gelieke haard om. 
Ik denk doarom dat ter gewoon nait op snelhaid controleerd wordt ien Duutsland. Mor ik kin 
mie mishebben…

t Liekt n geaccepteerd fenomeen, t heurt bliekboar bie oard van Duutsers. Nait veur niks het 
Duutslaand minstens zes grode autofebrieken en auto’s bennen hier betrekkelk gekoop. Re-
ken mor nait dat autolobby wat heuren wil van snelhaidsbepaarkens of aander ienpaarkens 
van de automobilist en zien speuldinkje. 

Autorieden mout veuraal aangenoam en spannend blieven. Maximum snelhaid van n gemid-
delde Mercedes, Audi, BMW of Porsche ligt toch al gauw boven 200 km per uur en motoren 
bennen krachtig. Dij mout je toch wel ais n moal bruken, nait den? Duutsland het ook gain 
maximum snelhaid op Autobahnen as ainegste ien West-Europoa. Wel is der n adviessnelhaid 
van 130 km.

Ain van mien vrougere collegoa’s hil ook van haard rieden en kreeg zodounde veul bekeurens. 
t Was n oldere vrijgezel, n haile oardege man, vrundelk en behulpzoam, mor as e ien auto 
stapte, wer e n hail aander mìns. t Kostte hom handen vol geld, mor hai gaaf doar niks om. 
”Haard rieden kost nou ainmoal geld,” zee e doodgemoedereerd. “En doarmit koop ik mien 
vrijhaid.” 

Vrouger as kiend en loader as puber docht ik dat verkeersovertreders, haardrieders, asocioale 
mensen waren, ook ien heur menaaier van leven. Roeg ien de klaaier, roeg ien proat, leeg 
oplaaid, dat soort dingen, schiet aan haile wereld. Mor verkeersovertreders kinnen haile nedde 
mìnsen wezen, keurege hoesvoaders of -moekes, managers, leroarezzen, ambtenoaren.

En zo kin je ook mor weer zain dat veur summege mìnsen, dij wat roemer ien de mesommes 
zitten, n straf mit n geldboute gain enkele iendruk moakt en veur n aander juust hail veul. Lös 
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doarvan, vien ik t hail treurig, dat overheden mìnsen mit geldstravven tot goud rie- en aander 
gedrag sturen willen. 

Oké, ik wait ook wel dat veul mìnsen dij aigen verantwoordelkhaid nog nait aan kinnen. t Is n 
zoak van laange oadem. Mor men zol der op zien minst mit begunnen kinnen deur bieveur-
beeld der al op boasisschoulen les ien te geven. Aanzetten doartou zai ik jammergenog nog 
nait ontstoan bie politiek. 

Ik zol van de overhaid juust verwachten dat zai ons aansprekt op ons aigen verantwoordelkhaid. 
Ien n kienderrieke woonwiek goa je toch oet joezúlf veurzichteg rieden? Mor overhaid ploatst 
flitspalen en legt boutes op om t gevoar te keren. Dure verkeersdrempels en wegversmalens 
worden aanbrocht, gevoarleke betonblokken ien pad legd. 

Zo blieven mìnsen denken dat n abstract instituut aargens ver vot bepoalt wat de regels 
bennen, op straffe van n geldboute. En dus goan mìnsen de enorme houveulhaid aan ver-
keersregels (dij ja nait van onszulf bennen) zoveul meugelk ontdoeken. Juust omdát t geld 
kost, n vicieuze cirkel. 

Overhaid blift mor sturen mit geldprikkels, want ”...daar zijn de mìnsen immers gevoelig voor” 
is t argement. Dat zellen mìnsen den ook wel tot ien lengte van joaren blieven. Je zollen hoast 
denken dat overheden der belang bie hebben, dat mìnsen op zukke prikkels reageren blieven. 
t Levert ja mooi wat geld op. 

Ik vien dizze holden van zukke overheden getuigen van n leeg beschoavingsniveau. t Staait 
nait zo ver òf van zweep en t klontje sukker bie t dressuurpeerd. Ik heb t ter wel ais voaker over 
had, mien stokpeerdje meschain (óók n peerd, joa). 

Ien t begun aargerde ik mie aan dat agressieve rieden van Duutsers. Loader bedocht ik: ben 
benijd of dit systeem oetendelk ook beder is, dat wil zeggen of t meschain ook minder ver-
keersslachtovvers oplevert as ien Nederland. Bie ons hebben we n complex beheersingssys-
teem, woar veul tied, mìnskracht, matrieel en geld ien om gaait. 

Vroag is, as je dij controle bie ons - net as ien Duutslaand - nou ais hail gelaaidelk lösloaten 
zollen, of der den ook n tounoame van verkeersslachtovvers ontstaait, óf dat t niks oetmoakt. 
Of dat t meschain wel minder ongelukken geft. Zo’n proef zol ik traauwens nait geern op mien 
gewaiten hebben willen. Want stel, dat ter deur zo’n experiment wèl meer verkeersslachtov-
vers ontstoan…

Oetendelk kom ik via Greven - en nog wat klaainere ploatsen zoas Emsdetten - aan t end van 
mirreg ien t stadje Telgte aan, 25 kilometer ten oosten van Münster. Bedoulen is om richten 
Sauerland te fietsen, mörgen. Ik heb t nou wel even had mit dizze waarmte. Ik ben muid en wil 
noar n camping, mie lekker doezen en opknappen. 

Ik fiets doarom noar t mooie centrum van Telgte mit olle gebaauwen en mooie vakwaarkhoe-
zen. 

t Is hier autovrij - n voetgangersgebied, mor ik mag der opvallend genog wel fietsen. Ien Ne-
derland mag je ien voetgangersgebieden mainsttied nait fietsen. Dat wordt traauwens wel veul 
doan en t wordt ook mor naauw controleerd. 

Ien Herestroat ien Stad, bie t winkelcentrum Selwerd en op meer van zukke steeën mout je 
deksels goud oetkieken veur fietsers. Joa, lestdoags het plietsie touvalleg n moal wèl bie win-
kelcentrum Serwerd controleerd: 85 bekeurings ien ain uur! Mor as dat mor ainmoal ien t joar 
gebeurt, helpt dat netuurlek gain steek. t Levert wel mooi wat geld op…

Bie t toeristinfocentrum ien t olle ’Rathaus’ mit n levensgrode i aan gevel, vroag ik of hier n 
camping ien de buurt is. Dij is der wel, mor dij roaden ze me gek genog òf, t is n olle camping 
mit vieze toiletten. Ze advizeren mie om deur te rieden noar Münster, woar n haile goie camp-
ing is.
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Dus nóg n moal 25 kilometer fietsen, n end om noar Sauerland en bie n drokke snelweg 
laangs, want t is ientied oavendspits worden. t Is nog benaauwd waarm, mor t ridt gelukkeg 
vaals plat noar beneden. En ik heb n hekel aan vieze toiletten. Zo kom ik mit n beheurlieke 
snelhaid n uur loader ien Münster aan. 

Vlak veur Münster is er nog n incident. n Amerikoanze militaire colonne staait stil aan kaant 
van weg en auto’s stoan braaidoet ien baarm en op t fietspad noast weg. Ain van woagens het 
zeker pech, motorkap staait omhoog. 

Portieren stoan open en soldaten lopen hìn en weer. Ik mout staark ofremmen en aingoal bel-
len, mor motoren van militaire woagens draaien gewoon stationair deur en soldaten heuren 
mie nait. Ik pebaaier veurzichteg der tussendeur te levaaiern.

Ienains lopt n soldoat van opzied zomor tegen mie aan. Ik kin mie nog net ien evenwicht 
holden en veurkom mit grode ienspannen dat ik vaal. Soldoat schrikt zichtboar, excuseert hom 
heveg (I’m sorry, I’m sorry…) en vragt of ik mie bezeerd heb. Ik heb wel n beste opdonder van 
hom kregen, mor ik heb mie gelukkeg nait slim zeer doan.

En ben ien elk geval nait valen mit ale gevolgen: aarm of bain kepot, fiets meleur… Doalek 
doarnoa woarschaauwt dij soldoat zien moaten en ze moaken vrij boan veur mie. Eerst was ik 
kwoad en narreg ien hoed dat ze zomor achteloos t fietspad ien beslag nemen. Mor vanwege 
t veurkómende en vrundelke gedrag van soldaten bekoul ik ook gaauw weer. 

Toch kin je aan dit veurval goud zain hou belangriek fietsers ien Duutslaand bennen en hou 
belangriek men doar n fietspad vient. Gain mìns dij bliekboar ook mor t idéé het dat doar ook 
nog fietsers langs mouten. Ze zetten doodgemoedereerd heur auto’s op t fietspad en kieken 
ook hail nait oet. Of zollen allenneg dij Amerikoanze soldoaten dat hebben? 
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Kaartclub Adorp

Op donderdag 25 april is de laatste kaartavond van dit seizoen gehouden in ’t Witte Hoes. 
Onder het genot van een hapje en een drankje werd gestreden om de laatste avondprijzen. 
Aan het eind van de avond werd de eindstand van de clubcompetitie door de voorzitter, Trijn 
Kruijer, bekend gemaakt.

Clubkampioen werd Trees Bos. Zij ontving de wisselbeker en een blijvende herinnering. Meta 
Bodde scoorde de meeste marsen. Ook zij ontving hiervoor een blijvende herinnering.

Alle leden gingen met twee prijzen naar huis; één voor de avondwedstrijd en één voor het hele  
seizoen.  Hieronder de volledige uitslag van het seizoen 2018-2019 (naam, punten, marsen):

  
1. Trees Bos 85200 19
2. Meta Bodde 84376 29
3. Trijn Kruijer 84217 21
4. Frits Kruizinga 84151 28
5. Peter Stuut 83629 21
6. Harry Buitenweg 83027 18
7. Dick Mörsing 82187 21
8. Nico Bierling 82168 16
9. Gees Tuinema 81573 24
10. Arend Rozema 81029 19
11. Hedi Schreijner 80636 16
12. Dina Boskamp 80559 15
13. Nettie Birza 80428 21
14. Luit Raangs 80306 21
15. Auktje Wieringa 80097 17
16. Wolter Meijer 79267 15
17. Rens Rozema 77116 18

Op donderdag 5 september begint het nieuwe kaartseizoen. We starten met de jaarverga-
dering van 20.00 tot 20.30 uur, waarna er gekaart kan worden om enkele avondprijzen. Tijdens 
de vergadering worden de data voor de verdere clubavonden vastgesteld. Op de volgende 
clubavond beginnen we met de competitie 2019-2020.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Boekenpost in Sauwerd

Er is een boekenpost voor het afhalen van gereserveerde bibliotheekboeken in Sauwerd. U 
kunt boeken reserveren bij de bibliotheek en aangeven dat u de boeken wilt ophalen in Sau-
werd. Tijdens de openingstijden van de dorpswinkel kunt u daar de gereserveerde boeken 
ophalen en ook weer inleveren. Ook kunt u in de dorpswinkel bij de computer op de koffietafel 
achter in de winkel eventueel boeken reserveren bij de bibliotheek. 
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De familie Onsta was rond 1400 zonder twijfel de machtigste familie in Hunsingo. Twee eeu-
wen later stierf zij uit en van hun eens zo prominente positie zijn maar weinig tastbare herin-
neringen overgebleven. Daardoor is de familie Onsta tegenwoordig veel minder bekend dan 
andere Ommelander adellijke geslachten. Toch is er genoeg interessants te tonen om een 
indruk van hen te geven in een tijd dat hun borg in Sauwerd het centrum vormde van hun 
machtspositie in de Ommelanden. 

Drs. Redmer Alma is historicus en werkzaam als archivaris bij het Drents Archief. Hij publi-
ceert o.a. over genealogie, heraldiek en elitegeschiedenis, met name de middeleeuwse ge-
schiedenis van Noord-Nederland.

De lezing is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4 euro, inclusief een 
kopje thee of koffie. Leden hebben gratis toegang.

Plaats: Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 in Adorp. 

Aanvang: 20.00 uur

Namens het bestuur van de Historische Kring Ubbega,
Gerta Boonstra (secretaris)  

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseert het bestuur van de Historische Kring Ubbega 
in het dorpshuis Artharpe te Adorp een lezing over de familie Onsta, de vroegere 
bewoners van de Onstaborg te Sauwerd. De lezing zal gehouden worden door his-
toricus Redmer Alma onder de titel:

                                    Het adellijke geslacht Onsta
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Agenda
1. Opening door voorzitter

2. Notulen ALV van 6 juni 2018 (zie  ditissauwerd.nl)

3. Jaarverslag 2018 door secretaris (zie  ditissauwerd.nl)

4. Financieel jaarverslag 2018 door penningmeester (zie  ditissauwerd.nl)

5. Verslag kascommissie over 2018

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Aftreden bestuur:
Han Limburg (niet herkiesbaar)

8. Gelegenheid om suggesties en ideeën naar voren te brengen die samenhangen met
de doelstelling van de vereniging. Zijn er daarnaast nog bijvoorbeeld Dorpsplan sug-
gesties?

PAUZE

9. Presentatie Herstelproject Onstaborg (zie overzichtsplattegrond volgende pagina)

10. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Alfred Huinder (secretaris)
Munnikeweg 2 Adorp
 06 50743467
 Info@Sauwerd.org

LID WORDEN
Nog geen lid maar wel een warm hart voor het dorp? Word lid voor € 7,- (gezin) of € 3,50 (indi-
vidueel lid) per jaar. Lever deze strook in op Stationsstraat 4 of teken het formulier op de ALV.

Naam:……...........................................................................        [   ] gezin      [   ] individueel

Adres:……...........................................................................

E-mail:……...........................................................................

[  ] Ik geef toestemming voor automatische incasso van IBAN rekeningnummer:......................

Handtekening:…..

Aan de leden,

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit om de ledenvergadering 2019 van onze vereniging bij te 
wonen op

Uitnodiging

Woensdag 22 mei om 19:30 uur in dorpshuis Ubbegaheem, Sauwerd

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge

"
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Paddepoelsterbrug t'rug!

Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,. 

Wilt u ook dat de Paddepoelsterbrug terugkomt en wilt u op de hoogte gehouden 
worden?
Mailt u dan naar   brugterug@gmail.com

Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
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Nationale herdenking 4 mei

De Nationale Herdenking van allen, burger zowel als 
militair, die sinds het begin van de Tweede Wereldoor-
log, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van 
het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door 
oorlogshandelingen 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 hoogste offer brachten, maar-
houdt ook bezinning in op heden en toekomst.

De herdenkingsbijeenkomst is tevens een appèl op 
ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige 
maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme 
en onverdraagzaamheid.

Het comité zal het bijzonder waarderen indien u bij 
deze plechtigheid van uw belangstelling 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 muziekvereniging “Adorp”, voordracht/gedicht en toe-
spraak namens gemeente Het Hogeland

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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Objecten en schilderijen in de kerk van Adorp

De Culturele Commissie Adorp (CCA) organiseert op 18, 19, 25 en 26 mei 2019 in de kerk van 
Adorp een expositie met werk van twee bijzondere kunstenaars. Gratis toegang van 14.00-
17.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd bij de opening op zaterdag 18 mei om 14.00 uur. De opening 
wordt muzikaal opgeluisterd door Jan Boekeloo.

Gina Bilyam,  www. http://ginabilyam.nl/
Na de opleiding tot lerares textiel en handvaardigheid aan de lerarenopleiding Leeuwarden 
(1986), deed Gina Bilyam bij Pauline Ploeger de opleiding tot keramiste. In 2016 rondde zij de 
3-jarige opleiding  keramische technieken bij de SBB Gouda af. Bij haar afstuderen won zij de 
SBB/KeramiekstadGouda-award. Daarna volgden diverse exposities en markten in binnen- en 
buitenland.

Haar werk bestaat uit objecten, vaak handgevormd maar ook draaiwerk, die afgeleid zijn van 
patronen uit de textiel en vormen uit de architectuur. In de vormen en texturen zoekt zij naar 
tegenstellingen: zacht-hard, open-dicht, licht-donker. Licht en schaduw spelen een belangrijke 
rol in het werk.

De objecten zijn gemaakt van witte, grijze en zwartbakkende klei met zelfgemaakte glazuren. 
De installaties bestaan uit ruimtelijke werken: "gesloten" schalen, borden en losse elementen 
die samen een nieuw geheel vormen. Met als uitgangspunt hetzelfde patroon: Asanoha, een 
traditioneel Japans patroon dat veel gebruikt wordt op textiel. De letterlijke vertaling is hen-
nepblad en staat voor groei en gezondheid.  De installaties bestaan veelal uit losse vormen die 
samen een geheel (kunnen) vormen.

jan Kuiper, 1928-2017
De kinderen van Jan en Mieke Kuiper wensen uit hun bezit het bijzondere werk van wijlen 
Jan Kuiper te exposeren, wat een unieke gelegenheid biedt om zijn werk te bewonderen en 
te kopen.

Het echtpaar Jan en Mieke Kuiper woonde en werkte bijna 40 jaar in Spijk op hun boerderij, 
omgeven door het door hen aangelegde bos met rond paraderende pauwen. Daar werkten ze 
samen ieder in hun eigen atelier en bespraken ze elkaars werk.

Jan Kuiper volgde zijn opleiding tot schilder, graficus en vormgever aan de Koninklijke Acade-
mie voor beeldende Kunsten in Den Haag. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als graficus, 
grafisch ontwerper, tekenaar en monumentaal kunstenaar (mozaïek). Hij gaf enige jaren les 
aan de Haagse Vrije Academie en tot 1998 werkte hij als docent ook aan de Rotterdamse 
Academie voor beeldende kunsten. Hij was een leerling van Paul Citroen

Het werk van Jan Kuiper is figuratief, met een Haagse signatuur. Het is vervreemdend, maar 
tegelijkertijd herkenbaar. De werkelijkheid toont zich op een vreemde manier. Het is de ver-
schoven werkelijkheid van Jan Kuiper. Geen gemakkelijk werk, maar Jan laat ons wel zien dat 
er vele vormen van waarnemen zijn.

Het werk van Jan is verwant met dat van surrealisten die zich toeleggen op het uitbeelden van 
een visionaire wereld. Terwijl bij hen meestal geen onderling verband te vinden is tussen de 
dingen die ze afbeelden, is dat bij Jan Kuiper wel het geval. De vaak humoristische titels die 
Kuiper achteraf aan zijn schilderijen gaf, helpen ons bij het begrijpen van zijn vele associaties.

Zijn werk is in bezit van het Gemeentemuseum, Den Haag en de Rijkscollectie. Hij ontving di-
verse prijzen, waaronder twee keer de Jacob Hartogprijs voor schilderkunst in 1972 en 1988; 
de Grabowsky en Poortprijs in 1991, de VSB-Mesdagprijs in 1996 en de Smelik en Stokking 
prijs in1998.
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In Sauwerd is elke donderdagochtend gelegenheid om sportief bezig te zijn in 
de sporthal aan de Oosterstraat. De damesgroep beweegt van 10.00-11.00 uur.

Er zijn een aantal goede redenen om te sporten en te bewegen, zoals:
 - Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan zelfontplooiing, doorzettings-
vermogen, vriendschappen en sociale contacten.

 - Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chroni-
sche ziekten, aandoeningen en beperkingen.

 - Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevin-
den, waarbij een actieve leefstijl wordt bevorderd.

 - Sport en bewegen is leuk en je leert er ook nog wat van: spelregels, samenwerken, tegen je 
verlies kunnen…..

 - Sport en bewegen is een belangrijk middel voor het bestrijden van overgewicht bij jong en 
oud.

Wat doen we zo al in een les?
We starten met een warming-up op muziek, een loop-of wandelvorm waarbij de conditie wordt 
getraind, lenig makende en spierversterkende oefeningen met gebruik van allerlei kleine ma-
terialen op muziek ( zoals flesjes gevuld met water, ringen, dynabands, ballen en aerobics. 
Vervolgens een spel en na al deze inspanning een cooling down om weer lekker bij te komen. 
Plezier en samen bewegen staan voorop!

Kom gerust een keer gratis meedoen!

Info:         Pia Deemter,  050-3061816 of 
Leidster:  Corry Westerkamp,   0595-442983

	

Onlangs heb ik € 196,00 euro over kunnen maken naar Unicef. Dat hebben we met elkaar 
voor elkaar gekregen. Een aantal mensen maken breiwerken en kaarten. In ons dorp is een 
mevrouw, die mutsen en sjaals breit en leuke kindertruien, die goed verkopen. Zelf brei ik en 
ik maak mandala kaarten.

De kaarten worden verkocht bij Busquet in de Zwanestraat in Groningen. Ook  worden ze in 
onze dorpswinkel verkocht en in het Wetsinger kerkje, waar straks (als het kouder wordt) ook 
weer de breiwerken verkocht worden.

We hadden ook sokkenwol, maar geen sokken brei(st)ers. Sinds kort breien twee dames uit 
Winsum sokken voor ons. Daar ben ik erg blij mee.

Kopers van onze spullen, bedankt!

Mocht u nog wol hebben waar u niets mee doet, ik houd me aan bevolen.
Lies Eldering, Kerkstraat 16  9771 BE SAUWERD,  050-3061016
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Muziekvereniging Adorp zoekt nieuwe leden

Muziekvereniging Adorp is heel hard op zoek naar nieuwe leden. Ben jij een beginnende of 
ervaren muzikant en bespeel je een instrument die bij harmonie-, fanfare-en brassband mu-
ziek gebruikt wordt? Dan zoeken wij jou!

Wie zijn wij? We zijn een kleine vereniging waarbij gemoedelijkheid en gezelligheid voorop staat.

Wat doen wij? We organiseren zelf concerten in informele sfeer met pakkende thema’s en 
een zeer enthousiast publiek.

In november 2018 organiseren we een groot project 
samen met een bekende Groninger Artiest.
Jouw inbreng is belangrijk; onze leden kiezen muziekstukken 
die ze leuk vinden.

We repeteren op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur 
onder de zeer enthousiaste en inspirerende leiding van John 
Schreurs. Vlak voor een concert repeteren we vaak nog 1x 
per week extra. 

1x per jaar gaan we gezellig met elkaar een weekend naar Duitsland en na de zomer organi-
seren we een BBQ.

Om extra inkomsten te genereren halen we eens per 2 maanden met elkaar het oud papier op 
in Adorp.

Wat bieden wij nieuwe leden:
• Je krijgt gratis een goed instrument en toebehoren van ons in bruikleen
• We verlengen in 2018 de gratis proefperiode van 1 maand naar 3 maanden.
• Breng je een nieuw lid mee naar onze vereniging die minimaal een half jaar lid van onze 

vereniging blijft? Dan ontvang jij als lid een geschenkbon t.w.v. €15,=
• Als je lid wordt ontvang je van ons een verenigingsjas met logo.

Voor meer informatie:
zie onze Facebookpagina en neem contact met ons op via

  muziek-adorp@outlook.com of bel of app ons via

 06-54292243 (Rolinda)
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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.

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!

Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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Informatie over omgeving en buurt
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct 
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment, 
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U 
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt 
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de 
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare 
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om 
de storing te verhelpen.

	

AVONDjE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT! 
De gemeente vraagt al haar inwoners om het samen de inbreker niet 
te makkelijk te maken. Ook als u ’s avonds even niet thuis bent. Om 
een inbraak te voorkomen als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk 
dat u de volgende maatregelen neemt:
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde 
indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom 
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds afwezig 
bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buiten-
lamp niet.
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en 
sluitwerk. 
• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat als u niet thuis bent en ze een verdachte situatie bij uw huis zien, zoals 
bijvoorbeeld glasgerinkel, gestommel of als ze onbekende personen rond uw huis zien lopen, 
ze direct 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
• Wèl thuis? Let op insluipers!
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken 
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Als u 
naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen en uw deuren los zijn, kan men zo bij 
u binnen wandelen. Doe uw deuren en ramen op slot. Ook al gaat u maar heel even naar de 
buren of boodschappen doen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Samen maken we het de inbreker niet te makkelijk. Een goed beveiligde woning én uw op-
lettende gedrag zorgen voor maximaal 90% minder kans op een inbraak. Zorgt u voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. 

Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Door het hele land zijn Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen. 

Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.

Inbraakpreventie
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