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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
januari
16
20
21
24
26
26
27
30
31
februari
1
1

20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
10.00 u. Steunpunt, themamorgen 'historie van de Sovjet Unie' - deel 1 - Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina11)
20.00 u. Schaken in 't Witte Hoes (zie pagina 13)
20.00 u. Vrij kaarten in ’t Witte Hoes te Adorp; inschrijven vanaf 19.30 u.
15.00 u. Van Zijl consort en gedichten van Kopland, 't Sael te Groot Wetsinge (zie
pagina 13)
16.00 u. Jamsessie, 't Witte Hoes te Adorp, eerste uur voor jongeren (zie p. 10)
10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 11)
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', Ubbegaheem te Sauwerd
(zie pagina 15)

23
25
28

17.00 u. Eetcafé Ubbegaheem open (zie pagina 9)
20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', Artharpe te Adorp (zie pagina 15)
10.00 u. Steunpunt, themamorgen 'historie van de Sovjet Unie' - deel 2 - Artharpe
in Adorp (zie pagina 11)
15.30 u. Muziekvertelling Amadeus bij Nut 't Hoogeland (zie pagina 17)
20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', De Hoogte te Winsum (zie
pagina 15)
20.00 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', De Hoogte te Winsum (zie
pagina 15)
19.30 u. Lezing CdK R. Paas bij Nut 't Hoogeland (zie pagina 17)
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes
20.15 u. LAOMAS met blijspel 'Gedonder ien’t dorp', De Molenbert in Delfzijl (zie
pagina 15)
16.00 u. Jamsessie, 't Witte Hoes te Adorp, eerste uur voor jongeren (zie p. 10)
19.30 u. Lezing over Spitsbergen in Ubbegaheem (zie pagina 9)
20.00 u. Vrij kaarten in ’t Witte Hoes; inschrijven vanaf 19.30 uur

maart
7

17.00 u. Eetcafé Ubbegaheem open (zie pagina 9)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
19 jan.
9.30 u. - ds. M. Roepers
26
9.30 u. - ds. A. van Lunteren
2 feb.
9.30 u. - mw. S. Dijkgraaf-Nijdam
9
11.00 u. - ds. G.A. Segger
16
9.30 u. - ds. mw. C.S.A. Minnaard
23
11.00 u. - ds. H. Jansen
1 mrt.
9.30 u. - ds. M. van Heijningen
8
9.30 u. - 18+ club
11
19.30 u. - ds. H.J. Meijer
15
9.30 u. - mw. A. Mekes
18
19.00 u. 22
9.30 u. - kand. mw. T. Schoon
25
19.00 u. 29
9.30 u. - ds. W. van Wingerden

Heilig Avondmaal
Jeugddienst

Heilig Avondmaal

Biddag voor gewas en arbeid
Avondgebed
Avondgebed

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 jan.
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. W. Jagersma
26
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - dhr. M. van Heijningen
2 feb.
9.30 u. - ds. C.T. Basoski
19.00 u. - ds. H. van Noort
9
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. H. van Noort
16
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. L.G. Boonstra
23
9.30 u. - Leesdienst
15.00 u. - Leesdienst
1 mrt.
9.30 u. - ds. G.O. Sander
14.15 u. - ds. H. van Noort
8
9.30 u. - ds. G. Timmermans
14.15 u. - ds. H. van Noort
11
19.30 u. - ds. H. van Noort
15
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - dhr. M. van Heijningen
22
9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. W. Jagersma
29
9.30 u. - ds. J. v.d. Wal
14.15 u. - ds. H. van Noort

Zangdienst
's ochtends Heilig Avondmaal

's ochtends Heilig Avondmaal
Biddag

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

www.contactblad.info
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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.
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. 
St. Platform Gehandicaptenbeleid
 spg.winsum@gmail.com

0595 442925

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



050 5425962




050 3061728
050 3061225

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
Ledenadministr.: dhr. L.R.Kruijer, De Omloop 2 9774 PX Adorp

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.

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

Agenda Ubbegaheem
1 februari
25 februari
7 maart

17.00 u.
19.30 u.
17.00 u.

www.contactblad.info

Eetcafé open
Lezing Spitsbergen
Eetcafé open
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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.

Jamsessies in Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het winterseizoen die weer plaatsvinden in
’t Witte Hoes in Adorp. De eerstvolgende jamsessies in 2020 zijn op zondagen 26 januari en
23 februari. De jamsessies beginnen om 16.00 uur, de toegang is gratis. Van 16.00 tot 17.00
uur is het voor de jongeren, daarna voor iedereen!
De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp zijn intussen in de regio en zelfs ver daar
buiten een begrip geworden. In de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten de weg
naar deze happenings te vinden om gezellig mee te komen jammen. Lou Leeuw (basgitaar en
zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig, de samenstelling van de rest van de band
verschilt per keer.
Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten,
nummers (mee) te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers
ten gehore te brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten
moeten zelf meegenomen worden.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd,
waar u bij de inloop-ochtenden welkom bent voor een kopje koffie/
thee en/of informatie, diensten, hulp en ondersteuning.
Onze vrijwilligers zijn dan ook aanwezig om u te helpen bij problemen mét en vragen óver uw
tablet, laptop of computer, I-Pad of telefoon.
Voor onze activiteiten hoeft u geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.
De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.
20 januari: themamorgen historie Sovjet Unie (deel 1), Ubbegaheem Sauwerd
De Sovjet-Unie: één van de meest machtige landen. De gebeurtenissen in dit land hebben een
grote invloed gehad op de loop van de geschiedenis.
Anna Kuipers-Orlova uit Sauwerd houdt 2 lezingen over de historie van de Sovjet Unie. Op
20 januari 2020 in Sauwerd over de Oktoberrevolutie, het Stalin regime, de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude Oorlog.
Op 3 februari 2020 in Adorp over De Koude Oorlog periode 1946 -1991 en de Perestrojka.
Tijdens de lezing deelt Anna niet alleen geschiedkundige feiten, maar ook haar eigen ervaringen. Anna is in de Oekraïense republiek van de Sovjet Unie geboren en opgegroeid. Deze 'uit
het leven gegrepen' verhalen zijn waardevol voor een goed begrip over deze periode.
27 januari: Inloopochtend in Ubbegaheem, Sauwerd
Heeft u vragen, zijn er dingen waar u mee zit of wilt u gewoon een praatje maken. U kunt bij
ons terecht. De koffie/thee staat klaar. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn ook aanwezig
om u te helpen met vragen over laptop, computer, tablet, i-Pad of telefoon.
3 februari: themamorgen historie Sovjet Unie (deel 2), Artharpe Adorp
Zie de tekst bij de themamorgen van 20 januari.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Piet Drijfhout
 050 3061960
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Margriet Kuipers
3061662

www.contactblad.info
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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
12
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Van Zijl Consort en gedichten van Kopland
Irene Visser, viool
Rigobert van Zijl, klavecimbel
Jan-Joost van Walsum, cello
Robert Jan van der Feen, fluit
Agnes van Laar, Sopraan
met medewerking van Barbara van den Hoofdakker.
Op 26 januari brengt het Van Zijl Consort een bijzonder programma waarin muziek ( onder andere van Bach en Marain Marais) verbonden wordt met gedichten van Rutger Kopland. Speciaal voor deze gelegenheid zullen die worden voorgedragen door Barbara van den Hoofdakker, één van de dochters van Rutger Kopland.
Het werk van Kopland ademt een sfeer van landelijke rust en verstilling, een zich open stellen
voor ervaringen in het hier en nu. In zijn gedicht “de stem van een cello” verwoordt hij bijvoorbeeld zijn ervaring van het geluid van een cello, dat hem doet denken “aan de kleuren van een
woud in de herfst alsof je het heimwee hoort van de cello naar zijn herkomst”.
In de pastorale entourage van ’t Sael zullen muziek en poëzie elkaar afwisselen en mogelijk
versterken in een poging om het onzegbare te belichten en misschien iets dichterbij te brengen.
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek,
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.
De datum is zondag 26 januari om 15.00 uur.
Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96

Schaken in 't Witte Hoes
Vind je schaken leuk, is het je hobby of deed je het ooit eens en wil je het weer oppikken?
Kom dan dinsdag 21 januari naar t Witte Hoes, gezellig schaken in een mooi cafe en ontmoet
andere liefhebbers.
De bedoeling is om na verloop van tijd een informeel schaakclubje op te richten om eens in de
week samen te spelen.
Dus voor jong en oud, beginner en ervarenden, tot aankomende dinsdag!
Eerste kop koffie /thee van t hoes.
Aanvang 20 uur.

www.contactblad.info
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Verslag openbaar schaduwfractieberaad Gemeentebelangen te Adorp
Op maandag 2 december 2019 hield GB Het Hogeland haar openbaar schaduwfractieberaad in dorpshuis Artharpe. Dorpsbelangen Adorp was uitgenodigd om kennis te maken en
te praten over welke lopende en toekomstige zaken belangrijk zijn voor Adorp en omgeving.
Er waren raadsleden, een wethouder en andere leden van de partij. Belangstellenden en insprekers waren welkom. Op de bijeenkomst waren ± 40 aanwezigen, waarvan ongeveer 15
Adorpers. Het was mooi dat er 25 personen van elders uit de gemeente Het Hogeland waren.
Voor de pauze stond de problematiek in Adorp op de agenda:
1. Veiligheid N361
2. Afsluiting Molenweg-noord
3. Molen Aeolus
4. Fietsroute plus
5. Nieuwbouw op het oude voetbalveld
Chiel van Veen hield na de opening door Jaap Nienhuis en een inleidend gesprekje door de
voorzitter van Dorpsbelangen een fel betoog over de onoverzichtelijke situatie bij de zebra
voor het Witte Hoes. Hij was dezelfde dag in botsing geweest met een fietser waardoor die
van zijn fiets viel en bijna met zijn hoofd tegen het Witte Hoes beland was. Hij was blij dat hij
botste en niet een van zijn kinderen. Hij las voor vanwege de emoties. Hij verwoordde de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, het standpunt van de werkgroep 'veilig oversteken' en de
gevoerde gesprekken met de provincie, duidelijk.
Vooral tijdens de maandenlange reconstructie van de N361 was de situatie erg onoverzichtelijk. De veiligheid is er met shared-space minder op geworden. De Provincie is doof voor betrokken inwoners en de rechter beroept zich op een soort stageverslag van de Grondmij (Sweko). Formeel klopt alles en de opmerkingen uit het zijn niet deskundig en niet onafhankelijk.
De Provincie vindt dat oogcontact voorrang moet afdwingen (leerproces). Oogcontact met een
haastige achterop komende fietser is moeilijk. De Provincie had ook gedachtdat het Fietspadplus al gerealiseerd zou zijn. Vertraging.
Adorp is in ieder geval een voorbeeld hoe het volgend jaar in Sauwerd niet moet.
J S van Dorpsbelangen licht de stand van zaken rond afsluiting Molenweg-noord toe. Een
oud-bestuursrechter in de zaal geeft dorpdbelangen weinig kans in haar beroep tegen de gerechtelijke uitspraak, omdat de Provincie het verslag van de Grondmij. (Sweko) gevolgd heeft.
De vereniging kan zo'n duur onafhankelijk rapport niet laten opstellen. De gemeente zou misschien een onafhankelijk rapport achteraf kunnen laten opstellen. Dit zou kunnen onder druk
van politieke partijen in de raadsfractie.
Nu de weg in Adorp bijna klaar is, ontbreekt de straatverlichting nog. Niemand voelt zich hiervoor verantwoordelijk. Het is te onveilig en onoverzichtelijk om in het donker over te steken.
Sommige bejaarden durven de weg niet over te steken om 's avonds in het koor in de kerk te
repeteren.
Nieuwbouw 't Stee op het voormalige voetbalveld kan ontwikkeld worden. Dorpsbelangen
heeft samen met Kuub een plan opgesteld. Molenweg-noord zou een prima als ontsluitingsen bouwverkeerweg dienst kunnen doen. Het is een inbouwproject, geen uitbreidingsproject,
dus zou de ontwikkeling van 't Stee snel moeten kunnen.
De toestand van de molen Aeolus wordt besproken. De molen zou het visitekaartje van de
gemeente het Hogeland kunnen zijn in plaats van de doodskisten langs de Eemshavenweg.
De kosten voor restauratie gaan 3 a 4 ton bedragen.
Een opmerking uit de zaal: Je kunt niet alles bewaren en er moet wel draagvlak zijn.
14
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Is een tunnel onder de N361 niet een beter idee dan de molen restaureren, oppert iemand uit
het publiek.

Mis het niet: toneelvereniging in Sauwerd, Adorp, Winsum en Delfzijl!
De voorbereidingen voor de optredens van toneelvereniging LAOMAS zijn in volle gang. Nog
een kleine 8 weken te gaan en dan gaat het weer los.
De primeur is voor Sauwerd. Op vrijdag 31 januari 2020 voert LAOMAS in dorpshuis Ubbegaheem het blijspel in drie bedrijven op: Gedonder ien’t dorp.

De originele titel van het stuk is ’n Hond met veren. De schrijver van dit toneelstuk in drie bedrijven is Bernd Gombold en het is vertaald door Ben ten Velde.
Nog dat zelfde weekend, zaterdag 1 februari, speelt LAOMAS in dorpshuis Artharpe in Adorp.
Voor kaartverkoop zie  www.laomas.nl.
Een weekend later, op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari, staat LAOMAS twee avonden achtereen op het podium van zalencentrum de Hoogte in Winsum.
De kaarten voor deze avonden zijn vanaf 10 december te koop bij Sporthuis Winsum. Of via
de Hoogte ' 0595442846 of * info@dehoogte.nl (en 1 euro extra).
De kaarten kosten € 8,50 euro per stuk.
De voorstellingen beginnen om 20 uur.
LAOMAS sluit de reeks met optredens af in theater de Molenberg te Delfzijl en wel op vrijdag
21 februari. Dit optreden begint om 20.15 uur en kaarten zijn verkrijgbaar via de Molenberg.
De spelers van LAOMAS hopen ook dit jaar weer veel mensen een plezierige avond te bezorgen, een avondje lekker uit!
www.contactblad.info
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AMADEUS de film over het leven van Mozart
Vrijdagmiddag 7 februari, Dorpshuis Agricola in Baflo
Departement ’t Hoogeland
Het NUT departement ’t Hoogeland organiseert deze keer de muziekvertelling AMADEUS, de film over het leven van Mozart en hoe de componist Salieri hem door de ogen van regisseur Milos Forman zag. De middag wordt weer begeleid door Ebo Reitsma.
Een klassieke kaskraker, deze film over het leven en werk van Mozart.
Historisch grotendeels fantasie met een over-the-top-Mozart en een geheel onjuist weergegeven componist Salieri. Maar ook met goede voorbeelden waarom Mozart met recht een genie kan worden genoemd, met
een spannend verhaal (wat dus vaak voor geen meter klopt) en zeker ook
met prachtige beelden (meestal gemaakt in Praag) met dito prachtige
muziek. Een ongelooflijk boeiende film die in ieder geval muzikaal gezien
een perfect beeld geeft van het geniale van Mozarts muziek.
We beginnen om 15.30 uur, met een korte pauze tot ongeveer zes uur.
Dan volgt een warme maaltijd en een vervolg van de film tot acht uur.
Er is plaats voor maximaal 40 deelnemers.
Voor de muziekvertelling, koffie/thee, 2 drankjes, bitterballen en de maaltijd bedragen de kosten € 35,= voor leden en € 40,= voor niet-NUTleden.
OPGAVE door
betaling aan de penningmeester: NUT dep. ’t Hoogeland NL33 ING B000 101 7344 met vermelding van 7-2-2020 en uw naam, adres en telefoonnummer.

Lezing door de Commissaris van de Koning
LET OP !!! gewijzigde aanvangstijd.
Op maandag 10 februari om 19.30 uur in de Hoornstertil Mernaweg 60 Wehe den Hoorn geeft
de heer R.Paas, Commissaris van de Koning een lezing over de Provinciale Staten en zijn rol
hierin.
De commissaris van de Koning is voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
In de Provinciale Staten heeft hij een adviserende stem, in het college van Gedeputeerde
Staten stemrecht.
Hij vertegenwoordigt het provinciebestuur en de provincie. Zo is hij nauw betrokken bij de benoeming en herbenoeming van burgemeesters in de provincie Groningen. Daarnaast bezoekt
hij iedere Groninger gemeente eens in de twee jaar.
Wat zijn de oplossingen voor de problemen en uitdagingen die spelen in onze Provincie. Over
hoe hij deze taken invult en zijn prioriteiten in het beleid van onze provincie daarover vertelt
hij deze avond.
We heten u van harte welkom.
Locatie : Hoornstertil, Mernaweg 60, Wehe den Hoorn
Tijd
: 19.30 uur
Datum : maandag 10 februari 2020
Van niet leden wordt een kleine vergoeding gevraagd.
www.contactblad.info
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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

We hebben het jaar afgesloten met een bedrag van € 357. Overgemaakt naar Unicef, zodat
we weer op nieuw kunnen beginnen.
Er zijn 4 breiende/hakende dames en ik maak fotokaarten, die ook bij J. Busquet in Groningen
verkocht worden (Zwanestraat 11).
De dames maken sokken / truien / vingerloze handschoenen / sjaals / mutsen / slofjes / tassen.
Onze producten worden (als het kouder wordt) verkocht in het kerkje van Wetsinge en in onze
Dorpswinkel.
Wilt u bij mij kijken, dat kan ook.
We willen iederéén bedanken voor het kopen van onze producten. En voor het leveren van
materiaal.
We hopen tot ziens, zodat we kinderen die door Unicef gesteund worden kunnen helpen. Met
het geld van onze producten.
Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.
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