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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen 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.

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 gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).
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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
juni
1/2
1
2

17.00 u.
!

2

9.30 u.

4
5

9.30 u.
9.00 u.

6 tm 18

8

14.00 u.

12
18
21

19.30 u.
20.00 u.

22

10.00 u.

22

20.00 u.

23 t/m
14 juli

juli
1 tm 14
6/7
6

augustus

Praat mee over nieuwe burgemeester (zie pagina 10)
Café en snackbar Ubbegaheem Sauwerd open tot 00.00 u. (zie p. 13)
Laatste dag om mee te praten over nieuwe burgemeester Het Hogeland
(zie pagina 10)
Onderlinge wedstrijden bij The Horse Farm te Wierumerschouw (zie pagina 12)
Dagtocht langs vier Groninger Kerken (zie pagina 15)
Inschrijfochtend met uitzendbureaus, Werkplein Ability te Winsum (zie
pagina 10)
Expositie werk leerlingen basisscholen De Meander en De Wierde in
kader Kunstproject Rembrandt (zie pagina 19) - NB: de opening op
donderdag 6 juni is een besloten bijeenkomst
Festival voor jonge mantelzorgers met diverse activiteiten en rapper Ginger (zie pagina 11) aanmelden tot 3 juni
ALV Dorpencoöperatie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 13)
Uitstapje naar Bad Nieuweschans (zie pagina 17)
met aanmelding vanaf 19.30 u. - Klaverjassen in 't Witte Hoes te Adorp
iedereen is welkom (zie pagina 21)
Fietstocht in kader Sauwerd beweegt 2019, start bij Ubbegaheem te
Sauwerd (zie pagina 21)
Midzomeravond verhalen met Keltische harp, 't Sael te Groot Wetsinge
(zie pagina 13)
Expositie cursisten atelier Renate Martini en Marleen Bakker, kerk Klein
Wetsinge (zie pagina 20)

Expositie cursisten atelier Renate Martini en Marleen Bakker, kerk Klein
Wetsinge (zie pagina 20)
Weekendkamp voor jonge mantelzorgers (zie pagina 11)
17.00 u. Café en snackbar Ubbegaheem Sauwerd open tot 00.00 u. (zie p. 13)

vakantieperiode

september
5
20.00 u. Start nieuw kaartseizoen met jaarvergadering en kaarten na (zie p. <?>)
10
Rondleiding Hooghoudt (zie pagina 17)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
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
23
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
7 juli
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
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
4 aug.
9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
11
9.30 u. - ds. K. Dijkstra
18
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
1 sep.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
8
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
22
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
29
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
6 okt.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
13
9.30 u. - ds. R.H. Knijff
20
9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
27
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Heilig Avondmaal
Bevestiging ambtsdragers
Slotzondag

Heilig Avondmaal

Startzondag
Jeugddienst
Heilig Avondmaal

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 juni
9.30 u. - ds. C. van Zwol
14.15 u. - ds. G. Timmermans
9
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. M. de Vries
16
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. G.O. Sander
23
9.30 u. - br. B. Koerts
14.15 u. - ds. R. Prins
30
9.30 u. - ds. H. Venema
19.00 u. - dhr. M. van Heijningen

Heilig Avondmaal
Pinksteren
Openbare geloofsbelijdenis

Zangdienst

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

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.
RaitdaipRunners Bootcamp-training 19.30-20.30 uur (april-juni / september-oktober)
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)
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. - maximaal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat
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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
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)
Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.)

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061783
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch of via
https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
storingsnummer

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
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S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge 		
 3061281
Burchtweg 6,						
9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
		
Alarm 112
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
				

8.00-17.00 u.
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)
Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur.
De assistent stelt u enkele vragen om de urgentie 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:
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 huisarts 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 telefonisch, 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 assistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistent.

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd
www.contactblad.info
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7

Gemeentenieuws
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
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 persoonlijke 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 bijvoorbeeld 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.

	
  

(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 Hogeland. Vervolgens komt er een vrijwilliger langs die samen met de bewoner kijkt hoe de veiligheid in huis vergroot kan worden.
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 Winsum 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.
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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.
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 bijstandsnorm 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.

Het Taalhuis zoekt vrijwilligers
Goede beheersing van taal is voor iedereen belangrijk. Als je laaggeletterd bent heb je moeite met lezen en/of schrijven. Laaggeletterden
ervaren vaak problemen, omdat ze bijvoorbeeld
moeite hebben met het invullen van formulieren
of het begrijpen van informatie van de school van
hun kinderen. Met het Taalhuis willen we de laaggeletterdheid in het Hogeland verminderen.
Voor het bieden van de juiste taalondersteuning zoekt Taalhuis het Hogeland enthousiaste
vrijwilligers. Taalvrijwilligers gaan één op één of in groepsverband ondersteuning bieden bij het
beter leren lezen, schrijven en/of spreken van de Nederlandse taal.
Ben jij:
• Vriendelijk en geduldig
• Heb je hart voor taal
• Vind je het leuk om mensen te ondersteunen bij taal
• Ben je minimaal 2 uur per week beschikbaar
• Ben je per email, app en/of telefoon goed bereikbaar
• Beschik je over minimaal MBO 3 niveau
Vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als taalvrijwilliger kan je
hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
Wil je meer informatie over het Taalhuis kijk dan op www.taalhuis.nl. Ben je geïnteresseerd
in de functie van taalvrijwilliger, dan kun je contact opnemen met Jantine Meijer (coördinator
vrijwilligers) bereikbaar via * j.meijer@mjd.nl.
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Inwoners Het Hogeland praten mee over nieuwe
burgemeester
De inwoners van Het Hogeland maken flink gebruik van de mogelijkheid om de mening over
de nieuwe burgemeester te geven. Op vrijdag 24 mei waren er al bijna duizend digitale reacties binnen. Er is nog geen zicht op het aantal papieren stemformulieren dat ingevuld is. Inwoners kunnen hun mening nog tot en met zondag 2 juni kwijt.
De inwoners kunnen zich aan de hand van tien stellingen uitspreken over verschillende eigenschappen die de nieuwe burgemeester moet hebben. Zo wordt er gevraagd in hoeverre
de nieuwe burgemeester afkomstig moet zijn uit het openbaar bestuur of uit het bedrijfsleven,
of zij of hij zakelijk of juist informeel moet opereren en of de burgemeester behoudend of
vooruitstrevend moet zijn. Inwoners kunnen op een schaal aangeven welk belang er aan een
eigenschap wordt gehecht.
Reageren kan op verschillende manieren. De lijst kan digitaal worden ingevuld op de website
www.burgemeesterhethogeland.nl. Dit kan thuis gedaan worden maar ook op de gemeentelijke locaties en de zes bibliotheken in de gemeente. Papieren vragenlijsten zijn op deze locaties
ook beschikbaar. In de Noorderkrant van woensdag 22 mei en de Ommelander Courant van
23 mei verscheen de vragenlijst ook. De lijst kan ongefrankeerd naar een antwoordnummer
worden gestuurd.
Alle reacties van inwoners worden zorgvuldig verzameld. De ronde sluit op 2 juni. Daarna
gaat een extern bureau alle reacties verwerken. Deze samenvatting wordt onderdeel van het
advies van de vertrouwenscommissie en wordt gedeeld met alle inwoners.
De gemeenteraad van Het Hogeland is op zoek naar een opvolger van waarnemend burgemeester Henk Jan Bolding. Een profielschets voor de nieuwe burgmeester wordt nog voor de
zomervakantie aan Commissaris van de Koning, René Paas, aangeboden. De nieuwe burgemeester wordt mogelijk nog dit jaar geïnstalleerd.

Inschrijfochtend met uitzendbureaus op Werkplein Ability in Winsum
Woensdagochtend 5 juni organiseert Werkplein Ability een inschrijfochtend met uitzendbureaus voor werkzoekenden of mensen die zich aan het oriënteren zijn op ander werk. Tijdens
deze ochtend kunt u in gesprek met de uitzendbureaus Abiant, Snel Zuur Personeelsdiensten
en JIJ –uitzendbureau, deze hebben vacatures in alle sectoren. Verder geeft uitzendbureau
M-Employee informatie over de productiewerkzaamheden bij Heiploeg in Zoutkamp en informeert DynAmiek trainingen over het callcenterproject waarin geïnteresseerden getraind
worden in gespreksvaardigheidstechnieken die nodig zijn voor het werk in een Klant Contact
Centrum (KCC) bij een gemeente of in de callcenterbranche. Voor meer informatie over deze
ochtend kunt u contact opnemen met Esther Pleizier bereikbaar op 088 – 3458888.
Bent u inwoner van gemeente Het Hogeland en op zoek naar werk of ander werk? Dan bent
u tussen 09.00 en 12.00 uur van harte welkom op Werkplein Ability, Ubbo J. Mansholtplein 2
te Winsum.
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Leuke activiteiten tijdens week van de jonge mantelzorgers
Tijdens en na de week van de jonge mantelzorgers, van 3 t/m 9 juni 2019 worden tal van leuke
activiteiten georganiseerd in de provincie. Jonge mantelzorgers zijn kinderen, die opgroeien
in een gezin met een chronische zieke, een familielid met een lichamelijke of verstandelijke
beperking of een gezinslid met verslavings- of psychische problemen. In de gemeente Het
Hogeland worden o.a. een Huifkartocht, Ponyverzorging- en rijden en een Weekendkamp voor
de jonge mantelzorgers georganiseerd. Het totale aanbod van activiteiten in de provincie, vindt
u op  www.mantelzorggroningen.nl/week-van-de-jonge-mantelzorg.
Huifkartocht
Op woensdag 5 juni kunnen jonge mantelzorgers vanaf 6 jaar deelnemen aan een huifkartocht. We vertrekken om 19.00 uur vanuit Pieterburen voor een leuk ritje. Onder het rijden mag
er gezongen worden en rond 20.00 uur zijn we weer terug. (Opgeven kon voor 30 mei door
een mailtje te sturen naar * n.hoofs@mensenwerkhogeland.nl ).
Weekendkamp
Op zaterdag 6 en zondag 7 juli gaan we een weekendje weg. We overnachten in groepsaccommodatie Waddenhoeve in Noordpolderzijl. Tijdens het weekend gaan we o.a. een kweldertocht lopen, kanovaren, steppen, een spooktocht houden en wordt er een kampvuur gemaakt.
Jonge mantelzorgers van 10 tot en met 16 jaar kunnen deelnemen. Opgeven kan via de mail
naar * k.vanoossanen@mensenwerkhogeland.nl We vragen € 15 inschrijfgeld, na deelname
aan het weekend krijgt u dit bedrag terug.
Afsluitend provinciaal JMZ-festival met rapper Ginger (bekend van the voice
Om de week van de jonge mantelzorgers af te sluiten organiseren we een provinciaal JMZ
Festival op het Stadslab-Suikerunieterrein op zaterdag 8 juni. Van 14.00 uur tot 18.00 uur zijn
er allerlei workshops zoals: Streetdance, DIY & tekenen, Bootcamp, Graffiti, Acteren enz. Er
is een gamehoek en genoeg ruimte om lekker te chillen. Vanaf 16.00 uur gaat de BBQ aan en
kan er van allerlei lekkers gesmuld worden. Rapper Ginger sluit het festival vanaf 17.00 uur af
met een spetterend optreden.
Voor deze activiteit kan de jonge mantelzorger een vriendje/vriendinnetje meenemen.
Aanmelden kan tot 3 juni door een mailtje te sturen naar * n.hoofs@mensenwerkhogeland.nl
Voor alle activiteiten geldt: Mocht vervoer een probleem zijn, meldt dit dan bij de aanmelding,
dan zoeken we samen een oplossing.
Mocht u nog vragen hebben over de activiteiten of over jonge mantelzorgers in het algemeen,
mail deze gerust naar bovenstaand genoemde email adressen of belt u met de Buurtwerkers
Monica Blom ' 06-48874339 of Nicole Hoofs ' 06-30286675 van Mensenwerk Hogeland.
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Onderlinge wedstrijden The Horse Farm
Zondag 2 juni wordt een belangrijke dag voor alle kinderen en volwassenen, die paardrijden bij
The Horse Farm te Wierumerschouw, want op die dag zijn er namelijk de jaarlijkse Onderlinge
Wedstrijden.
'Een zondag blijkt daarvoor de beste dag te zijn', vertelt Nicolette Driehuis, die 11 jaar geleden,
samen met Eddie Drenth begon met The Horse Farm. 'Tijdens het eerste lustrum, zes jaar
geleden, vonden er voor de eerste maal Onderlinge Wedstrijden plaats. Het is inmiddels een
traditie geworden. Daarbij wordt nu steeds gekozen voor de zondag voorafgaande aan de
Pinksterdagen'. Op de zaterdag ervoor, op 1 juni, vinden de voorbereidingen plaats.
Tijdens de zondagmorgen gaat het om 'springen'. Dat onderdeel wordt verreden in de binnenbak, die 20 bij 40 meter groot is. Voor de kleintjes betreft het gemakkelijke opdrachten, voor
de opvolgende groepen worden de springoefeningen steeds moeilijker. Voor elke niveau zijn
er passende hoogtes, Bij elke groep krijgt de beste springer de eerste prijs, de anderen uit de
groep allen de tweede. Dat zijn mooie rozetten. Een speciale jury zorgt voor de beoordeling.
De middag is bestemd voor The Horse Dance, waarbij het gaat om een zelfbedachte categorie, waarbij de deelnemers, die ook nog eens verkleed zijn, op muziek proefjes doen. Ze rijden
dan niet alleen maar dezelfde rondjes, maar steken ook schuin over en rijden ook in de andere
richting. Daarbij stappen en draven ze. Met allerlei bewegingen met hoofd, schouders, handen
en heupen worden mooie effecten bereikt. De deelnemers kunnen daarbij zelfs in de beugels
gaan staan.
Al in februari is er begonnen te oefenen voor deze Horse Dance, waarbij ruiterfitheid een belangrijke rol speelt. Het is namelijk niet alleen van belang dat de dieren fit zijn, maar dat geldt
ook voor de deelnemers.
2 Juni wordt een gezellige dag, waarbij vaders, moeders, opa's, oma's, broertjes, zusjes en
vriendjes welkom zijn. Sterker nog: van ouders wordt ook verwacht dat ze hun kinderen ook
handje helpen. De sportieve happening begint om 09.30 uur en de prijsuitreiking vindt plaats
rond 17.00 uur.
Ook aan de inwendige mens is via catering gedacht. Bij de Horse Farm is er niet alleen een
kantine, buiten staat ook een aantal picknicktafels en voor de kleintjes is er ook nog een speeltuintje.
The Horse Farm geeft ook verschillende workshops, waarbij de deelnemers paarden observeren, zich verdiepen in ziektes, voltige-oefeningen doen e.d.. Ook voor verjaardagsfeestjes
kan met er terecht. Op het ruime terrein is ook een stapmolen, waar paarden en pony's zich
kunnen droog stappen na de lessen.

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 Sauwerd. 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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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Agenda Dorpshuis Ubbegaheem
• Zaterdag 1 juni: Café en snackbar open 17.00-00.00 uur
• Woensdag 12 juni: ALV Dorpencoöperatie 19.30 uur
• Zaterdag 6 juli: Café en snackbar open 17.00-00.00 uur

Midzomeravond verhalen met Keltische harp
In de sfeervolle pastorietuin van het historische 't Sael brengen verhalenverteller Herman
Kruize en harpist Engbert de Leeuw een avond met verhalen, poezie en betoverende harpmuziek.
N.B. dit is een buitenactiviteit. Bij slecht weer gaan we naar binnen in het prachtige 't Sael.
Die plaatsen zijn beperkt, dus reserveer op tijd. Prijs inclusief gratis consumptie en zomerse
heerlijkheden buffet.
Tijdens de pauze verzorgen wij
heerlijke hapjes passend bij de
voorstelling.
De mooie verhalen en muziek,
de heerlijke hapjes en de intieme
sfeer zorgen voor een prachtige
avond.
De datum is zaterdag 22 juni om
20.00 uur.
Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes en 1 consumptie.
In verband met beperkte zitplaatsen binnen is reserveren wenselijk. Dit kan via:  www.tsael.nl
en ' 050-306 21 96.
www.contactblad.info
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Winsum, middeleeuwse kerk 11e eeuw
De kerk van Winsum dateert zeker van omstreeks 1057 toen de handelsplaats Winsum munt-,
markt- en tolrecht kreeg. De oude plattegrond uit die tijd is nog altijd aan het gebouw zichtbaar.
De toren uit 1693 is de vervanging van het oude westwerk uit de 12e eeuw. Wijzigingen aan
de kerk zijn uitgevoerd in de 12e , 13e , 18e en 19e eeuw. Vooral de wijzigingen uit de 19e
eeuw maken nadrukkelijk deel uit van zowel het in- als exterieur. Orgel (1977) Mense Ruiten
orgelmakers.
Loppersum, Petrus- en Pauluskerk 12e t/m 15e eeuw
Grote dorpskerk, ontstaan uit een tufstenen schip dat later werd omgebouwd tot een romanogotische kruiskerk. Bij deze gelegenheid werd het oude tufstenen schip aanzienlijk verhoogd.
Later werd een gotisch koor, een zijschip aan de zuidzijde en een Mariakapel en een sacristie
toegevoegd. In de Mariakapel bleven de fresco’s met voorstellingen uit het leven van Maria
bewaard. Het orgel is in restauratie. Dirk vertelt wel over het orgel (1562, 1735, 1803) A.A.
Hinsz H.H. Freytag.
Uithuizen Jacobuskerk, 13e t/m 18e eeuw
Deze kerk, gebouwd op de middeleeuwse zeedijk, had oorspronkelijk een Romano-gotisch
schip. Dit schip werd later uitgebreid met een driezijdig gesloten gotisch koor met aan de noordoostzijde een sacristie. In de 18e eeuw werd een groot deel van de noordgevel uitgebroken
en werd de kerk met een ruimte uitgebreid. De kerk is voorzien van prachtig gebeeldhouwd
meubilair uit de 17e eeuw.
Aan de westzijde van de kerk staat een, oorspronkelijk losstaande, uit tufsteen opgetrokken
toren met tentdak. Kerk en toren zijn in de 70-er jaren van de vorige eeuw ingrijpend gerestaureerd. Orgel (1700) A. Schnitger.
Eenrum, Voormalig Ned. Hervormde kerk einde 13 eeuw
De kerk bestaat uit een langgerekt schip met rechtgesloten koor. De gevels zijn sober vormgegeven door onderling met smalle lisenen gescheiden traveeën. Per travee is een lancetvormig
venster aangebracht. Inwendig is het schip voorzien van meloenachtige koepelgewelven,
waarop nog restanten van een ornamentale beschildering bewaard bleven. Het meubilair is
geheel nieuw vervaardigd in de 19e eeuw. In het midden van de 17e eeuw werd de architectonisch bijzondere toren toegevoegd. Op een vierkant onderdeel staat op een insnoering een
achtkantige opbouw die wordt bekroond met een open koepel. Orgel (1817) N.A. Lohman.
Pieterburen, Petruskerk 15e eeuw (is niet in de excursie opgenomen)
Opvallend aan de kerk is het hoge koorgedeelte dat aan het lagere schip is toegevoegd. Dit
doet vermoeden dat het schip ouder is en dat het de bedoeling was de gevels van het schip
op de dezelfde hoogte als het koor te brengen. Naderhand is aan de noordzijde een beuk aan
het schip toegevoegd. Schip en zijbeuk hebben een houten tongewelf, het koor heeft stenen
kruisribgewelven. Het interieur bestaat uit 17e en 19e eeuws meubilair. De oorspronkelijk losstaande toren, werd in 1805 vervangen door de huidige: op een stenen vierkante onderbouw
is open bekroning van twee verdiepingen geplaatst.
Voor de kerk ligt ‘Domies Toen’, de vroegere tuin van de predikant. Op het terrein stond tot in
de jaren 60 van de vorige eeuw de 17e eeuwse pastorie. Het tuinhuisje is bewaard gebleven.
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Dagtocht langs vier Groninger Kerken
NUT departement ‘t Hoogeland - UITNODIGING
Datum:
Dinsdag 4 juni 2019
Start:
9.30 uur, Torenkerk, Kerkstraat 14 Winsum (auto kunt u parkeren bij het station)
Aankomst: uiterlijk om 18.00 uur, terrein van Fam. Warringa, Kerkstraat 19, Winsum
Na het grote succes vorig jaar, “de boerderijentocht”, heeft het bestuur besloten dit jaar weer
een dagtocht voor de leden te organiseren.
Er is dit jaar gekozen om vier Groninger kerken te gaan bezoeken en wel in Winsum, Loppersum, Uithuizen en Eenrum. In samenwerking met Berend Raangs, vertelt over geschiedenis
kerken en Dirk Molenaar over de orgels en op orgel spelen. Zij zullen onze gidsen zijn op deze
dagtocht.
We starten om 9.30 uur in Winsum, de Torenkerk, Kerkstraat 14 (zie korte info over de
kerken in de bijlage).
Om 10.30 uur vertrekken wij met de bus, die staat bij fam. Warringa, Kerkstraat 19, naar
Loppersum, Gastvrij Brasserie Meer, voor koffie/thee met iets lekkers. Hierna lopen wij ongeveer om 11.45 uur naar de overkant, waar de Petrus-en Pauluskerk staat.
Om 12.40 uur vertrek naar de Jacobuskerk in Uithuizen.
Om 13.50 uur zijn we inmiddels toe aan de uitgebreide lunch die gehouden zal worden in het
Schathoes bij de Menkemaborg. In de maand juni staan de rozen in bloei zodat wij u graag
in de gelegenheid stellen een wandeling in de tuin te maken (museumjaarkaart meenemen).
Mochten er mensen zijn zonder museumjaarkaart, dan kunt u zelf een kaartje kopen.
Om 15.30 uur vertrek naar de voormalige Ned. Hervormde kerk te Eenrum.

.

Om 16.45 uur vertrek naar Pieterburen “de Theeschenkerij”. Hier willen we graag afsluiten
en wat napraten onder het genot van thee/koffie. Bij slecht weer wijken wij evt. uit naar het
Groninger Landschap. De Theeschenkerij staat op een prachtige locatie met uitzicht op
“Domies Toen” en de Petruskerk uit de 15e eeuw (is niet in de excursie opgenomen).
Volgens Inez, de eigenaresse van de Theeschenkerij, is de kerk open. Mocht er tijd over zijn
en u wilt graag binnen kijken, dan kunt u op eigen gelegenheid hiervan gebruik maken.
Om ongeveer 17.30 uur vertrek naar Winsum. Aankomst uiterlijk 18.00 uur.
Opgave van deelname (betalen is opgave) vanaf heden bij onze penningmeester Janneke
Smid, door het overmaken van € 44,00 p.p op rekeningnummer NL 33 INGB 0001017344 van
het NUT ’t Hoogeland onder vermelding “Kerkentocht” 2019, als ook naam deelnemer(s). Ook
Nut-leden van andere departementen betalen de ledenprijs van €44,00.
Niet leden betalen € 49,00 p.p. (inclusief bus, lunch, koffie/thee/gebak, entree twee
kerken).
Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. Als er meer dan 45 aanmeldingen zijn gaan
leden voor. Bij annulering kunt u zelf voor vervanging zorgen, lukt dit niet dan zal teruggave
geld geschieden minus € 20,00.
Hoewel het nog ver weg lijkt, wacht niet te lang met betalen, om niet achter het net te vissen.
Het staat u natuurlijk vrij in eigen kring deze brief door te sturen naar mensen die interesse
hebben in kerkentochten.
Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met:
Ria Maring, ' 0595 443282 of
Vianney Henny, ' 0613289797
Het bestuur wenst u een plezierige dag toe!
www.contactblad.info

Contactblad 1 juni 2019

15

n Nat pak
n verhoal ien t Grunnegs deur Bé Kuipers

Nanko Doesburg en zien kammeroaden Kees, Evert Jan en Remmert haren mit nkander n vlöt,
n poar lege eulievoaten mit wat planken der op vaast moakt. Om haile graacht om boerderij
tou mit vlöt deur te voaren kinnen, was nog nait zo makkelk. Aan kaant van abbelhof stonden
apmoal dikke bomen en stroeken bie graacht laangs, mit veul takken leeg over graacht.
Doarom haren zai bedocht dat aal dij overhangende takken der ofzoagd worden mozzen. Den
konden ze der vrij onderdeur voaren. t Was hail min waark veur dizze jonge jonges. Ze waren
haile zummer der al mit aan gaang en t schoot nait haard op.
t Was ook n soort korvee, doar ze nkander mit straften, as ain hom nait aan ‘ofsproaken’ holden haar. Dat betrof mainsttied wat gevoarleks of wat nait mog. En as ain dij straf nait onderging kreeg e wat op pens van Remmert, n oldere bruier van Evert Jan. Dij was dus n stuk
staarker.
Nanko was dij mirreg allenneg noar abbelhof tou goan. t Was zien toak om vandoag nog n
dikke tak over graacht òf te zoagen. Hai haar eerder nait over n sloot duurfd dou hai en zien
kammeroaden op n moal t laand ien waren. En dij waaigeren was veur Remmert aanlaaiden
om hom dizze straf te geven.
Dat was veur Nanko aigelk haildaal gain straf. Hai haar dit veul laiver as wat Kees overkommen was. Kees haar wel over sloot duurfd, mor was der van bovenien sprongen. Hai haar n
aanloop nomen, mor keek onder t lopen noar n stroaljoager dij net mit veul gebolder leeg over
vlaigen kwam. Zodounde was e verbiesterd en sprong persies midden ien dij braide tochtsloot.
Strontnat vanzulf, want hai zat ter aan haals tou ien. Zai konden hom der mit muite weer oetkriegen, want Kees was wat dikkeg en bragel ien sloot zoog aan hom. Ien optocht hebben zai
hom mit nkander op fiets noar hoes tou brocht, ook mit om te zain hou kwoad of zien moeke
wezen zol.
En wat wàs ze kwoad! Ze schol verschikkelk op Kees mit n stem as n schelviswief. Ook kregen
zien kammeroaden schuld. Zai zollen Kees der mit opzet ienspringen loaten hebben. Dus dat
was wel even mooi. t Was gelukkeg bie zummerdag en nait kold dat, Kees het ter niks aan
overholden, teminsent niks liggoamelks. Meschain wel n luk traumoake, mor dat was wat veur
loader.
As dij tak ter nait ofkwam, kreeg Nanko dus van Remmert op zien donder en dij was mit zien
zestien joar veul staarker as Nanko, dij net twaalf worden was. Doar was e wel benaauwd veur.
Dij bewuste tak hong over graacht, net tegen t kampke, woar boer zien koien laipen.
Mit zoag ien haand klom Nanko ien boom en zòcht hom n goud stee oet om te zitten en zodoaneg dat hai hom goud ofzetten kon mit zoag en dat tak ter goud ofkwam. Dat mos mit de
neudege verzichteghaid gebeuren, want boer wol t nait lieden.
Boer Diekhoezen haar der niks mit op, aal dat gezoag van kwoajonges aan bomen en stroeken. As der snuid worden mos, zol Doesburg, Nank zien pa, dat wel doun. Dij was feidelk toenman en haar der verstand van.
Zo zat Nanko vlak boven graacht te zoagen, op n polsdikke, hoast horizontoale tak. Dou zaag
hai ienains dat Schelte Westerhof zien Derkje mit veurberaaidens bezeg was veur t melken,
net persies tegenover hom ien t kampke. Zol ze hom zain, hier ien stroekerij en t aan boer
vertellen? Nou ja, was niks meer aan te doun, hai was al haalweg. Deurzetten nou.

16

Contactblad 1 juni 2019

www.contactblad.info

En t weer wer aal minner, kwam n dikke dunderbui aan. Dat, hai mos moaken dat t òf kwam,
aans wer e op t vel tou nat. Eerste druppen mouken bobbels op t wodder van graacht en t
dunderde al flink. Derkje zat onder n kou te melken mit n plestik regenkapke op t hoar. Zai haar
volgens Nanko niks ien de goaten.
Nanko mos nog n poar centimeter zoagen, mor kwam nait meer zo wied. Tak brook ienains
òf mit n haarde krak en hai ploempte ruggelings midden ien graacht, kopke onder. Verwilderd
begon hai te maaien mit aarms en te schoppen mit bainen. t Was net n dreum en hai zaag
ales ien n woas. Zwemmen kon hai nait en dat mouk hom nog benaauwder. Was dit nou verzoepen?
Mor hai wol nait dood, nait nou al. Hai haauwgde en speerde nog haarder mit aarms en bainen. Mor ofnapte tak mit zietakken en bloaren laag bovenop hom en hilden hom tegen. Hai
kon nait ientènd kommen. Dikke bragelboudel zoog hom aal wieder noar ondern. t Wer hom
rood veur ogen.
Graacht was gelukkeg nait daip en hai vuilde noa n zetje sporreln wat vasteghaid op boom van
graacht. Hai kwam mit muite ientènd, greep ien t wilde weg n bos laank kweekgras en kraabde
onder dij tak weg bie waal omhoog. Haildaal onder bragel en kletsdeurnat, mit kreus ien t hoar,
mos hai eerst even poesten van schrik en benaauwdhaid.
Mor al gaauw bedocht e dat ze hom zo onmeugelk nait zain moggen. Wat zollen ze den laggen
en hom oetjaauwen, dat wis hai ja nog van Kees. Nee, ales beder as dat. Kopoverhaals pakte
hai zien fiets te lutje schuur oet en stoof vot, noar dörp tou. Hou hai thoes kommen is mit dij
onweersbui, wait e nait meer. Schrik kwam loader, dou e schoonwossen en mit schoon ondergoud aan ien ber laag.
Schelte zien Derkje hil op te melken, t wer heur te gevoarlek mit t dundern en bliksem en t
begon aal haarder te regen. Ze was ientied al goud nat worden. Dommit mor weer vannijs.
Ze haar zevens n ploemp ien graacht heurd, doar ze even eerder Nanko zitten zain haar. Zol
dij jong ien graacht valen wezen? Of haar ze heur t verbeeld? Ze mos toch mor even kieken.
Dou ze bie graacht kwam, doar ze t geluud heurd haar, was der niks te zain. Behaalve dat ter n
dikke tak ien graacht dreef. Zol e der nog ien liggen? Zol e der wel onderweg kommen wezen?
Hmm… zel wel. Zukke jonge jonges bennen handeg en smui genog.
Deur t minne weer en kringen op t wodder kon ze hoast niks zain. Dommit ien schuur toch mor
even vroagen of ze Nanko aargens zain haren. Deurnat mouk ze dat ze ien schuur kwam. t
Zat heur toch nait recht lekker.
Dou Nanko thoes kwam bie zien moeke, was zai haildaal oet stuur. "Ach jong toch, wat hes
toch ommaans had. Wat zigstoe der ja oet. Hes ien sloot zeten zeker. En dat mit dit weer. Bistoe haildaal van boerderij kommen ien dij regen? Hai toch, kins ja wel n verkoldens oplopen,
of n longonsteken... Vooruit, oetklaiden ien t achterhoes! k Zel die eerst wassen en den doalek
op ber doe."
Hai mos eerst ien tob en haildaal wossen worden, ien t achterhoes. Moeke pakte hom mit
besliste haand en reseluut aan. Hai zee mor niks, schaande van t ien graacht valen was hom
al slim genog. En dizze schaande van deur zien moeke wossen te worden en dat op zien leeftied, von hai ook vrezelk. Mor mit wat hai net mitmoakt haar, duurfde hai der niks van te zeggen.
Boetendes haar hai hail gain idee hou of dat nou kommen kon, dat hai ien graacht valen was.
Hai haar ducht hom nog zó goud oetkeken en oppaasd. Of was e van wies worden dou hai
Derkje onder n kou zaag te melken? Nanko kon t hom nait meer ien t zin kriegen, want ales
wat ter gebeurd was doar boven graacht bie abbelhof was net n dreum.
Pas veul loader, dou hai mit Evert Jan en Kees bie dij tak keek, hou of e òfbroken was, kwamen ze mit heur drijen tot de konkluzie, dat Nanko zo stom west haar om op tak te zitten goan,
dij hai aan t ofzoagen was. Hai is der nog laank mit ploagd.
www.contactblad.info

Contactblad 1 juni 2019

17

Woarom hai traauwens nou op ber mos, midden ien zummer mit dit benaauwde weer, was hom
n roadsel. Mor hai duurfde hom nait te verweren tegen zien moeke. Zai was haildaal hiester
mit ogen boven ien t hoar... En hai wis, dat e den niks vroagen en haildaal nait soezen mos.
Dij oavend, dou Schelte zien Derkje nog even veur n bosschop noar dörp mos, t was net weer
n beetje ofdreugd, ging ze toch mor even bie vraauw Doesburg kieken.
"Ja", zee ze bie achterdeur, "ik heurde ienains n ploemp en ik mainde dat ik joen zeun doar
eerder zitten zaag ien boom boven graacht, net tegenover doar ik zat te melken.
Ik zee tegen Schelte, ik zee, wais wat? zee ik. Ik zee, ik mout toch nog even noar dörp tou,
den kin ik mooi even zain of dij jong van Doesburg ook thoeskommen is, zee ik. Mor ik begriep
t aal wel, hai is der, gelukkeg."
Mor dou wer Nanko zien moeke slim kwoad en begon te snokken.
"Ie willen mie toch nait wiesmoaken, dat ter nait noar dij jong zòcht is?" snokte ze. "As ik t goud
begriep den heb ie dat nait doan? En as hai nou ais nait te graacht oet kommen was... Den...,
den was... onze Nanko... " Heur stem stoekte en ze snokte nog meer. Mor kwoadhaid kreeg
overhaand.
"Dat vaalt hom hail bot òf van joe, vraauw Westerhof!” raip ze woest. “Hai toch, ik mout ter
nait aan denken. En ie hebben haildaal niks doan? Gainain der bie hoald?" Vraauw Doesburg
kwam draaigend op Derkje òf, heur handen trilden.
Derkje mouk gaauw dat ze votkwam, zunder wieder wat te zeggen. Ze haar wel ien de goaten
dat t mainens was van Nanko zien moeke.
Dit is n verhoal oet n nij boukje van mie dat noa grode vekaanzie 2019 verschienen zel.
Let op verdere berichten ien dit blad, mor ook berichten ien aander orgoanen!

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.
¾Dinsdag
¾
hele dag					18 juni						Bad Nieuweschans
¾Dinsdagmiddag		
¾

		 10 september			 Rondleiding Hooghoudt

¾Dinsdagmiddag
¾
						8 oktober				Aqua Delfzijl
¾Woensdagmorgen/middag
¾

6 november

Eten bij Wereldgeluk

¾Dinsdagmiddag
¾

3 december

Kerstshoppen

Vervoer word georganiseerd door het Rode Kruis
Middaguitjes zijn ongeveer van
Daguitjes zijn ongeveer van 		
Morgen/middag vanaf ongeveer

13.00 uur tot 17.00 uur.
9.00 uur tot 17.00 uur.
11.00 uur tot 15.30

Informatie en opgave

Hennie Wijbenga

			

Agnes Buikema

18

' 0595 402600 / 0651159922
050 3061678

Contactblad 1 juni 2019

www.contactblad.info

Kunstproject Rembrandt in Kerk Klein
Wetsinge, 6 t/m 18 juni
Op donderdag 6 juni openen Kristel Rutgers en Eltjo
Dijkhuis, wethouders van de gemeente Hogeland, om
half twee de expositie van de leerlingen van de basisscholen De Meander te Sauwerd en De Wierde te Adorp.
De opening vindt plaats in het kerkje van Klein Wetsinge.
Gezien het verwachte aantal “jonge kunstenaars” wordt
het maximaal toelaatbare aantal bezoekers bereikt en
betreft het, tot half drie een besloten bijeenkomst.
Dit jaar staat de expositie in het teken van onze grote
kunstenaar Rembrandt van Rijn. Iedereen kent wel zijn
werk of in ieder geval zijn naam. Zo ook de kinderen van
de basisscholen De Meander en De Wierde. In dit kunstproject heeft beeldend kunstenaar Tabitha Brouwer
met de kinderen onderzocht hoe Rembrandt zijn werk
maakte en waarom hij zo’n belangrijke kunstenaar was
in zijn tijd en nu nog steeds van invloed is op de hedendaagse kunst.
De kinderen van De Meander hebben de Nachtwacht bestudeerd. Ze vergeleken met Tabitha
het groepsportret met andere kunstenaars uit de tijd van Rembrandt en zagen dat Rembrandt
zocht naar echtheid. Het beeld deed denken aan het moment waarop de fotograaf nog net niet
de foto schiet om de klassenfoto te maken. Het moment dat je nog even je kleren recht trekt,
een gek gezicht op zet of je haren nog even glad strijkt. Zo kwam ook het groepsportret van
De Meander tot stand.
Op De Wierde hebben ze zich verdiept in een
ander belangrijk thema van Rembrandt, zijn
zelfportretten. Rembrandt was eigenlijk de voorloper van Instagram of Facebook. Hij maakte
reeksen ‘selfies’, toen hij jong en succesvol was
beeldde hij zichzelf statig en mooi gekleed af.
Alle kinderen hebben een zelfportret gemaakt
waarin ze zichzelf mochten afbeelden hoe ze
zijn, of hoe ze er graag uit willen zien.
In beide projecten is met collagetechniek
gewerkt, hierdoor ontstaat er een eenheid. Ook
in het thema, waar de kinderen zowel in groepsportret als het zelfportret zichzelf hebben afgebeeld. We zien dit gekleurde beeld van de kinderen terug in het kerkje van Klein Wetsinge.
Deze expositie van de basisschoolleerlingen
wordt voor het vierde jaar georganiseerd, in het
kerkje van Klein Wetsinge, tijdens de maand
van de amateurkunst. Het project is dit jaar
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van
de Culturele Commissie Adorp en de Stichting
Kunstvloed Ubbega.
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Klaverjasavond in Adorp
Op vrijdag 21 juni is er vrij kaarten in ’t Witte Hoes te Adorp. De wedstrijd is voor iedereen
toegankelijk.
Aanmelden kan op de avond zelf vanaf 19.30 uur. De wedstrijd begint om acht uur.

Fietstocht Sauwerd beweegt 2019
Op zaterdag 22 juni is er voor de vierde keer een fietstocht tijdens het evenement Sauwerd
beweegt. Er wordt gestart bij dorpshuis Ubbegaheem tussen 10.00 en 11.00 uur. De afstand is
27 kilometer. U fietst aan de hand van een duidelijke routebeschrijving. De deelname is gratis
en er is voor iedereen een herinneringsmedaille.
De route is weer geheel anders dan de vorige keren. De tocht is geschikt voor jong en oud. Er
wordt gefietst over rustige weggetjes en fietspaden. Het is goed mogelijk om een kleine stop
te maken bij een van de vele bankjes of picknicktafels onderweg. Neem dus vooral een hapje
en een drankje mee om tijdens uw middagboterham in alle rust van de mooie omgeving te
genieten.
Bij een rustig tempo komt u tussen 13.00 en 14.00 uur terug bij het dorpshuis. Hier kunt u
gebruik maken van het gezellige terras om daarna de feestelijke braderie in het dorpscentrum
te bezoeken.
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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
22
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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, doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten.
-- Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chronische ziekten, aandoeningen en beperkingen.
-- Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, 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 materialen 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 muziek 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 organiseren 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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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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 omgeving 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. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel 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 samenwerking 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!
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.

geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie 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 ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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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.

Inbraakpreventie
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 buitenlamp 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 oplettende 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 Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen.
Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.
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