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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 de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. Inzien
en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie gedrukt (die van de 1e van demaand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

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

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen

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

Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaatselijk het drukken en verspreiden van een Contactblad op papier. Dit is in principe de eerste
editie van de maand. Afhankelijk van uw woonplaats moet u bij uw eigen vereniging zijn voor
aan- of afmelding voor de bezorging aan huis en andere zaken die de bezorging betreffen.
Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding en bezorging:
Karin Stratingh
 Molenweg 23

 050 306 2027

Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7 9771 BH Sauwerd

 050 306 1739

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

 050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.
2

Contactblad 1 maart 2014

www.contactblad.info

Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
maart
maand
1
20.00 u.
3
10.00 u.
4
6
7
7
8
8
9
10
12
12
14
14
15
16
17

19.30 u.
!
!
17.30 u.
13.00 u.
20.00 u.
14.15 u.
10.00 u.
9.30 u.
19.45 u.
17.30 u.
20.15 u.
14.00 u.
14.00 u.
10.00 u.

19

!

21
21
21/22
22
23
24
27

10.30 u.
17.30 u.

28
29
31

17.30 u.
20.00 u.
10.00 u.

14.00 u.
14.00 u.
10.00 u.
19.30 u.

Belastingservice (zie pagina 21)
LAOMAS in zalencentrum "De Hoogte" te Winsum (zie pagina 30)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'voeding', "Artharpe" Adorp (zie pagina 27)
Hogelandster Dictee in "Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 43)
Niet mogelijk paspoort aan te vragen, wel op te halen (zie pagina 8)
Klantencontactcentrum gemeentehuis gesloten (zie pagina 8)
Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 43)
Uitje Rode Kruis Nrd-Gr met bezoek Theemuseum (zie pagina 29)
LAOMAS in "Pro Rege" te Leens (zie pagina 30)
Gastendienst in "De Hoeksteen" te Sauwerd (zie pagina 26)
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, "Artharpe" Adorp (zie pagina 27)
Crea-ochtend in de "Hoeksteen" te Sauwerd, (zie pagina 25)
NBvP/VvNu, Verhalen over IJsland met Greetje Groen (zie pagina 35)
Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 43)
LAOMAS in theater "De Molenberg" te Delfzijl (zie pagina 30)
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 33)
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 33)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Grunneger Toal', "Ubbegaheem" te
Sauwerd (zie pagina 27)
Gemeenteraadsverkiezingen. Zie pagina 32 voor programmapunten
Gemeente Belangen (lijst 2); 34 voor die van het CDA (lijst 3); en 36
voor de ChristenUnie (lijst 5). Op pagina 19 voor info over de verkiezingsfilm van alle politieke partijen en de verkiezingskrant.
St. 55+, Visje eten op Lauwersoog (zie pagina 28)
Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 43)
NL DOET; 21 maart actie Winsum Schoon & Groen (zie pag.
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 33)
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 33)
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, "Ubbegaheem" Sauwerd (zie p. 27)
Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge, Algemene Ledenveradering in
"Ubbegaheem" te Sauwerd (zie pagina 31)
Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 43)
Cult.Cie. Adorp, Passieconcert in kerk Adorp (zie pagina 38)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Sterrenkunde', "Artharpe" Adorp (zie
pagina 27)

Voor activiteiten in de dorpshuizen zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en
 http://www.ubbegaheem.nl en/of  http://www.contactblad.info/agenda.html
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
2 mrt.
9.30 u. - Mw. ds. H.S. Huizenga
5
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
9
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
12
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
23
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
30
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 apr.
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
6
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
9
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
13
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
17
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
18
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19
21.30 u. - ds. P.S. van Dijk
20
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
27
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
4 mei
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
11
9.30 u. - ds. M. de Jager
18
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Aswoensdag
Biddag
Avondgebed
Avondgebed
Heilig Avondmaal
Avondgebed
Avondgebed
Palmzondag
Avondgebed
Witte Donderdag, HA, in Wetsinge
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag, Paaswake, in Adorp
Paaszondag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 mrt.
9.30 u. - ds. J.Th. Rozemuller
16.30 u. - ds. G.J. Pruijssen
9
9.30 u. - ds. A.J. Minnema
14.15 u. - ds. W. Jagersma
12
19.30 u. - ds. W. Jagersma
16
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. G. Timmermans
23
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
30
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
14.15 u. - ds. W. Jagersma

Biddag

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Ophalen oud papier
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
Vanaf 18.00 u.

	
  

Voedselbank

	
  

De producten die in maart worden ingezameld zijn: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten.
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Superrr in Sauwerd en tot de 10e van de maand
kunt u ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.

Vaste activiteiten
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
sporten

bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.

zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag
UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

Inzamelingsacties
maart

juni

CBS De Meander: batterijen, oude kaarsen, kleding, handdoeken, dekbedovertrekken, spaarlampen, kleine cartridges (voor inleveren zie pagina 43)
Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten (voor inleveren zie pagina 5).
Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen
(voor inleveren zie pagina 5).
Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten (voor inleveren zie pag. 5).
Voedselbank: wasmiddelen (voor inleveren zie pagina 5).

juli

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

augustus

Voedselbank: blikgroentes en suiker (voor inleveren zie pagina 5).

september

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten (voor inleveren zie pagina 5).

maart
april
mei

www.contactblad.info
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			
								


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd
maandag, dinsdag en vrijdag
8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag
8:00-12:30 u.
woensdag- en donderdagmiddag huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D  0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
 0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer
 112
Uitdeelpost Apotheek Winsum: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag 10:00-11:00 u.
Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente 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: graag voor 10 uur bellen.
Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van
spoed? Overleg het dan met de assistente.
EHBO direct terecht: dit in geval van wonden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden
met uw komst.
Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de
assistente aanvragen, de dokter belt u dan
aan het eind van de ochtend of begin van de
middag.
De praktijkassistentes: Tineke Dijkgraaf,
Gemma van Donkelaar en Ilona Slagter
maken voor u afspraken en u kunt bij hen terecht met vragen, voor adviezen en informatiefolders. Tevens voor het verwijderen van
hechtingen, het meten van de bloeddruk en
het gewicht, verbinden van wonden, het be-

palen van Hb (bloedarmoede) en bloedsuiker
(diabetes) het geven van injecties en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. Deze zaken
het liefs op maandag, dinsdag en vrijdag
tussen 13:00 en 15:00 u.
Uitstrijkjes door assistentes op afspraak
maandag en dinsdag om 11:00 uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)
Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
met etiket (of alleen de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u telefonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost van Apotheek Winsum (tijden zie boven).
Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en op
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
6
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
 www.buurtzorgnederland.
com/

 winsum@buurtzorgnederland.
com

 06 53 343791

 www.tsn-thuiszorg.nl

 winsum@tsn-thuiszorg.nl



 www.oosterlengte.nl
Maaltijdservice Oosterlengte

 info@oosterlengte.nl

0597 452800

 maaltijdservice@oosterlengte.nl

0597 412613

0900 8615

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Verzoamelstee
 r.maring@s-w-d.nl
 06 48874340
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8 .
Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum



0595 441358

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

0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen
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
Waterbedrijf

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061676
nationaal storingsnummer
storingsnummer
storingsnummer

Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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050 4023750
0800 0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
038 8516110
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7

Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
Openstelling: telefoon
Snelbalie
Servicebalie
maandag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
dinsdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
woensdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
vrijdag
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
DONDERDAG 6 MAART GEEN AANVRAAG PASPOORT OF IDENTITEITSKAART MOGELIJK
Vanaf 9 maart 2014 wijzigt de geldigheidsduur voor nieuwe paspoorten en identiteitskaarten.
Deze documenten zijn nu nog 5 jaar geldig, dat wordt gewijzigd in 10 jaar. Om het nieuwe
model paspoorten en identiteitskaarten in te voeren worden in de dagen daarvoor technische, landelijke werkzaamheden uitgevoerd. Daarom kunt u op donderdag 6 maart niet bij de
gemeente terecht om een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. U kunt op donderdag 6
maart nog wel gewoon uw eerder aangevraagde document afhalen. Op vrijdag 7 maart is het
gemeentehuis gesloten.
Vanaf 9 maart zijn de leges voor het nieuwe paspoort voor volwassenen (18 jaar en ouder)
€ 66,95. Het nieuwe tarief voor een paspoort voor minderjarigen bedraagt € 51,05.
Een nieuwe identiteitskaart gaat voor volwassenen € 52,95 en voor alle minderjarigen € 28,35
kosten.
Hekel aan wachten? Maak eerst een afspraak!
We verwachten vanaf maandag 10 maart lange wachttijden bij onze servicebalie. Wilt u niet
wachten, maak dan een afspraak. U kunt dit online regelen via  www.winsum.nl. Of bel
met ons Klantcontactcentrum,  0595-447777. Heeft u een afspraak? Dan wordt u direct
geholpen.
KLANTCONTACTCENTRUM GESLOTEN OP VRIJDAG 7 MAART WEGENS VERHUIZING
De verbouwing van de balies en de publiekshal van ons Klantcontactcentrum is bijna klaar.
Op vrijdag 7 maart a.s. gaat het Klantcontactcentrum daarom weer verhuizen. Omdat computers, aanvraagstations en de telefooncentrale moeten worden verhuisd is het gemeentehuis
op deze dag gesloten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Vanaf maandag 10 maart ontvangen wij u graag weer, via onze hoofingang, in ons nieuwe Klantcontactcentrum.
ZORGLOKET
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u en
op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met:
klein chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel,
maar geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
8
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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 bent u van harte welkom de bekendmakingen in het gemeentehuis in te zien.
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
VASTSTELLING BOUWVERORDENING 2014
De gemeenteraad heeft op 21 januari 2014 besloten de bouwverordening te wijzigen en vast
te stellen als 'Bouwverordening 2014'. In de Bouwverordening zijn bijvoorbeeld stedebouwkundige voorschriften opgenomen en de wijze van advisering door de welstandscommissie.
Op  www.winsum.nl/publicaties vindt u een hyperlink naar de landelijke electronische
bekendmakingen (gemeentebladen). Daar kunt u lezen welke wijzigingen de gemeenteraad
heeft vastgesteld en hoe de tekst van de Bouwverordening 2014 nu luidt.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• constructief wijzigen van de toren, Valgeweg 12, Wetsinge (2014-0007, 4 februari 2014).
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Bouwplannen die
door de rayonarchitect worden meegenomen, worden openbaar behandeld in de kleine of
grote commissie van Libau. Kijk op  www.libau.nl voor meer informatie.
www.contactblad.info
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ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING REITDIEPGEBIED
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure (aanvraagnummer: 2013-0098). Dit voor het uitvoeren van enkele werken in het
Reitdiepgebied, globaal tussen de Hekkumerweg en de Garnwerderweg. Het beoogde doel
van de werken is het geschikter maken van bepaalde gronden voor de weidevogeldoelstelling.
De aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van
12 februari tot en met 25 maart 2014 ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Gedurende de inzageperiode kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van Winsum, Postbus 10, 9950 AA Winsum.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• bouwen van een veldschuur, Wierumerschouwsterweg 23, 9774 TE in Adorp (2013-0110, 30
januari 2014);
• isoleren van het gewelf, Valgeweg 12 in Wetsinge, 9773TK (2014-0002, 11 februari 2014);
• restaureren en verbouwen van de boerderij, Paddepoelsterweg 5 in Adorp, 9774TG (20130129, 12 februari 2014).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een sloopmelding ontvangen voor het:
• slopen van een bijgebouw en gedeeltelijke sloop boerderij, Paddepoelsterweg 5 in Adorp,
9774 TG (M2013-0108, 12 februari 2014);
• verwijderen van asbesthoudende materialen, Paddepoelsterweg 1 in Adorp, 9774 TG
(M2014-0021, 11 februari 2014).
Sloopmeldingen worden gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen
sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 es en 1 wilg, Karspelweg Sauwerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte ( 0595-447777).
VRAGEN OVER UW WOZ-BESCHIKKING? WIJ HELPEN U GRAAG VERDER
Heeft u vragen over uw WOZ-beschikking? Bel dan de Belastingtelefoon Winsum,  0595447727.
Nieuwe werkwijze
Gemeente Winsum is dit jaar gestart met een nieuwe werkwijze bij vragen over WOZ- waarde
en -heffing. Zo is er extra telefonische capaciteit ingezet in de eerste weken nadat de beschikking op de mat is gevallen. Ook zijn er taxateurs ingezet om, waar nodig, snel op locatie naar
de panden te kijken. Resultaat bestaat uit sneller antwoord op vragen, hulp bij het indienen
van bezwaar en snellere afwikkeling van bezwaren. De eerste reacties hierop zijn erg positief!
Bezwaar indienen
U kunt tot en met 15 maart 2014 bezwaar maken tegen uw WOZ-beschikking. Lukt het niet
om uw bezwaar op tijd in te dienen? Dien dan een pro forma bezwaar in. Dit houdt in dat u
aangeeft bezwaar te willen maken, maar dat de motivatie van uw bezwaar later volgt. Ook hier
helpen onze medewerkers van de Belastingtelefoon u graag bij.
Voor meer informatie kijkt u op  www.winsum.nl.
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PASPOORT EN IDENTITEITSKAART 10 JAAR GELDIG
• Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u vanaf 10 maart 2014 een nieuw paspoort of Nederlandse
identiteitskaart aan? Dan heeft dit reisdocument een geldigheid van 10 jaar.
• Vraagt u voor 10 maart een nieuw paspoort of identiteitskaart aan? Dan is uw paspoort of
identiteitskaart 5 jaar geldig.
Nieuwe tarieven
Ook de tarieven voor nieuwe paspoorten en identiteitskaarten veranderen. Een paspoort kost
nu € 50,35. Het nieuwe paspoort gaat voor mensen van 18 jaar en ouder € 66,95 kosten. Dit
paspoort is dan wel twee keer zo lang geldig als nu het geval is.
Het nieuwe tarief voor een paspoort voor minderjarigen is € 51,05.
Een nieuwe identiteitskaart gaat voor alle minderjarigen € 28,35 kosten. Nu betalen jongeren
tot en met 13 jaar € 31,85.
Volwassenen betalen nu € 41,90, dit wordt € 52,95. Ook deze identiteitskaart is twee keer zo
lang geldig als nu het geval is.
Vingerafdrukken
Sinds maandag 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de
aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden nog
maar twee vingerafdrukken opgenomen in plaats van vier.
Klantcontactcentrum gemeente Winsum
We verwachten vanaf 10 maart lange wachttijden bij onze servicebalie. Wilt u niet wachten,
maak dan een afspraak door te bellen met ons Klantcontactcentrum,  0595-447777. Heeft u
een afspraak? Dan wordt u direct geholpen!
Aanvragen documenten bij de servicebalie:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30-12.30 uur (afspraak maken mogelijk).
Woensdag de hele dag alleen op afspraak 8.30-19.00 uur.
VOORKOM FRAUDE MET UW ID-BEWIJS
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt
dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken
vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op 
www.winsum.nl of op  www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.
BELASTINGVERORDENING
Op 18 februari 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening op de heffing en invordering van
leges 2014, inclusief tarieventabel, 1e wijziging vastgesteld. De verordening is te vinden in het
digitale gemeenteblad op www.overheid.nl en ligt ter inzage in een verzamelmap bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek, tegen betaling, een afschrift
krijgen van deze verordening.
STAND VAN ZAKEN INZAMELING DRANKENKARTONS
Inwoners van de gemeente Winsum kunnen al enige tijd drankenkartons (sap- en melkpakken) gescheiden inzamelen,
samen met het oud papier. Tijdens de proefperiode werd in
het afgelopen half jaar maar liefst 20 ton drankenkartons ingezameld! De proefperiode is inmiddels afgelopen. Het college
van burgemeester en wethouders heeft onlangs een besluit
genomen over het vervolg.
www.contactblad.info
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Inzameling in ieder geval mogelijk tot 1 juni
Vanwege het gebleken succes in de proefperiode, wil het college deze inzamelmethode
voortzetten. Dit gaat echter geld kosten. Daarom vraagt het college aan de nieuwe gemeenteraad (m.i.v. maart) hiervoor budget beschikbaar te stellen. De raad neemt in mei een besluit.
U kunt in ieder geval tot 1 juni uw drankenkartons op dezelfde manier blijven aanbieden. De
speciale zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats (Schouwerzijlsterweg 8a) en in alle supermarkten, m.u.v. de Aldi.
Lever uw drankenkartons uitsluitend in deze zakken in en zorg ervoor dat de zakken goed zijn
afgesloten. Meer info vindt u op  www.winsum.nl/afval
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
Vanaf 1 januari 2014 kunt u bij de Milieustraat in Usquert niet langer gratis uw snoeihout en
overig groenafval aanbieden. Door veranderingen op de stortplaats stopt Afvalbeheer NoordGroningen met composteren op deze locatie. Dit betekent, dat geleverd snoeihout en groenafval moet worden afgevoerd. Voor Afvalbeheer Noord-Groningen brengt dit extra kosten met
zich mee. Wel kunt u in ieder geval nog tot 1 juli 2014 compost ophalen bij de Milieustraat.
Het tarief voor het afleveren van snoeiafval en ander groenafval bedraagt € 24,20 per 1.000
kg. U betaalt uiteraard naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht.
Wat gratis blijft
Een aantal soorten afval kunt u nog steeds gratis brengen, zoals oud papier/karton, vlakglas,
afgedankte elektrische apparaten, textiel en metalen. Ook asbest kunt u gratis brengen, mits u
een sloopmelding bij de gemeente heeft gedaan en het is ingepakt in een dubbele laag dikke,
doorzichtige folie. Meer info vindt u op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort.
Naast chemisch afval kunt u bij het gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u
een verwijderingsbijdrage. Daardoor moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude
apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
12
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Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
www.contactblad.info

HET GESPREK
Kunt u in het dagelijkse leven wel wat ondersteuning
gebruiken op het gebied van wonen, zorg of welzijn?
	
  
Maak dan een afspraak met het Wmo-loket. Eén van onze consulenten komt bij u op bezoek
om uw hulpvraag met u te bespreken. Met de consulent bespreekt u of en welke oplossingen er
zijn in uw directe omgeving. Misschien zijn er bepaalde voorzieningen in de gemeente Winsum
voorhanden, waar u gebruik van kunt maken. U kunt daarbij denken aan een
bezorgservice voor boodschappen of een maaltijdservice. Ook wordt bekeken
wat u verder zelf nog kunt doen of wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen
betekenen. Familieleden of bekenden, of misschien vrijwilligers. Pas als deze
zaken geen oplossing bieden voor uw hulpvraag, dan bespreekt de consulent
met u of een individuele voorziening voor u een oplossing kan bieden. Individuele voorzieningen zijn bijvoorbeeld een woon- of vervoersvoorziening, een
	
  
rolstoel of hulp bij het huishouden. U ontvangt na afloop van het gesprek met de consulent een
verslag, waarin staat beschreven wat u met de consulent heeft besproken en welke afspraken
er zijn gemaakt.
Hoe vraagt u een gesprek aan?
U kunt via  www.winsum.nl online een gesprek met een WMO-consulent aanvragen. Kijk in
de gemeentewinkel, bij WMO-loket. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Het Wmoloket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur
telefonisch bereikbaar op  0595-447760.
Langskomen kan natuurlijk ook. Op woensdag kan dat alleen als u vooraf een afspraak heeft
gemaakt. Dit kan telefonisch of via  www.winsum.nl. Op alle andere werkdagen kunt u van
08.30 tot 12.30 uur ook zonder afspraak bij ons terecht.
VERVOER
Steeds meer mensen ontdekken het openbaar vervoer. De bus en trein zijn vaak sneller en
voordeliger dan veel mensen denken. Bovendien zijn veel bestemmingen zoals scholen,
ziekenhuizen, gemeentehuizen, evenementen en winkel- en stadscentra goed bereikbaar.
Ook voor minder valide mensen geldt dat buslijnen en treinen steeds toegankelijker worden.
Zo zijn bushaltes aangepast en zijn bussen voorzien van een lage instap.
Regiotaxi
Woont u in een gebied zonder frequente bus of treinverbindingen? Of rijdt de bus of trein ’s
avonds en in het weekend minder vaak? Dan kunt u met de regiotaxi van uw huis naar een
bushalte of treinstation reizen. En is er geen rechtstreeks openbaar vervoer naar de plaats van
uw bestemming? Dan kunt u met de regiotaxi ook van deur naar deur reizen.
Voor meer informatie over het openbaar vervoer en regiotaxivervoer kunt u bellen met OVreizigersinformatie via  0900 – 9292 (€ 0,70 per minuut) of kijken op  www.9292.nl.
Hulpdienst De Helpende Hand
Heeft u incidenteel of frequent een probleem met vervoer? Bijvoorbeeld voor begeleiding en
vervoer naar artsen of het ziekenhuis? Dan kunt u ook een beroep doen op de algemene hulpdienst De Helpende Hand. U betaalt dan een vergoeding voor de gemaakte reiskosten. De
Helpende Hand is bereikbaar op  0595 – 442925 of via  helpendehandwinsum@hotmail.
com. Elke werkdag tussen 09.30 – 10.30 uur kunt u de hulpdienst bellen en uw vraag stellen.
WMO-vervoer
Wanneer u niet met het openbaar vervoer, de regiotaxi of Helpende Hand kunt reizen, bestaat
er mogelijk een indicatie voor Wmo-vervoer. Voor Wmo-pashouders gelden andere tarieven
en voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket,  0595 – 447760.
Vervoer naar de dagopvang of dagbesteding wordt nog steeds geregeld en betaald vanuit de
AWBZ. U kunt voor deze bestemmingen dus geen gebruik maken van het Wmo-vervoer. Voor
meer informatie over reizen naar de dagopvang of dagbesteding kunt u contact opnemen met
het CIZ,  088 – 7891110.
www.contactblad.info
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LEVERANCIER WMO-HULPMIDDELEN
De firma Schreuder uit Groningen is de leverancier van de Wmo-hulpmiddelen en verantwoordelijk voor het onderhoud en de serviceverlening van alle Wmo-hulpmiddelen. Uw vragen
over hulpmiddelen en storingsmeldingen kunt u doorgeven aan Schreuder. De Schreuder-storingsdienst is 7 dagen per week bereikbaar op  050-5255811. Buiten de normale werkuren,
vanaf 17.00 uur (op vrijdag 16.00 uur) tot 08.15 uur is de dienstdoende monteur bereikbaar via
het antwoordapparaat. Deze monteur krijgt na uw storingsmelding via de telefooncentrale een
signaal en zal vervolgens met u contact opnemen.
EIGEN BIJDRAGE HUISHOUDELIJKE HULP
Voor huishoudelijke hulp geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage die u moet betalen is
nooit hoger dan de kostprijs van de Wmo-voorziening. Om dit te kunnen controleren heeft
u de uurtarieven nodig, die de gemeente met de aanbieders van huishoudelijke hulp heeft
afgesproken. De uurtarieven die de gemeente voor het jaar 2014 is overeengekomen met de
aanbieders van huishoudelijke hulp zijn als volgt:
Zorgaanbieder
Beter Thuis Wonen
’t Gerack
TSN

Hulp huishouden, cat. 1
€ 19,63
€ 19,80
€ 21,52

Hulp huishouden, cat. 2
€ 23,39
€ 23,50
€ 24,34

Voor vragen over de vaststelling of de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u contact opnemen
met het CAK op het gratis telefoonnummer 0800-1925. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-18.00 uur. Op de website van het CAK vindt u veel informatie
over de eigen bijdrage ( www.hetcak.nl). U kunt op deze website ook zelf uw eigen bijdrage
berekenen.
In februari 2014 zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen of er ook voor andere Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage zal gaan gelden.
DE ZORG VERANDERT
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond pakken deze verandering samen op
Inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) kunnen
vanaf 1 januari 2015 terecht bij de gemeente voor ondersteuning op het gebied van werk &
inkomen, zorg & welzijn en opvoeding. Dit wordt nu nog door het Rijk geregeld, maar vanaf
1 januari 2015 moeten de gemeenten dit regelen, met minder geld. De BMWE-gemeenten
willen dit bereiken door slim met elkaar samen te werken en goede afspraken te maken met
zorgverleners en zorgverzekeraars.
Over welke ondersteuning gaat het?
Het gaat om ondersteuning in uw dagelijkse leven. Waarin u bijvoorbeeld werkt, kinderen
opvoedt, naar school gaat, voor familie zorgt, ouder wordt, zelfstandig woont. En soms hebt u
hulp nodig. Omdat u bijvoorbeeld uw werk kwijtraakt, schulden maakt, ziek wordt, moeite heeft
met opvoeden, eenzaam bent of in aanraking komt met Justitie. Deze hulp komt nu grotendeels van het Rijk. Maar dat gaat veranderen.
Waarom gaat dat veranderen?
De hulp is nu veel te versnipperd georganiseerd. Voor elk probleem is er een andere hulpverlener of instantie. Er worden te veel etiketjes geplakt en hulpverleners kijken te weinig naar
wat mensen zelf kunnen. Daarnaast stijgen de kosten van die hulp enorm. Als dat op deze
manier blijft doorgaan, kunnen we straks met ons allen de zorgkosten niet meer betalen. Het
moet daarom anders.
Hoe dan?
Vanaf 1 januari 2015 komen de taken op het gebied van ondersteuning in uw dagelijkse leven
naar de gemeente. Gemeenten staan dichterbij hun inwoners dan het Rijk en zijn daardoor
beter in staat goed te helpen.
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Wat verandert er?
De veranderingen worden via nieuwe wetten geregeld, maar deze wetten zijn nog niet klaar.
Wat er voor u precies gaat veranderen is op dit moment dan ook nog niet bekend. Wat wel
bekend is, is dat de BMWE-gemeenten minder geld krijgen voor de nieuwe taken. Daarom
moeten we slim samenwerken met zorgverleners en -verzekeraars. Maar de BMWE-gemeenten doen ook een groter beroep op u. Of het nu gaat om de eigen gezondheid, de opvoeding
van de kinderen, het vinden van een baan; u bent in eerste instantie zelf verantwoordelijk.
U lost zelf uw problemen op, al dan niet met behulp van uw familie, vrienden, buren en kennissen. Wanneer u zelf of binnen uw sociale omgeving er niet uitkomt, kunnen de BMWEgemeenten ondersteuning bieden. Deze ondersteuning is dicht bij uw huis, gaat uit van wat er
nodig is (uw vraag) en sluit aan op uw eigen mogelijkheden en netwerk.
Hoe nu verder?
Niet alleen de gemeente krijgt dus te maken met de veranderingen; van u wordt ook een bijdrage verwacht. Hier op de gemeentepagina houdt de gemeente u regelmatig op de hoogte
van de veranderingen. We gaan dieper in op elke verandering; wat verandert er voor u als u
al hulp krijgt, welke bijdrage verwachten we van u en waar kunt u straks terecht? U kunt ook
kijken op  www.winsum.nl, waar we u op de hoogte gaan houden van het laatste nieuws.
REAGEREN OP DE KADERNOTA BURGERPARTICIPATIENOTA
Vanaf 25 februari ligt het concept van de kadernota burgerparticipatie zes weken ter inzage
voor inwoners van de gemeente Winsum en andere belanghebbenden. U wordt uitgenodigd
om hem te bekijken en op de nota te reageren. Dat kunt u doen via  www.winsum.nl, maar de
nota ligt ook ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis en bij de bibliotheken.
De gemeente wil haar inwoners meer betrekken én verantwoordelijkheid geven bij
beslissingen over beleid en plannen. U als inwoner kunt ons het best vertellen wat er nodig
is om prettig te wonen, te werken en te leven in de gemeente. U bent tenslotte deskundige
op het gebied van uw leefomgeving. De gemeente wil alle belanghebbenden betrekken vanaf
het begin van het proces, en hun mening en ideeën serieus mee laten tellen binnen de juiste
(duidelijk gecommuniceerde) randvoorwaarden. Ook met het oog op toekomstige schaalvergroting en de veranderende rolverdeling tussen overheid en inwoner vindt de gemeente het
belangrijk om inwoners eerder te betrekken bij en meer invloed te geven op beleid. Hiermee
wil de gemeente invulling geven aan burgernabijheid en betrokkenheid.
U kunt het concept van de kadernota burgerparticipatie inzien op  www.winsum.nl. Tijdens
de inzageperiode vindt u op de homepage een directe link. Bij het Klantcontactcentrum in het
gemeentehuis en in de bibliotheken ligt een uitgeprinte versie voor u klaar.
MINIMAREGELINGEN
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond
te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een
hele uitgave. Heeft u een minimaal inkomen, dan hebben wij verschillende regelingen om u
tegemoet te komen zodat u deel kunt blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer.
In de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl vindt u bij de Minimaregelingen informatie
en aanvraagformulieren voor onder andere:
HERINRICHTING PLANTSOEN 2014
Elk jaar wordt er op meerdere plaatsen openbaar groen opnieuw ingericht. De redenen daarvoor zijn divers. De beplanting voldoet niet aan de gestelde eisen, het geeft overlast of is niet
efficiënt te beheren. Afhankelijk van de situatie wordt er gekozen voor nieuwe beplanting, een
ander type groen of zelfs een compleet andere inrichting.
Bij herinrichting van opvallende locaties overleggen wij eerst met de bewoners; misschien
heeft u het voorgestelde plan al ontvangen. Daarnaast zijn er plannen voor herinrichting die
veel minder opvallend zijn. Kijk op  www.winsum.nl voor een overzicht van locaties, met een
beknopte omschrijving van de werkzaamheden. Overleg kan mogelijk nog leiden tot wijzigingen. De uitvoering start binnenkort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
K. Schuurman van de afdeling Ruimte ( 0595-447777).
www.contactblad.info
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BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
VEILIGE PUBLIEKE TAAK
Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie
en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook in deze regio. De gemeente wil
daarom met andere overheidsinstellingen samenwerken aan het project Veilige Publieke Taak.
De gemeente Winsum heeft afgelopen week een brief verzonden naar zo’n 25 instellingen in
de gemeente over de ‘Veilige Publieke Taak’. Doelstelling van het programma is om in 2015
in alle sectoren een vermindering van 25% van het aantal voorvallen van agressie en geweld
te realiseren.
Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak adviseert, informeert en ondersteunt werkgevers
met een publieke taak, opdat hun werknemers zonder beletsel hun werk kunnen uitvoeren.
Kijk voor meer informatie op  www.evpt.nl.
HELPT U MEE MET DE VERHUIZING VAN DE ROEK?
In de gemeente Winsum wordt in een aantal dorpen al geruime tijd overlast door roeken
ervaren. In 2013 organiseerden wij hierover al een informatieavond. In overleg met inwoners
is een plan van aanpak gemaakt om de overlast te verminderen, zonder welzijn en instandhouding van de roeken aan te tasten. Belangrijk onderdeel van het plan is het verplaatsen van de
nesten naar locaties, waar u als inwoner zo weinig mogelijk overlast van de roeken ondervindt.
Van ongewenste naar gewenste locaties
In 2012 en 2013 hebben de roeken 21 locaties
aangenomen als broedlocatie. Locaties waar
geen directe overlast is gaan we op een duurzame manier beheren, zodat ze voor de roeken
geschikt zijn als nestlocatie. Met voortdurend
genoeg bomen die hoger zijn dan 15 m. om te
broeden. Op ongewenste locaties gaan we de
roeken verstoren, zodat ze naar andere, meer
aantrekkelijke plekken trekken.
Meehelpen?
	
   de roeken verjagen, door fysieke aanDe komende weken gaan we op ongewenste locaties
wezigheid en verjagende geluiden. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Wilt u zelf meehelpen,
of kent u iemand die dat zou willen? Meldt u zich dan aan bij het Klantcontactcentrum van de
gemeente Winsum. Dit kan telefonisch:  0595-447777 of per  gemeente@winsum.nl.
Het complete roekenbeheersplan vindt u op  www.winsum.nl.
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GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Wanneer u iets vindt of
verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze voorwerpen geregistreerd
en veelal bewaard.
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).
UITSCHRIJVINGEN gemeentelijke basisadministratie
De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministratie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.
REGELS VOOR BAAS EN HOND
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en wellicht een kameraad voor de kinderen. Ook voor anderen kan de hond plezierig zijn. Toch ontvangt de gemeente soms klachten
over hondenpoep en overlast van honden.
Regelmatig wordt er op trottoirs, in kinderspeelplaatsen en op wandelpaden hondenpoep
aangetroffen. Honden doen hun behoefte waar het hen uitkomt en zien niet waar het wel
of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor dat uw hond
aangelijnd is en zijn behoeften niet op de weg of het voetpad doet. En zeker niet op kinderspeelplaatsen, speelweiden of in zandbakken! Doet uw hond toch zijn behoefte op een van
deze plekken, ruim het dan meteen op.
In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen om overlast van honden
zoveel mogelijk te beperken.
Wist u dat:
• Een hond altijd aangelijnd moet zijn op de weg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom?
Ook parken, plantsoenen en voetpaden horen bij de openbare weg. Door uw hond aan te
lijnen voorkomt u hinder of gevaar voor overige weggebruikers.
• U er voor moet zorgen dat uw hond zijn behoeften niet op de weg of voetpad doet? Als u de
uitwerpselen onmiddellijk verwijdert bent u uiteraard niet in overtreding.
Houd u zich aan deze regels: Lijn uw hond aan en houd de speel- en wandelplaatsen vrij van
hondenpoep!
www.contactblad.info
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SPORTAANBOD IN KAART OP  WWW.SPORTPLEINGRONINGEN.NL/SPORTAANBOD
Sportplein Groningen is een provinciaal samenwerkingsverband van negen
organisaties die samenwerken om sport en bewegen verder te optimaliseren.
Onderdeel van de website van Sportplein Groningen is Sportaanbod in kaart:
 www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod. Hier vindt u een overzicht van
meer dan 2000 sportaanbieders in de provincie. U kunt zoeken op sportaanbod in een gemeente, plaats met een bepaalde straal, op doelgroep (bijvoorbeeld jeugd, senioren, mensen met een beperking etc.) en op soort activiteit.
Bent u op zoek naar sportaanbod bij u in de buurt?
	
  
Kijk dan eens op  www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod en zie wat er allemaal aangeboden wordt!
Staat uw sportvereniging er nog niet op?
Het aanmelden van nieuw aanbod kan direct op  www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod.
Het doorgeven van wijzigingen kan per e-mail naar  info@sportpleingroningen.nl.
VOORKOM VERVELENDE VERRASSINGEN; ZORG DAT U GOED GEREGISTREERD
STAAT
Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. De Belastingdienst en UWV bijvoorbeeld, gebruiken uw gegevens voor het
berekenen van uw toeslagen en/of uw uitkering. Uw gemeente gebruikt uw gegevens onder
andere als u een parkeervergunning of nieuw paspoort aanvraagt. Ook als u recht hebt op een
erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris
u gemakkelijk vinden. Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U voorkomt zo vervelende
verrassingen: een te lage uitkering, een misgelopen erfenis, of een lange wachttijd bij het aanvragen van een paspoort.
Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens gemakkelijk en snel via  mijn.overheid.nl. Als uw gegevens kloppen, gebruiken ook andere overheden uw juiste gegevens. U kunt inloggen op  mijn.overheid.nl met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via  www.digid.nl.
Kloppen uw gegevens niet, neem dan contact op met het klantcontactcentrum.

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum is er voor u. In de buurt!
Als ouder wil je het zo goed mogelijk doen. Maar soms heb je ook onzekerheden, vragen of
gaat het allemaal anders dan je graag zou willen. Dan is het fijn om te weten dat het Centrum
voor Jeugd en Gezin Winsum in de buurt is.
De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen,
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.
Wij staan wij altijd voor u klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl
 050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-1.00 uur (Maatschappelijk Werk)

	
  

Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)
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Gemeente Winsum biedt starterslening aan
De gemeente Winsum biedt starters op de woningmarkt een starterslening aan. Hiermee wil
de gemeente het voor starters op de koopwoningmarkt gemakkelijker maken een woning te
kopen. Starters kunnen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
(SVn) een starterslening aanvragen. Een starterslening is een aanvullende lening, die door
koopstarters aangevraagd kan worden bovenop een reguliere hypotheek. Het overbrugt het
verschil tussen verwervingskosten en het bedrag, dat bij een bank geleend kan worden. In
het huidige klimaat zijn bestaande koopwoningen minder aantrekkelijk voor starters, omdat zij
kwaliteitsverbeteringen moeilijk kunnen financieren.
Voor wie
De regeling is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw en te koop staande huurwoningen. De lening geldt voor inwoners van de gemeente Winsum en voor iedereen, die zich als
starter in de gemeente Winsum wil vestigen.
Meer informatie over de starterslening is te vinden op  www.winsum.nl.
VERKIEZINGSFILM WINSUM 2014 LIVE
Op 19 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om mensen op te roepen en te helpen
bij het stemmen, brengt de gemeente een Verkiezingskrant uit, 4 maart in de Wiekslag en
ook online. Daarnaast is er een verkiezingsfilm, waarin de zeven politieke partijen vertellen
waarom u als inwoner juist op hen moet stemmen.” De verkiezingsfilm is te zien op  winsum.
nl – banner gemeenteraadsverkiezingen rechtsonder. De verkiezingsfilm is zo kort mogelijk
opgebouwd met voor elke partij 2 minuten de tijd om te vertellen over de successen van de
afgelopen vier jaar, de plannen voor de komende vier jaar en een klinkende afsluiter. De
burgemeester sluit de film af met een oproep vooral 19 maart te gaan stemmen. U stemt op
de toekomst van Winsum; er staan ons grote veranderingen te wachten, in de zorg, met de
gemeentelijke herindeling. De partijen vinden daar allemaal wat van en dat valt allemaal terug
te lezen, horen en zien in de verkiezingskrant en -film.
Vind gemeente Winsum ook op Facebook, ook daar kunt u vanaf 20 februari de link naar de
verkiezingsfilm vinden.
VRIJWILLIGERSACTIE NLDOET OP 21 EN 22 MAART
Op vrijdag 21 maart a.s. organiseert de gemeente Winsum samen met Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum alweer voor het vijfde achtereenvolgende jaar de Winsum
Schoon & Groen actie. Deze activiteit maakt deel uit de landelijke vrijwilligersactie NLdoet, op
21 en 22 maart. Winsum Schoon & Groen is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een groot
succes. Naast Winsum Schoon & Groen zijn er 21 andere klussen in de gemeente Winsum.
Zwerfvuilprikactie
Een aantal scholen en de scoutingclub hebben aangegeven weer zwerfvuil te willen prikken
op diverse locaties in Winsum. Maar ook buiten Winsum wordt er een zwerfvuilroute uitgestippeld. Om deze zwerfvuilprikactie opnieuw tot een succes te maken, zijn dus nog veel meer
helpende handen op diverse locaties in de gemeente Winsum nodig. De ‘actie duurt van 9.00
tot 15.00 uur. Meedoen kan de hele dag, uw hulp voor een halve dag of een uurtje is ook van
harte welkom! Voor prikkers en hesjes, maar ook voor koffie, limonade en een lunch (rond het
middaguur) zal worden gezorgd. Daarnaast ontvangt iedereen na afloop een leuke attentie.
Aanmelden
Wilt u (als vereniging) liever zaterdag 22 maart meedoen aan de zwerfvuilprikactie, dan kan
dit. U ontvangt dan ook een attentie, er wordt alleen geen lunch aangeboden. Opgeven voor
‘Winsum Schoon & Groen’ tot uiterlijk 7 maart,  e.pleizier@debeurs-winsum.nl (o.v.v. deelname Winsum Schoon & Groen 2014). Liever een andere klus op 21/22 maart? Dat kan ook!
Andere NLdoet klussen
Voelt u meer voor een andere klus? Er zijn er maar liefst 21 in de gemeente. Kijk dan op 
www.nldoet.nl. Op deze site kunt u overigens ook zelf een klus aanmelden. Voor meer informatie over Winsum Schoon & Groen of andere NLdoet klussen kunt u contact opnemen met
Esther Pleizier van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum:  06-22455673.
www.contactblad.info
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Armoede neemt toe: Voedselbank raakt door de voorraden heen!
Het bestuur van de Voedselbank Het Hogeland te Baflo doet een dringende oproep aan de
burgers van de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond in actie te komen om de voedselbank te voorzien van:
• conserven (groente, vis, vlees,vruchten of soep), aardappelpuree, vers fruit en verse groente
• broodbeleg zoals hagelslag, pindakaas, jam en boter
• douchegel, douchezeep, shampoo, tandpasta en tandenborstels
• rijst of pasta, droge mixen zoals pastasaus, spaghettimix, bami mix, nasi mix
• koffie, thee, suiker, babyproducten waaronder babyvoeding en luiers in de maten 1 t/m 6.
Onze voedselbank aan de Tinallingerweg 2 in Baflo is voor het brengen van voedsel elke
woensdagmorgen open van 09.00 tot 12.00 uur;  06-10440763.
Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank nu al 2 x per
maand open. Zo’n 145 gezinnen doen dan een beroep op onze voedselbank en de criteria
zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van
voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor wij steeds vaker onze
reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen
samenstellen. Die voorraden worden steeds minder. Onze schappen raken leeg.
Wij weten dat heel veel particulieren, supermarkten, bedrijven, kerken en andere organisaties
onze voedselbank een warm hart toedragen. Daarom durven wij nu deze oproep te doen om
ons uit deze crisis te helpen, zodat wij de mensen die nog nauwelijks iets hebben, weer snel
een fatsoenlijk voedselpakket kunnen aanbieden om het hoofd boven water te houden.
Doet u mee…… We laten de deelnemers aan de voedselbank toch niet verzuipen!!!
Het bestuur
Voor meer informatie:
Lub Snijder, voorzitter Voedselbank Het Hogeland			
 0595-422149 / 06-29598642
 lubsnijder@planet.nl
Voor plaatselijke inzamelingspunten zie pagina 5.
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Belastingservice
Voor 1 april moeten de meeste mensen de belastingaangifte weer indienen. Lever je de
aangifte later in zonder uitstel te hebben gevraagd bij de Belastingdienst, dan loop je het risico
op een boete!
In de maand maart gaat de Cliëntenraad de minima (o.a. op basis van een uitkering via de
WWB, WAO, WIA, Wajong, AnW, AOW zonder aanvullend pensioen, WW of andere minimale
inkomens) in de gemeenten De Marne en Winsum in Bedum, weer gratis helpen met de
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING over het jaar 2013.
Wij doen dit onder het motto:
LAAT GEEN GELD OP DE PLANK LIGGEN BIJ DE BELASTINGDIENST
De Belastingdienst heeft bij velen weer kosteloos de jaarlijkse uitdaging thuisbezorgd, een
verzoek om aangifte te doen over 2013. Niet het allerleukste karwei. Bedenk dat u niet altijd reden tot juichen heeft als een dergelijke verzoek niet is ontvangen! In een aantal gevallen (met
name als er sprake is van aftrekposten (zoals studiekosten, ziektekosten, giften) doet men er
goed aan om vrijwillig aangifte te doen.
Aangifte doen kan ook een voordeel zijn in verband met de hoogte van de Toeslagen. Men
moet zelf in de gaten houden of men voor de Toeslagen in aanmerking komt en zo ja, dan
moet men tijdig een aanvraag indienen. Voor het jaar 2013 kan dat nog tot 1 september 2013
(m.u.v. de kinderopvangtoeslag).
Maak gebruik van deze gratis service en geef u meteen op:
bij HENK WOLTERS voor Winsum en De Marne,  06-23 67 24 64
bij ANDRIES BOSMAN voor Bedum,  050-3017822
of
 secretariaat@clientenraadsozawenoordgroningen.nl
Bij uw opgave hoort u meteen WAAR en WANNEER uw service gepland is.
Neem wel de benodigde “papieren” mee naar de afspraak zoals:
* Alle documenten die u in 2013 heeft ontvangen van de belastingdienst, zoals: correctiebrieven, voorlopige en definitieve aanslagen en beschikking voorlopige teruggave.
* Belangrijke data uit 2013 zoals: samenwonen, huwelijk, geboorte van kind, overlijden. Ook
datum in- of uitschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie; datum indiening verzoek
tot echtscheiding bij de rechtbank.
* De ontvangen uitnodigingsbrieven om aangifte te doen.
* Alle overzichten van inkomsten over 2013 van uzelf en van uw echtgenoot of partner: jaaropgaven van salaris, uitkeringen, pensioenen en overzichten van bijverdiensten.
* Uw laatste loonstrook/uitkeringsspecificatie van 2013
* Overzichten van de gemaakte kosten voor uw bijverdiensten.
* Neem vooral ook uw voorschotbeschikkingen van de Huur- en Zorgtoeslag 2014 en ook
eventuele andere toeslagen mee naar deze afspraak.
* Brief van de Belastingdienst met machtigingscode voor u en uw partner (alleen van toepassing als u vorig jaar ook de aangifte door ons hebt laten verzorgen).
Het invullen van de aangiftes gebeurt digitaal, hiervoor is geen DigiD nodig. De aangiftes
worden gelijk via de PC doorgestuurd naar de Belastingdienst. Als u daarna nog vragen hebt,
of achteraf nog iets moeten laten invullen, kunt u het gehele jaar terecht bij de eerder genoemde personen van de Cliëntenraad.
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Welzijnswerk in beweging
Het welzijn van de Nederlandse bevolking…dat gaat ons toch allemaal aan het hart?! Het gaat
immers ook over úw eigen welzijn. Het in de gaten houden en bevorderen hiervan, is sinds jaar
en dag (mede) een taak van onze overheid geweest. Maar de invulling van die rol gaat veranderen, Nederland staat aan het begin van een omslag in het welzijnswerk, onze samenleving
moet veranderen. Onze koning noemde het onlangs de participatiesamenleving.
Jongerenwerk Barkema & De Haan beweegt zich ook op het gebied van welzijnswerk, en dan
uiteraard toegespitst op jongeren. Misschien een overbodige vraag, maar wat is nou precies
welzijnswerk? In het kort; welzijnswerk is gericht op het bevorderen van welzijn van de burgers. Denk bij welzijn aan geluk, voorspoed, welvaart, gezondheid enzovoorts. Het is logisch
dat het welzijn van de Nederlandse bevolking hoge prioriteit heeft voor onze overheid. Tot
nu toe heeft de overheid een redelijk eenzijdige rol vervuld. Kort door de bocht: de burgers
konden eigenlijk vanuit de luie stoel wachten op aanbod van welzijnswerk. Nu komen we op
het punt van de eerder genoemde omslag. Namelijk dat de overheid af wil van die eenzijdige
rol en dat de burgers zelf een grotere rol gaan spelen; dat men zelf actief gaat bijdragen aan
het welzijn van de samenleving en dat de overheid daarbij een begeleidende rol krijgt. In de
ideale situatie zijn het dus de burgers die een probleem op welzijnsgebied oppakken en gaan
werken aan een oplossing onder begeleiding van een professionele instantie. Dat burgers zelf
aan de bel trekken en tot actie overgaan, kennen we gelukkig zeer zeker al in onze regio.
Participeren dus. Meedoen. Er wordt daarmee ook meer verantwoordelijkheid bij de burger
neergelegd. Is dat wel te doen? Wij wéten dat dat te doen is. In het jongerenwerk maken
wij al jaren gebruik van deze participatie-methode en die is behoorlijk succesvol gebleken.
De noord-Groninger jongeren hebben bewezen dat ze op eigen kracht tot veel in staat zijn.
Jeugdhonken die al jaren actief zijn, jongeren die andere jongeren informeren en helpen met
studie of werk, jongeren die actief zijn bij de sportclub en ga zo maar door. En dat in principe
allemaal vanuit de participatie-insteek. De jongeren doen actief vrijwilligerswerk gericht op wat
zij belangrijk vinden, krijgen daardoor een eigen plek met een eigen identiteit. Een plek waar
ze trots op zijn, een plek die hun welzijn verhoogt. Dus waarom zou dat niet ook op andere
gebieden kunnen werken?
Vrijwilligerswerk is hierbij een sleutelwoord. Vrijwilligers zijn altijd al onmisbaar geweest, in de
nieuwe situatie al helemaal. Probleem hierbij is dat het vaak dezelfde mensen zijn die zich geroepen voelen om vrijwilligerswerk te doen. Dat zal eigenlijk nog wel wat moeten veranderen.
Het moet wel gezegd: In onze regio zijn de bewoners relatief gezien al erg betrokken en actief
in de samenleving. Wij denken dan ook dat daardoor de overgang naar de participatiesamenleving in ons gebied soepeler zal gaan dan bijvoorbeeld in de Randstad.
Wij juichen de participatiesamenleving toe. Het verhoogt de solidariteit en dat is alleen maar
goed. We mogen echter nooit vergeten dat vrijwilligers recht hebben op goede begeleiding.
Dat maakt de vrijwilliger alleen maar beter, iets wat hij verdient.
Tot slot, wat in dit verhaal een zeer belangrijk aandachtspunt is, is een goede samenwerking
tussen allerlei betrokken groepen en instanties. Als burgers zelf het verschil moeten gaan
maken in het verbeteren van het welzijn, dan is goede communicatie essentieel. Daarbij is dan
die professionele begeleiding van groot belang. Wij zijn sowieso van mening dat als je je als
burger inzet voor de samenleving het belangrijk is dat je ergens op kunt terugvallen. Op die
manier haal je er het meeste rendement uit.
Jongerenwerk Barkema & De Haan’ is werkzaam in het verspreidingsgebied van dit blad. Maandelijks praten de heren
Teye Barkema en Ronald de Haan u bij over actuele zaken
in de wereld van jongeren.
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Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum
Ouderenzorg in gemeente Winsum
Twee leden van de Wmo-adviesraad Winsum hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd
met tal van ouderen- en dienstverlenende organisaties over ontwikkelingen binnen de ouderenzorg. De opbrengst van die gesprekken hebben zij op 18 februari aan belangstellenden
teruggegeven in een bijeenkomst “Ouderenzorg – zorgen voor morgen” in Ubbegaheem, Sauwerd. Het doel van deze bijeenkomst was om ouderen en vertegenwoordigers van gemeente
en dienstverlenende instellingen met elkaar in gesprek te brengen over ouderenzorg in de
toekomst. Er waren bijna zestig belangstellenden: ouderen zoals Stichting 55+ ASW en vertegenwoordigers van o.a. De Hoven, de gemeente, Wierden en Borgen, Stichting Welzijn &
Dienstverlening, Thuiszorg, Verenigingen Dorpsbelangen en Cliëntenraden.
Aan de hand van stellingen werd voor de pauze gediscussieerd met elkaar over o.a. het belang
van begrijpelijke taal in de berichtgeving, de plannen van de gemeente om meer nadruk te leggen op wat mensen zelf kunnen, onderlinge betrokkenheid en zorg aan huis. Ouderenzorg is
in beweging en dat was aan de discussie goed te merken. Duidelijk werd dat er onder ouderen
veel zorgen zijn over welke kant het uitgaat met hulp en sociale veiligheid. Ook werd er een
stevig woordje gesproken over wie verantwoordelijk is voor de zorg voor mensen die niet voor
zichzelf kunnen zorgen. Wethouder Zorge was daarover duidelijk: uiteindelijk de gemeente,
want daar berust de zorgplicht vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). En dat
ondanks het feit dat de gemeenten fors moeten bezuinigen. Bij de gemeente ligt ook de taak,
indien nodig, initiatieven te nemen om de verzorgingsstaat van nu te laten “kantelen” naar een
zorgzame samenleving. Een samenleving waar noaberschap en belangstelling voor elkaar
vanzelfsprekend is. Een aanwezige legde er de nadruk op dat dat een langzaam proces is, tijd
kost en vooral samen met de burgers moet plaatsvinden.
Na de pauze werd na een inleiding door Popko Hooiveld (Stichting Welzijn & Dienstverlening)
over toekomstige ouderenzorg verder gediscussieerd. Hoe moet ouderenzorg in een vergrijzende samenleving er uit komen te zien? Vooral cijfers over eenzaamheid onder 65-plussers
en overbelasting onder mantelzorgers waren behoorlijk schokkend. Toch was er ook positief
nieuws, bijvoorbeeld over aandacht van de woningstichting voor levensloopbestendig bouwen
en wonen. Zelfstandig (blijven) wonen kan alleen als je huis daartoe voldoende geschikt is en
is tegelijkertijd heel belangrijk voor je welzijn. Ook aanbieders van zorg weten elkaar steeds
beter te vinden, wat een betere ouderenzorg dichterbij brengt. Meerdere personen braken een
lans voor aandacht voor preventie: voorkómen dat mensen in problemen komen. Dat is een
aandachtspunt voor organisaties, maar ook voor ouderen zelf: nadenken over wat je straks
(wellicht) nodig hebt, meegaan met ontwikkelingen (tabletcursus), goed voor jezelf kunnen opkomen. Vooral van belang is dat zowel gemeente als aanbieders van zorg en dienstverlening
zich ervan bewust zijn dat oudere burgers betrokken willen worden bij zaken die hen aangaan.
Niet over en zonder hen, maar mét hen!
Een zinvolle bijeenkomst, al met al, en het herhalen waard. De bijeenkomst werd dan ook afgesloten met een beroep op de gemeente om over een jaar een dergelijke dialoog over ouderenzorg opnieuw te organiseren. Zo kunnen alle betrokkenen een vinger aan de pols houden.
Het is deze middag wel duidelijk geworden, ook blijkend uit de hoge opkomst (ongeveer zestig
belangstellenden), dat dit onderwerp hoog op ieders agenda staat.
Een verslagje zal binnenkort te vinden zijn op de website van de Wmo-adviesraad Winsum:
 www.wmoadviesraadwinsum.nl .
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Zaken vermist
of vernield?
Sinds enige tijd verdwijnen er in
Sauwerd 's nachts zaken uit tuinen en/of worden vernield. Andere
dorpsbewoners treffen onverwacht
goederen in hun tuin aan, die niet
van hen zijn.
In al deze gevallen het advies om
hier melding van te maken via
 0900-8844.
Zie ook 'meldingen' op pagina
11.

KATTENOPPAS

Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten)
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag
van u over !
CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de
dagelijkse routine vast, zodat er voor de dieren zo weinig mogelijk verandert.
Een kat voelt zich het prettigst in zijn eigen
omgeving. Met oppas aan huis blijven ze in
hun vertrouwde omgeving en houden ze hun
eigen lekkere plekjes, kattenbak en voer.

Kijk op WWW.CATHAPPY.NL
Mail naar info@cathappy.nl
Bel met 06-42672378
Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6
Sauwerd
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Opnieuw certificaten uitgereikt aan deelnemers tabletcursus Adorp
Vanuit de Verzoamelstee zijn er in Adorp nogmaals een groepje mensen geschoold, om op de
tablet te kunnen werken.
Trots nemen de cursisten hun certificaat in ontvangst.
Door middel van het werken op de tablet wordt het leven op het platteland gemakkelijker gemaakt, doordat men ook contacten kan leggen via de digitale snelweg zoals o.a. skype, zonodig online kan winkelen, enz. Mede door het gebruik van de ICT kan men langer in zijn/haar
dorp zelfstandig blijven wonen.

Op de foto van links naar rechts:
twee vrijwilligers, drie cursisten, medewerkster Verzoamelstee en een cursist.

Crea-ochtend elke tweede woensdag van de maand
Elke tweede woensdag van de maand is er een crea-ochtend in Sauwerd.
Van 9.30 tot 12.00 u. u in de kerk de Hoeksteen bezig met u eigen hobby. De opzet is dat
iedereen wat meeneemt om mee aan de slag te gaan. Zo kunt u anderen inspireren en zelf
ook van anderen leren.
Op dit moment wordt er veel gedaan met handwerken, maar ook wordt er geschilderd, gevilt
en met de naaimachine gewerkt.
De ochtenden zijn voor jong en oud en voor man en vrouw. Kleine kinderen kunnen ook
meegenomen worden.
Natuurlijk hoeft u niets mee te nemen, u kunt ook komen om te kijken en voor de gezelligheid.
De koffie en thee staan dan voor u klaar!
Adres: Oude Winsumerstraatweg 7 in Sauwerd
www.contactblad.info
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DIALOOGTAFEL@GRONINGERDORPEN.NL
Voor inbreng door, en informatie voor de plattelandsbewoners
aan de Dialoogtafel via Groninger Dorpen. Een oproep aan
plattelandsbewoners.
Groninger Dorpen, koepel van dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties, is één van de
organisaties die is uitgenodigd aan de Dialoogtafel. De Dialoogtafel vloeit voort uit het advies
van de Commissie Meijer en moet positief bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen
Rijk, NAM en de bewoners van het aardbevingsgebied. Groninger Dorpen ziet de deelname
aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen.
Hoe gaat Groninger Dorpen dat aanpakken? Het netwerk van dorpsorganisaties wordt ingezet
en de dorpen zullen ieder op hun beurt hun dorpsgenoten benaderen en/of bevragen. Tegelijkertijd gaat Groninger Dorpen ook individuele plattelandsbewoners benaderen met de vraag
om medewerking.
De werkwijze
Groninger Dorpen wil de actuele gespreksonderwerpen van de Dialoogtafel voorleggen aan
een panel van plattelandsbewoners (plattelandspanel). Er wordt per keer een beperkt aantal
actuele stellingen aan u voorgelegd waarop u kunt reageren.
Ook zal het plattelandspanel worden uitgenodigd voor zogenaamde ‘bijzettafels’, waar ook
ruimte is voor toelichting op en vragen over de specifieke onderwerpen van de Dialoogtafel.
Interesse?
Meld u aan als belangstellende en/of deelnemer aan het panel plattelandsbewoners-Dialoogtafel via  www.groningerdorpen.nl/aardbevingen (acquisitie wordt niet op prijs gesteld).
Tot nu toe heeft Groninger Dorpen zich gericht op het informeren van de dorpsbewoners in het
aardbevingsgebied, via informatieavonden in samenwerking met de NAM, en een uitgebreid
dossier op haar website  www.groningerdorpen.nl/aardbevingen, met achtergrondinformatie
en diverse links.
Daarnaast heeft Groninger Dorpen het initiatief genomen tot de oprichting van Samenwerking
Mijnbouwschade. Hierin komen verschillende belangengroepen zoals grondeigenaren, overheden en eigenaren vastgoed samen voor afstemming van acties, visies en reacties, met als
uiteindelijke doel: het verbeteren van de positie van bewoners en bedrijven in relatie tot de
impact van mijnbouwactiviteiten in Groningen.

Gastendienst
Zondag 9 maart om 14.15 u. is er een gastendienst in GKV de Hoeksteen te Sauwerd. In
onze kerkdiensten is iedereen natuurlijk welkom maar in deze dienst nodigen wij gasten in het
bijzonder uit. Wij willen het Christelijke geloof namelijk met iedereen delen. Het thema van de
dienst is, God bewijzen: argumenten voor en tegen geloven. De voorganger zal Ds. W. Jagersma zijn. Er is een crèche voor de jongere kinderen. Wij hopen dat we jullie in deze dienst
kunnen verwelkomen!

Koersbal- en Jeu-de-boulesclub Sauwerd zoekt leden
De koersbal- en jeu-de-boulesclub Sauwerd zoekt dringend nieuwe leden (alle leeftijden
welkom), anders gaat de club ten ziele. En als iets weg is komt het niet meer terug.
We spelen op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
Inlichtingen te verkrijgen bij Nelly Rasker 050-3061036.
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor
een praatje en een kop koffie, waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats
zijn gaan innemen!
Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn. Waar
bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms een
wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus.
Ook als u niet en Adorp, Sauwerd of Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan….
kom gerust. Ieder is van harte welkom.
Maandag 3 maart: Thema-ochtend 'Voeding' van 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
Een gezonde voeding draagt bij aan een goede oude dag. Mevr. Sanne Alberts, diëtist bij LBGdiëtisten, zal deze ochtend een lezing geven over voeding.
De lezing geeft antwoord op de volgende vragen: Waarom is een gezonde volwaardige voeding belangrijk? Hoe zit het met koolhydraten, vetten en eiwitten? Hoeveel heeft u op een dag
nodig? En wat is het nut van supplementen?
We sluiten af met een korte workshop over koolhydraten en er is ruimte voor het stellen van
vragen!
Maandag 10 maart: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
U kunt ook nu weer binnenlopen voor het praatje van alledag. De koffie staat klaar en een
luisterend oor is er altijd!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig om u met raad en daad bij te
staan. Hebt u vragen over iPad, Tablet of Laptop? Ook hiervoor is hulp aanwezig. Ook op vragen over een cursus die u volgt of zou willen volgen kunt u antwoord krijgen!
Maandag 17 maart: Thema-ochtend 'Grunneger Toal' van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd: Miemeraotsies ien de Grunneger Toal.
Deze ochtend wordt verzorgt door mevr. Coby Vermeeren. Ze komt met verhaaltjes,
gedichtjes,over de Groninger taal en met muziek.
Naar ons idee een gezellige morgen waarin de Groninger taal centraal staat!
Maandag 24 maart: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
Deze ochtend is er ook weer de gelegenheid om een kop koffie te komen drinken en voor het
praatje van alledag. U kunt rustig binnenlopen, een luisterend oor is er altijd!!
Ook de vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig.
Heeft u vragen over de computer, de Laptop of de iPad/tablet. Wilt u informatie over het volgen
van een cursus? Hebt u een cursus gevolgd en weet u het even niet meer? Kom gerust langs!
Maandag 31 maart: Themaochtend 'Sterrenkunde' van 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te
Adorp
De heer Jan de Boer zal deze ochtend vertellen over de zon en de sterren, over planeten,
meteoren en kometen. U hebt ongetwijfeld wel eens naar de hemel gekeken en dingen gezien
waarvan u iets meer zou willen weten! U kunt hierover vragen stellen naar aanleiding van de
beelden die Jan de Boer zal laten zien.
Een boeiend onderwerp lijkt ons!
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Klaas Wiersema
3061384
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446
www.contactblad.info
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
21 maart visje eten op Lauwersoog
Vertrek om 10.30 uur bij de garage in Adorp en om 10.35 uur bij de supermarkt in
Sauwerd. De passagiers betalen € 5,- voor de benzinekosten.
Opgave t/m woensdag 19 maart bij Joke  3061727 of Piet en Annet Drijfhout 
3061960.
16 mei winkelen in Emmen
Vertrek om 09.30 uur bij de supermarkt in Sauwerd en om 9.35 u. bij de garage in Adorp.
De passagiers betalen € 10,- voor de benzine kosten.
Opgave ook weer bij Joke v.d. Leij  30627 of bij Piet en Annet Drijfhout  3061960.

	
  

Digitale hoek Sauwerd zoekt vrijwillige docenten
We geven de volgende cursussen:

Windows 7; Windows 7 vervolg; Windows 8; Piacasa fotobewerking; facebook; fotoboek
ma-ken; 'mijn eigen tablet' voor iPad en voor Android.
Informatie en/of aanmelding bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  - 3061036.

Met spoed chauffeur gezocht voor vervoer leerlingen Sauwerd-Adorp
Stichting leerlingenvervoer Sauwerd e.o
ZOEKT WEGENS OMSTANDIGHEDEN MET SPOED

CHAUFFEUR M/V
voor het vervoer van kinderen uit Sauwerd naar basisschool "OBS De Wierde" in Adorp v.v.
OP DE WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG
NB: U kunt ook reageren wanneer u niet op alle genoemde dagen, maar wel op één of twee
dagen beschikbaar bent.
Voor het schoolvervoer ontvangt u een kleine vergoeding.
Voor nadere inlichtingen: Anita Almeida  050-3061849
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Rode Kruis uitjes 2014
In een eerder bericht lieten we u weten dat Rode Kruis afdeling De Marne Winsum dit jaar een
aantal daguitjes organiseert, speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een
handicap. Deze uitjes zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vrijwilligers van Rode
Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
Hierbij willen we u laten weten welke activiteiten er gepland zijn en wanneer.
¾Dinsdagmiddag
¾
8 april een rondrit door Noord-Groningen, met een bezoek aan het Theemuseum in Houwerzijl.
¾Donderdagmiddag
¾
15 mei een bezoek aan vissersdorp Paesens-Moddergat in Friesland.
¾Dinsdag
¾
10 juni een dagtocht naar het heilzaam bronnenbad in Nieuweschans.
¾Dinsdagmiddag
¾
9 september een varend uitje met de Vlinderbalg vanaf Suyderoogh aan
het Lauwersmeer.
¾Dinsdagmiddag
¾
14 oktober een toertocht door Noord Groningen, met een bezoek aan museum de Weem in Westeremden, expositieruimte van Henk Helmantel.
¾Dinsdagmiddag
¾
11 november een bezoek aan de De Orchideeënhoeve in Haren.
¾Dinsdagmiddag
¾
9 december een bezoek aan de Winterkerstfair in Grootegast.
De middaguitjes duren van ongeveer 13:00 uur tot 17:00 uur. Het daguitje naar Bad Nieuweschans duurt van ongeveer 9:00 uur tot 17:00 uur. Vervoer wordt verzorgd door het Rode
Kruis.
Naast deze uitjes kunt u zich ook nog opgeven voor de vakantie midweken van het landelijke
Rode Kruis. Voor de Henry Dunant zijn er in week 43 nog een aantal plaatsen vrij voor de
afdeling Groningen.
Voor meer informatie over of opgave voor één van de regionale uitjes of de vakanties, kunt u
telefonisch contact opnemen met Attie Viersen ( 0594-621641) of Agnes Buikema ( 0503061678).

(straten)volleybal
Wie heeft er zin en wil graag kennis maken met het volleybal.
Misschien zelfs al een beetje oefenen voor het straten-volleybaltoernooi. Eerst alleen even kijken kan natuurlijk ook.
Elke dinsdagavond is er recreatief volleybal in Sauwerd en tot
de zomervakantie kan dat helemaal gratis. Wil je maar één avond of
elke dinsdag het kan allemaal, opgeven hoeft niet.

	
  

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

Houd je meer van volleybal in wedstrijd verband, mail of bel dan voor meer info
naar Erik.
Volleybalvereniging DOS sportzaal ‘De Lange Twee’ Sauwerd
Recreanten gemengd dinsdagavond van 21.00-22.00 uur.
Voor meer informatie:
Marjan Ozinga		

 050-3061747 of

 b.ozinga@kpnplanet.nl (recreanten)

Erik Wiersum 		

050-3061321 of

 erikwiersum@online.nl (wedstrijden)
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Win € 5.000 voor jouw duurzame idee
Duurzame Dorpen Verkiezing 2014 van start
Steeds vaker willen dorpsbewoners samen aan de slag met het verbeteren van hun leefomgeving. Bijvoorbeeld door aanleg van een buurtmoestuin of collectieve plaatsing van zonnepanelen. Om deze groepen te stimuleren, organiseren Summersalt, Roeg & Roem, Groninger Dorpen en de Natuur en Milieufederatie Groningen de Duurzame Dorpen Verkiezing
2014. Deelnemers aan de verkiezing krijgen hulp bij het vormgeven van hun plan. De beste
plannen winnen budget of coaching voor de uitvoering.
Een goed idee komt niet altijd vanzelf! In aanloop naar de verkiezing worden daarom verschillende inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Dorpsbewoners delen hier hun tips en successen over geslaagde initiatieven als dorpsmoestuinen en plukbossen, collectieve plaatsing van
zonnepanelen op het dorpshuis, de aanleg van natuurspeeltuinen en nog meer duurzame
activiteiten.
Aan de slag
Geïnspireerd en dan aan de slag! Maar hoe? Tijdens workshops wordt aan de hand van de
thema’s voedsel en energie ondersteuning gegeven om ideeën uit te werken tot een concreet
plan. Hier worden vragen behandeld als ‘hoe bepaal ik de kans van slagen?’, ‘is de tijdsplanning realistisch?’ en ‘wat zijn creatieve financieringsbronnen?’. De informatie is ook te gebruiken voor plannen die zich richten op andere thema’s.
Win budget of coaching Tot 1 juni kunnen plannen worden ingediend om kans te maken op €
5.000 én professionele coaching bij de uitvoering. Alle informatie over deelnemen aan de Duurzame Dorpen Verkiezing staat vanaf 1 februari op  www.DuurzameDorpenGroningen.nl.
Duurzame Dorpen Verkiezing 2014
De Duurzame Dorpen Verkiezing is voor bewoners van dorpen en buurten in de provincie
Groningen. Het doel is hen te stimuleren hun dorp of buurt samen duurzamer te maken. Vaak
zijn er wel ideeën, maar kunnen bewoners hun initiatieven niet verder brengen, omdat meer
kennis nodig is of omdat er geen geld is om te starten. Door mee te doen aan de Duurzame
Dorpen Verkiezing krijgen bewoners de kans hun plannen daadwerkelijk uit te voeren. Winnaars worden bepaald door een vakjury en door publieksstemmen.
Agenda
5-03 Inspiratieavond De Vrijborg in Nuis
12-03 Inspiratieavond ’t Mainschoar in Kolham
maart Workshops jongeren (16-24 jaar)
april Workshops voedsel en energie
1-06 Uiterste datum indienen ideeën
26-06 Stemavond

Speeldata 2014 van toneelvereniging LAOMAS




Winsum Zalencentrum De Hoogte
Leens (Dorpsbelangen) Pro Rege
Delfzijl theater de Molenberg

vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart
zaterdag 8 maart
vrijdag 14 maart

Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur behalve de voorstelling in theater de Molenberg.
Deze begint om 20.15 uur. Dit jaar voor het eerst met geplaceerde plaatsen!
De voorverkoop van kaarten van het optreden in De Hoogte in Winsum (28 februari en 1
maart) vindt plaats bij Sporthuis Winsum. Voor het optreden in Leens, kunt u terecht aan de
zaal (op de avond van het optreden).
Kaarten voor de Molenberg alleen te bestellen via  www.demolenberg.nl of  0596-614000.
Wij zien u graag bij één van onze optredens!
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Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge: Ledenvergadering
Aan de leden
Hierbij wordt u uitgenodigd tot bijwoning van de ledenvergadering 2014 van onze vereniging
op donderdag 27 maart 's avonds om 19.30 uur in dorpshuis " Ubbegaheem" te Sauwerd.
AGENDA
1.
Opening door de voorzitter T.H.J. Akkerman.
2.
Notulen van de 24e Algemene Ledenvergadering van 4 april 2013.
3.
Jaarverslag 2013 door de secretaris.
4.
Financieel jaarverslag 2013 evenals de begroting 2014 door de penningmeester.
5.
Vaststelling contributie 2014.
6.
Verslag kascommissie over het jaar 2013 door A. Postmus.
7.
Benoeming nieuwe kascommissie.
8.
Bestuursverkiezing:
Aftredend:
A.G. Mulder-Reker (niet herkiesbaar)
J.H. van Es-Woldman (niet herkiesbaar)
R.S. Datema (niet herkiesbaar)
Voor de vacatures vraagt het bestuur machtiging van de vergadering om deze te vervullen na geschikte kandidaten te hebben gevonden.
De leden hebben de mogelijkheid om voor aanvang van de vergadering schriftelijk
voordrachten in te dienen bij het bestuur. De voordrachten moeten ondersteund worden
door minimaal 10 leden en vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van degene
die kandidaat is gesteld, dat hij of zij de eventuele benoeming zal accepteren.
9.
Gelegenheid om suggesties ideeen klachten enz.naar voren te brengen in het kader
van de doelstelling van de vereniging.
10. Sluiting.
PAUZE
11.

Als spreker hebben wij deze avond uitgenodigd mevrouw Ynske Penning.
Het onderwerp is: STORMVLOED.

Secretaris W. Datema
 Oosterstraat 1, 9771 AP Sauwerd
 050-3061252

Verhuisbericht
Per 1 maart 2014 ben ik verhuisd naar een seniorenflat in Winsum.
Mijn nieuw adres is nu :

Hoofdstraat W 117

			

9951 AR Winsum

				 0595 442644
J. Dijk-Renkema
www.contactblad.info
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Dubbelexpositie in de kerk van Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert op 15,16, 22 en 23 maart in de kerk van Adorp
weer een expositie. De CCA nodigde hiervoor deze keer Yvon Tomassini en Lucas Klein uit.
Tomassini komt met schilderijen, Klein met beelden.
De officiële opening van de tentoonstelling vindt, onder het genot van een hapje en een drankje,
plaats op zaterdag 15 maart om 14.00 uur en wel door Cilly Limberger (klankcounseler) die
met haar klankschalen naar Adorp komt.
De expositie is gratis toegankelijk en geopend van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Yvon Tomassini
Al enige tijd baseert Yvon Tomassini haar werk op de
verweerde vormen en structuren van mummies en
fossielen, sporen van wat ooit leven was. Dat er na
zoveel jaren nog zulke duidelijke resten van mens of
dier over zijn, blijft haar boeien. In acrylverf op doek,
hout of papier worden verhalen verteld over mensen,
over hun verleden of toekomst, waarbij de kunstenares
graag iets te raden overlaat voor de beschouwer.
Belangrijke thema’s zijn: samen /evenwicht/ aantrekken en afstoten. Naast acrylverf wordt ook gebruik gemaakt van (tijdens het wandelen) gevonden stukken
roest, koperblad en metaal.
Alles wat men ooit eens bewust of
onbewust gezien of meegemaakt
heeft, kan terug komen in een
schilderij. Het is fijn dat zo’n
kunstwerk als het ware “vanzelf” ontstaat: je overgeven aan de materie
en de tijd vergeten. Soms snapt de schilderes zelf niet hoe zij tot bepaalde beelden gekomen is en juist die verrassing maakt dat zij weer
doorgaat, aan het werk wil om te zien wat er boven komt drijven: dromen
met de ogen open...
Lucas Klein
De opvallendste constante in het werk van Klein is wellicht de symmetrie en
een afkeer van bedachte en gekunstelde vormgeving. De titels geven aan dat
de vormen zijn ontleend aan gebruiksvoorwerpen: speer, schild, boog, schaal,
tafel, boot, etc.. Lyrisch abstract zouden de strak gepolijste stenen beelden
kunnen worden omschrijven. Inhoudelijk zijn de beelden welhaast religieus te
noemen. Ze verwijzen naar oude (Egyptische) culturen. Aarde en Geest; leven
en dood. De stenen Bootbeelden bestaan vaak uit meerdere onderdelen. Een
contrasterend stuk steen
zorgt dan daarbij voor een
letterlijke samenvoeging.
De Bootbeelden impliceren
de eeuwenoude relatie tussen hier en ginds, een figuurlijke oversteek in
ruimte en tijd. De poëtische verticale objecten met titels als Profeet en Verbond vormen
een verbinding tussen hemel en aarde. Hout,
steen, koper en ijzer worden aaneengeschakeld tot mystieke, hermetische beelden.
www.contactblad.info
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Lokaal	
  Sterk!	
  
Laat	
  uw	
  stem	
  niet	
  verloren	
  gaan!	
  
19	
  maart	
  2014	
  verkiezing	
  gemeenteraad	
  
Er	
  woont	
  ook	
  een	
  kandidaat	
  bij	
  u	
  in	
  de	
  buurt	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sauwerd:	
  Piet	
  Drijfhout	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sauwerd:	
  	
  Jan	
  Pot	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

Enkele	
  lokale	
  speerpunten	
  
•

De	
  supermarkt	
  in	
  Sauwerd	
  moet	
  blijven	
  en	
  is	
  een	
  plek	
  waar	
  leer-‐werktrajecten	
  en	
  dagbesteding	
  wordt	
  
aangeboden.	
  

•

Een	
  goede	
  en	
  veilige	
  N361	
  en	
  een	
  nieuw	
  fietspad	
  tussen	
  Winsum	
  en	
  Groningen.	
  

•

De	
  gerestaureerde	
  kerk	
  in	
  Wetsinge	
  krijgt	
  weer	
  een	
  belangrijke	
  functie.	
  

•

Lokale	
  initiatieven	
  worden	
  ondersteund	
  door	
  middel	
  van	
  dorpsbudgetten	
  en	
  een	
  sportstimuleringsfonds.	
  

•

Winsum	
  staat	
  in	
  de	
  top	
  10	
  van	
  beste	
  landbouwgemeenten	
  en	
  dat	
  willen	
  we	
  zo	
  houden!	
  Maatregelen	
  die	
  
leiden	
  tot	
  verduurzaming	
  en	
  kostprijsverlaging	
  moeten	
  worden	
  gefaciliteerd.	
  

•

Stimuleren	
  van	
  de	
  woningmarkt	
  door	
  middel	
  van	
  startersleningen,	
  meer	
  ruimte	
  voor	
  eigen	
  initiatieven	
  en	
  
levensloopbestendige	
  woningen.	
  

•

Een	
  gemeentelijk	
  herindeling	
  is	
  onvermijdelijk	
  door	
  alle	
  nieuwe	
  taken,	
  maar	
  moet	
  zorgvuldig	
  plaatsvinden.	
  
Wij	
  staan	
  voor	
  een	
  sterke	
  gemeente,	
  waar	
  ruimte	
  is	
  voor	
  lokale	
  initiatieven	
  en	
  kleinschaligheid.	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Geen	
  tijd?	
  
	
  
Geen	
  Vervoer?	
  	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Stem	
  bij	
  volmacht!	
  
Wij	
  halen	
  en	
  brengen	
  u!	
  

Bel	
  voor	
  een	
  afspraak	
  of	
  informatie	
  met:	
  
P.	
  Drijfhout,	
  0503061960	
  /	
  J.	
  Pot,	
  0503061774	
  
www.cdawinsum.nl	
  /	
  www.twitter.com/cdawinsum	
  

Programma van de NBvP van Vrouwen van Nu afd. Adorp 2013-2014
Alle avonden te houden in Dorpshuis Artharpe, aanvang 19.45 u. We hopen dat u zult genieten
van onze gezamenlijke avonden!
		
								
Het bestuur
12 maart

Verhalen over IJsland met Greetje Groen

9 april

Hersenstichting

29 april

Afsluitend reisje van het seizoen 2013-2014.

Het programma van het afsluitend reisje is als volgt:
Vertrek uit Sauwerd 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de Superrr
Vertrek uit Adorp 8.35 uur vanaf de garage.
10.00-12.00 u.

Leeuwarden, bezoek aan museum de Grutterswinkel en destilleerderij
Boomsma (wisselprogramma) met koffie en oranjekoek, borreltje en rondleiding.

12.00-14.00 u.

is er voor elk wat wils in het centrum.

14.00-16.00 u.

Bezoek aan het Fries Museum (incl. entree en koffie of thee in het museumcafé Thus).

16.45 uur

Vertrek uit Leeuwarden

18.00-19.45 u.

Lippenhuizen, restaurant Loevestein: 3 gangendiner.

Prijs: bij 31 t/m 35 personen € 62,50 ; bij 36 t/m 40 personen € 59,50.
Maak reclame, neem vriendinnen mee.
Opgave bij de reiscommisssie:

Nelly Rasker
Wilgenlaan 11
9771 AT Sauwerd
 050-306 1036

Tetje Mensinga
Langs de Tocht 10
9771 BS Sauwerd
 050-306 1833

Betaling: Rekeningnummer: NL58RABO03008.01.831. Pen. NBvP. Afd Adorp te Sauwerd
o.v.v.: Reis 29 april 2014.


Naam:

Telefoon:

Adres:

www.contactblad.info
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De	
  ChristenUnie	
  gelooft	
  ook	
  in	
  
Adorp	
  	
  
Sauwerd	
  	
  
Klein	
  Wetsinge	
  	
  
Groot	
  Wetsinge	
  
	
  
Kijk	
  voor	
  het	
  volledige	
  verkiezingsprogramma	
  	
  
en	
  de	
  kandidatenlijst	
  op	
  www.winsum.christenunie.nl	
  

	
  
-‐ Een	
  aangepast	
  begraafbeleid	
  
o

Sociaal	
  en	
  betaalbaar	
  

-‐ Aanpak	
  N361	
  
o We	
  blijven	
  bij	
  de	
  provincie	
  hameren	
  op	
  een	
  serieuze	
  aanpak	
  van	
  de	
  N361.	
  Geen	
  hele	
  
nieuwe	
  weg,	
  maar	
  wel	
  een	
  betere	
  doorstroming,	
  aansluiting	
  vanuit	
  de	
  dorpen	
  en	
  veiliger.	
  
Daar	
  mag	
  gemeentelijk	
  geld	
  bij	
  wat	
  ons	
  betreft!	
  En	
  een	
  nieuw	
  fietspad+	
  langs	
  het	
  spoor.	
  

-‐ Meer	
  afvalscheiding	
  aan	
  de	
  bron	
  
o Betalen	
  per	
  kilo?	
  Prima,	
  maar	
  dan	
  ook	
  meer	
  scheidingsmogelijkheden,	
  bijvoorbeeld	
  ook	
  van	
  
plastic	
  

-‐ Geen	
  stadse	
  fratsen	
  
o Geen	
  callcenter	
  als	
  je	
  het	
  gemeentehuis	
  belt	
  
o Aanspreekbare	
  bestuurders	
  en	
  ambtenaren	
  

-‐ Een	
  sterk	
  sociaal	
  vangnet	
  
o Participatiemaatschappij?	
  Prima,	
  maar	
  niet	
  iedereen	
  heeft	
  een	
  breed	
  netwerk	
  om	
  te	
  kunnen	
  
of	
  willen	
  aanspreken.	
  De	
  gemeente	
  is	
  ruimhartig	
  naar	
  de	
  groep	
  die	
  hulp	
  nodig	
  heeft	
  
o
Het	
  minimabeleid	
  is	
  gericht	
  op	
  preventie,	
  mensen	
  helpen	
  weer	
  werk	
  te	
  vinden	
  (o.a.	
  middels	
  
werkervaringsplaatsen	
  bij	
  de	
  supermarkt	
  Sauwerd)	
  en	
  een	
  budgetcoach	
  om	
  te	
  voorkomen	
  
dat	
  de	
  schulden	
  zich	
  opstapelen	
  

-‐ Herindeling?	
  
o Samen	
  als	
  het	
  moet,	
  ALLEEN	
  als	
  het	
  kan	
  
o Een	
  grootscheepse	
  herindeling	
  kost	
  veel	
  geld	
  en	
  energie.	
  Die	
  kunnen	
  we	
  beter	
  besteden.	
  
Wij	
  zien	
  meer	
  in	
  een	
  opschaling	
  van	
  onderaf.	
  Eerst	
  de	
  uitvoering	
  op	
  de	
  juiste	
  schaal	
  brengen	
  
(veelal	
  inkopen	
  bij	
  grote	
  buurgemeente).	
  Daardoor	
  wordt	
  het	
  ambtelijk	
  apparaat	
  kleiner,	
  
slagvaardiger	
  en	
  efficiënter.	
  	
  

Avondje Parijs in ’t Witte Hoes
Zangeres Mia Gast trad zaterdagavond 15 februari met haar begeleiders Gertie Bruin (accordeon) en Nanne van der Werff (piano) op in ’t Witte Hoes. Op het repertoire stonden Franse
chansons. Al tijdens het eerste nummer waanden de vele gasten, waarvan velen uit Bedum,
zich in een Parijs etablissement in ‘La douce France’.
Het trio kwam op uitnodiging van de Culturele Commissie Adorp naar het bekende café aan de
Provinciale Weg. In zijn welkomstwoord memoreerde voorzitter Ben Kwerreveld, die in de archieven had gesnuffeld, dat Mia Gast al eerder voor zijn club had gezongen, maar dat was 10
en 12 jaar geleden. Haar optreden liet indertijd grote indruk na en velen, die er toen bij waren,
kwamen nu weer. In die tijd werd de zangeres alleen en door een andere pianist begeleid.
Mia Gast, dochter van een Franse moeder en een Nederlandse vader, die in 1988 begon met
het zingen van Franse chansons, bouwde in de loop der jaren een indrukwekkend repertoire
op. Ze is een grote fan van de beroemde chansonniere Edith Piaf. Het was dan ook niet verwonderlijk dat een deel van het programma aan haar werd gewijd. Voorafgaand aan elk lied,
vertelde Mia Gast een kort verhaaltje over het te zingen nummer. Bekende liederen van Piaf,
die werden gebracht waren o.a. ‘La vie en rose’, ‘Quatorze Juillet’, ‘Bravo pour le clown’ en op
speciaal verzoek van Kwerreveld ‘Non, je ne regrette rien’.
Maar het publiek genoot ook van nummers van Jacques Brel, Charles Aznavour, Francoise
Hardy, Gilbert Bécaud en Georges Moustaki, die in 1959 het wereldberoemde ‘Milord’ voor
Edith Piaf schreef. In de chansons gaat het om (verloren) liefde, verlangen, trouw, wanhoop
en hoop en romances. Enkele nummers waren heel geschikt om mee te zingen of te klappen.
De aanwezigen deden dat maar al te graag. Tussen de chansons door, lieten Bruin en Van der
Werff ook enkele instrumentale nummers horen.
Het uitgebreide programma werd onderbroken door twee pauzes, waarin de gasten door de
Culturele Commissie Adorp werden getrakteerd op veel Franse hapjes, die voor een sfeerverhogend effect zorgden.
Het publiek was razend enthousiast. Dat was wel duidelijk door het daverende applaus. Dat
leverde maar liefst twee toegiften op , waaronder ‘Johnny, tu n’es pas un ange’. Duidelijk werd
verder dat men in Adorp niet weer tien jaar wil wachten op een volgend optreden van Mia Gast
met haar twee voortreffelijke begeleiders.

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge
De eerstvolgende rommelmarkt wordt gehouden op:

vrijdag11 april 2014 vanaf 17.30 uur op het Kerkplein.
De spullen worden in Sauwerd en Wetsinge opgehaald op:

maandag 7 april 2014 vanaf 18.00 uur.
De opbrengst is net als altijd bestemd voor goede doelen. Er zijn al weer een aantal verzoeken
voor een bijdrage ingeleverd.
Al uw verkoopbare spullen zijn weer van harte welkom. Dus geen grof vuil zoals versleten
banken en bedden. Of defecte en dus afgedankte apparaten. Ook geen computers.
Wanneer spullen u eerder in de weg staan dan kunt u bellen met:
* Henk Valkema
( 3061220) of
* Tjeert Geertsema ( 3061576) of
* Piet Drijfhout
( 3061960).
De najaarsrommelmarkt wordt gehouden op:

vrijdag, 5 september 2014.
Namens de commissie: Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.
www.contactblad.info
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Passieconcert Culturele Commissie Adorp
De Culturele Commissie Adorp organiseert op de avond van zaterdag 29 maart een Passieconcert, dat plaats vindt in de mooie oude dorpskerk. Tijdens deze uitvoering, die ruim één
uur duurt, worden de Johannes Passion van Joachim von Burck en de Johannes Passion van
Heinrich Schütz uitgevoerd.
Aan dit concert werken onder andere mee: Han Warmelink (evangelist), Hans de Wolf (Christus) en het Vocaal Ensemble Sequens.
De uitvoering zal door de goede akoestiek van de kerk zeer goed tot haar recht komen.
Tussen de twee passies houdt Dirk Herman de Jong een korte lezing over de Passietraditie.
De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs € 10, inclusief consumptie voorafgaand aan het
concert en een tekstboekje (er is geen pauze).
Sequens is een vocaal kwintet, bestaande uit zangers, die individueel amateurs zijn, maar
gezamenlijk een professioneel ensemble vormen. Sequens trad meer dan 400 maal op in
kerken en concertzalen, in muziektheaters en tijdens culturele manifestaties. De formatie was
in al die jaren regelmatig te beluisteren op de landelijke radio en tv-zenders en scoorde hoog
op diverse festivals, zowel in het lichte als in het klassieke repertoire. Voor deze speciale gelegenheid in Adorp is Sequens uitgebreid met drie mannenstemmen: een countertenor, een
tenor en een bas.
Dirk Herman de Jong heeft gedurende zijn leven een enorme kennis van klassieke muziek
opgebouwd. Hij geeft al jaren diverse muziekcursussen in binnen- en buitenland. Muziek was
en is zijn grote passie, maar niet zijn professie: tot zijn pensionering was hij hoogleraar strafrecht aan de Rijksuniversiteit van Groningen.
Joachim von Burck (1546-1610) was een Duits componist. Onder invloed van de traditie van
de Vlaamse polyfonie en het Italiaanse madrigaal, ontwikkelde hij zijn eigen stijl, met de nadruk op duidelijkheid van meningsuiting. Composities van von Burck werden op grote schaal
verspreid en geprezen voor zijn geschiktheid voor gemeenschappelijk gebruik.
Heinrich Schütz (1585-1672) was een Duits componist en organist, algemeen beschouwd als
de belangrijkste Duitse componist voor Johann Sebastian Bach en vaak beschouwd als een
van de belangrijkste componisten van de 17e eeuw. Hij schreef, wat traditioneel als de eerste
Duitse opera wordt beschouwd, Dafne, uitgevoerd bij Torgau in 1627, de muziek is sindsdien
helaas verloren.

VOEDINGSADVIESBUREAU BROUWER
DIEETADVIES – VOEDINGSADVIES – VOORLICHTING
persoonlijk advies en begeleiding voor gezonde en zieke mensen
om fit te worden en te blijven
én lekker en gevarieerd te eten!
Truus Brouwer, uw diëtist
Locatie: Plantsoenweg 13 9771 AC Sauwerd
www.brouwer-dietist.nl – info@brouwer-dietist.nl – 06 51596073
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Fautuils

n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Vaaier swoare kloeten van fauteuils en n luk toaveltje het e lestdoags ien n soort rituaail wegbrocht noar störtploats, mit n kaar achter auto, en ien grode container mieterd. Boems! Zo van
t voelstörtperron of de daipte ien, doar ze over nkander hin en op kop ien villen. t Toaveltje
brook ien twijen onder t gewicht van ain van stoulen. Van n aander stoul brook n poot of. Doar
laag brud.
t Was ien t lest van sestegerjoaren van veurege aiw en hai was n dikke twinneg joar. Noa eerst
n poar moanden ien Stad bie n hospita op n bovenkoamerke ien n stille stroat, is e wat loader
bie zien kammeroad en student ientrokken op n woonschip. Boot laag ien t Winschoterdaip.
n Hail apaarde sensoatsie veur hom, benoam dat bewegen ien t wodder, as t haard waaide.
Feidelk was t haildaal gain ’woon’-schip. t Was gewoon n binnenvoartschip van 40 tön, m.s.
'Roelan', n soamentrekken van Roelof en Annie, t echtpoar en aigenders van boot. Ol boas
was op penzioun en woonde der mit zien Annie persies tegenover. Boot zol mit heur nait weer
voaren.
Zien kammeroad woonde al ien t achterèn, stuurhut en roef, t mainst geriefelke gedaailte. Doar
was n euliekaggel, n aanrechtje, wat kastjederij, n ainpersoonsber en n wc. Apmoal knuderg
klain, typisch veur n schip. Hai mog der ook gebruuk van moaken, mor t was toch meer kammeroad zienent, benoam as dij veziede haar van n wichtje en dat gebeurde hail regelmoateg.
Hai kreeg din odders dat zien kammeroad nait stoord worden wol.
Zodounde kreeg hai t vrachtroem, n lege, duustere roemte mit ronde vörms. Allenneg planken
vlouer was plat. Ales was swaart, romp, dekloeken, ales. t Was der swinters stain- en stainkold
en t stonk ter altied noar koolteer. Der was mor ain plestik golfploatje tussen dekloeken veur
wat daglicht, gruin van aanslag. Hai het t roem ienricht tot n koamerke en n sloapkamerke mit
haardboard tegen holten regels.
Om ien schip te komen, mozzen ze over loopplaank en den deur twij lutje klapdeurkes, mit
n loek ter boven dij achteroet schoof. Vlak ter achter ston n hail staail trapke. Der was ook
gain elektrisch licht. Ze redden heur mit n eulielaamp, keerzen en zaklanteerns. Drinkwodder
kregen ze wekelks van n parlevinker. Toch von e t wel wat hebben en benoam doarom hil hai
boot aan, ondanks noadailen.
Ien dij tied kreeg e zulf ook verkeren. Zai haitte van Hilda en kwam veur eerste moal nijsgiereg
bie hom, noa zien gesnak over n romantische boot. Hai haar op zien menaaier boudel haildaal
netjes en gezelleg moakt. Mor ze bennen al gaauwachteg votvlucht noar n café ien de buurt.
Zai von ter vies en t stonk. t Is traauwens ook niks worden mit heur...
t Meubilair op boot kreeg e van n collegoa zien schoonolders. Dij man was boderieder en hai
kwam op n winterse zodderdagmörgen mit vrachtwoagen bie boot om meubels of te levern. t
Waren vaaier grode fauteuils mit korde, bòlle poten en nog n lege toavel mit schuunze poten,
apmoal ien ollerwetse stiel van donker aikenholt mit krullerg holtsniewaark en mit n donkerrode pluche beklaiden.
Stoulen konden nait deur deurkes en deur t gankje, der mozzen n poar dekloeken opzied
schoven worden. Hai vond t wel goud ien dij ol boot. t Was groates en hai mos toch áargens op
zitten. En n stoul is n stoul. Ooit zellen ze wel min of meer sjiek oogd hebben. Mor nou waren
ze wat stand aangaait op leegste plek beland, bie n jonkerel ’op koamers’. En ook letterlek: op
NAP-hoogte.
Hai is noa n dik joar weer van boot ofgoan, noadat zien kammeroad en nog wat aander studenten roezie kregen mit stamgasten ien n buurtkroug. Dij lu haren doar trammelant kregen
bie t koarten en n stuk of wat dronken kerels kwamen noa sloetenstied op boot bie zien kammeroad verhoal hoalen. Hai laag zulf al op bèr en hil hom koest. Vanwege zien waark haar hai
n wat geregelder leven as dij studenten.
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t Was n spannend mement, doar zien kammeroad toch nog zunder al teveul liggoamelk ongemak mit weg kommen is, n dikke lip en n blaauw oog. De woestelingen kwamen gelukkeg nait
bie homzulf. En hom der mit bemuien zol ook waaineg helpen, onnaaierde hai schieterg, hail
hil hom koest.
n Dag of wat noatied is der ienbroken op boot. Deur dijzulfde kerels, waarkloze zeelu, zo bleek
achterof. Zien scheerapperoat en transistorradio en nog wat aander goud waren stolen. Mor,
o wonder, n poar week loader kon e dij op t hoofdbureau van plietsie bie Martinitoren weer
ofhoalen. Dij zeelu haren veul meer oetvreten, n bende dij deur plietsie net ien dij tied oprold
was.
Toch vuilde t nait echt lekker meer noa wat ter gebeurd was en boetendes was t toch aigelk
ook nait zo’n praktische woonderij. Zien holten schotten ien t roem het e mor zitten loaten. Dij
gehaaide schipper wol der niks veur geven. En wat mos e din, ales der oet sleupen? En woar
mos e der zo gaauw mit hin?
t Meubilair het e der mit wat muite aal oetkregen. Stoulen en t toavelje en zien aander braiten
het e mit n huurbuske noar zien olders brocht, doar hai toch nog weer n poar moanden hin te
wonen ging, ien ofwachten van n nije koamer ien Stad.
En woar loat je din vaaier joepsters van fauteuils en n toavel? Din mor ien veurkoamer en
aander rommel der oet, onnaaierden zien olders. En doar bennen ze din ook stoan bleven,
dou e wat loader weer noar Stad te wonen ging op n meubileerde koamer. Hai gaaf niks om dij
ol blokken van stoulen. Mor stoulen begonnen nog n moal aan n nij leven, heur daarde leven.
Wat zien olders der tot aan dat mement stoan haren, was n zootje aan ooit kregen en twijdehandse meubels. Schoonhaid en mooie dingen waren nait aan heur besteed. Doar was ien
fiefteger joaren ien n boerenaarbaidershoesholden gewoon gain geld veur.
Zo het zien moeke ooit n aarfstuk, n antieke roodlakte spinnekoptoavel mit prachteg holtsniewaark en ienlegd fineer, aan n opkoper verpatst veur - noar verholden - waaineg geld. Kon ze
weer wat veur t hoesholden van kopen, n stofzoeger of zo. ’Mooi’ was luxe en allain veur de
meer welgestelden, elite.
Boetendes laaidden 'mooi' en 'luxe' toch mor tot zulfverhevven en hebzucht, von zien streng
gelovege moeke. Mor toch hebben dizze fautuils tot aan t finoale vertrek van zien olders, zien
moeke as leste, dainst doan as heur nette stoulen ien veurkoamer. n Koamer dij vrouger allain
bruukt wer veur veziedes. En zai waren der ien heur ainvoud slim wies mit, want t paasde goud
bie nkander en t leek hail wat.
Hai het hom der loader altied wat onwenneg bie vuild as e aal dij moalen op veziede kwam bie
zien ollu, mit zien vraauw en loader ook mit kiender. Vanwege dij olle stoulen, doar ze din ook
weer ien zaten, ien veurkoamer. Aingoal zaag e ze nog stoan ien t roem van zien boot.
Hou der dou op omraagd en op omvrijd wer. Hou der bier op greemd wer en der chips en
pinda’s ien noaden zaten. En mit prenten van smerege schounen der op, want hai mog geern
laankoet ien twij fauteuils tegenover nkander liggen. Mor dat het e der nooit bie verteld.
Veur hom waren t gewoon stoulen zunder weerde. Ze waren ien tied van boot al n dikke fiefteg
joar, en meschain nog older. Noatied hebben ze nog omtrent twinneg joar ien veurkoamer van
zien ollu stoan, mit eren! Mor nou bennen ze den ècht haildaal aan heur end komen.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Het geboortehuis van Ekke Fransema staat in Adorp
Op 2 maart dit jaar is het 150 jaar geleden Ekke Fransema geboren is. Hij was tijdens zijn
leven zo’n bijzonder fenomeen dat er letterlijk een boek over te schrijven viel, wat ook gebeurd
is met het in 1985 verschenen De kunst van het verteren. Daarin wordt verhaald van zijn leven
– en het zich uitleven – als eeuwig student en bon vivant. Want Ekke zat niet alleen met zijn
neus in droge boeken, maar maakte ook uitgebreid studie van alcoholhoudend nat. Fransema
sloot op 61-jarige leeftijd zijn lange studietijd af door in december 1925 eindelijk maar toch
het doctoraal examen rechten te behalen. Krap twee jaar later overlijdt hij
en wel op 11 januari 1928 in Godlinze,
de plaats waar hij het langst gewoond
heeft. De collectie boeken die hij verzameld had, wordt voor een groot deel
gered door deze onder te brengen bij de
bibliotheek in Appingedam in het naar
hem vernoemde Fransemakabinet. En
eveneens naar hem vernoemd is de
jaarlijkse Fransemalezing. Voor zover
hij een connectie heeft met Adorp,
wordt steevast summier vermeld dat hij
er geboren is (nog afgezien van het feit
dat hij hier ook enige bekendheid geniet
omdat hij als verzamelaar ooit de heer- Het geboortehuis van Ekke Fransema kreeg later de
lijke rechten van Harssens heeft aangenaam Rijnstede (foto Johan de Lange, 30 juni 2013)
kocht). Een enkeling gaat zelfs uit van
Hekkum als geboorteplaats, zoals in De kunst van het verteren. Nu hadden Ekke’s ouders in
1864 inderdaad een boerderij te Hekkum, Rijnsterheerd geheten. Maar dat was niet Ekke’s
geboortehuis.
Rijnsterheerd: hoe de Fransema’s op Hekkum kwamen en vertrokken
De achternaam Fransema heeft Ekke te danken aan de geboorteplaats van grootvader Ekke
Jans, naar wie hij ook vernoemd is, te weten Fransum in de gemeente Aduard. Het is deze
grootvader die met zijn gezin dat gebied verlaat. Hij en zijn echtgenote Kunje Derks Vonk
kopen in 1831 boerderij Rijnsterheerd te Hekkum. En het gezin Fransema, dat naast de genoemde ouders uit drie zonen bestaat, verhuist naar de gemeente Adorp. Rijnsterheerd is dan
een beklemde boerenplaats. Dit wil zeggen dat er sprake is van een soort erfpachtconstructie
waarbij het land eigendom is van iemand anders en de landbouwer het recht heeft er gebouwen op te hebben, die dan wel zijn eigendom zijn.
Ekke Jans Fransema overlijdt in 1854. Voor hem was zoon Anne al op 15-jarige leeftijd
overleden; en een paar jaar na hem sterft ook zoon Derk, die maar 35 wordt. Weduwe en
moeder Kunje Derks Vonk blijft met zoon Jan, haar enig overgebleven kind, achter op Rijnsterheerd.
Moeder en zoon beginnen hierna een nieuw en kleiner boerenbedrijf op land dat al eerder door
de familie is aangekocht. De betreffende stukken land liggen langs de straatweg (nu provinciale weg) tussen Adorp en Sauwerd in een gebied dat onder Adorp valt. Rijnsterheerd wordt
in 1860 voor een periode van zes jaar verhuurd. Maar hoewel de gebouwen per 1 mei door
de huurder in gebruik kunnen worden genomen, is dit wel op voorwaarde dat moeder en zoon
nog tot 12 mei gebruik blijven maken van één van de kamers. Blijkbaar kunnen ze niet eerder
hun nieuw gebouwde boerenbehuizing aan de straatweg betrekken.
Het land bij de nieuwe boerderij hebben ze in volledig eigendom. Dit in tegenstelling tot
Rijnsterheerd te Hekkum, wat ook na de verhuizing een beklemde boerenplaats blijft met de
Fransema’s als meier en nu een huurder als bewoner.
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Geboortehuis van Ekke Fransema en vertrek naar Bierum
In 1860 verhuizen Kunje Derks Vonk en zoon Jan Ekkes Fransema dus van de boerderij te
Hekkum naar hun nieuwe onderkomen in Adorp. Twee jaar later trouwt Jan vlak voor zijn 42e
verjaardag met de 26-jarige Frouwke Wiertsema uit Bierum. De bruid verlaat haar geboortestreek en trekt in bij haar echtgenoot èn schoonmoeder - het was in die tijd namelijk niet
ongebruikelijk dat een jong echtpaar en (schoon)ouders onder één dak woonden.
Op 22 februari 1864 overlijdt Kunje Derks Vonk, zo’n anderhalve week voordat ze oma had
zullen worden want op 2 maart wordt haar eerste en enige kleinkind Ekke geboren. Na haar
overlijden is het echtpaar Fransema-Wiertsema blijkbaar minder gebonden aan Adorp en
besloten wordt om in de buurt van de familie Wiertsema te gaan wonen. De boerderij aan de
straatweg wordt in januari 1865 verkocht en het gezin met de kleine Ekke verlaat Adorp nog
voor mei van dat jaar.
Rijnsterheerd te Hekkum en Rijnstede te Adorp
Met de verkoop van de boerderij in Adorp worden niet de banden met Hekkum doorgesneden.
Rijnsterheerd blijft namelijk als beklemde boerenplaats in handen van de familie Fransema.
In 1872 weet het echtpaar Fransema-Wiertsema ook de eigendom van de landerijen te verwerven wanneer de Ommelander Kas, die dan de eigenaar is, deze in de verkoop doet. Rijnsterheerd wordt hierna nog een paar jaar in vol eigendom aangehouden. In 1875 wordt de
boerenplaats zo ook verkocht aan het echtpaar Luitje Raangs en Aafke Hopma, dat al twee
naastgelegen boerderijen bezit.
Ekke Fransema is dus te Adorp geboren en heeft daar slechts zijn eerste levensjaar doorgebracht. Aan zijn geboortehuis zal hij dan ook wel geen herinneringen hebben gehad. Maar hij
is net elf wanneer Rijnsterheerd wordt verkocht. Dit kan mogelijk verklaren waarom er bij zijn
inschrijving als student niet Adorp, maar Hekkum als geboorteplaats is ingevuld.
In de tijd van Ekke Fransema kan overigens nog geen sprake zijn geweest van een mogelijk
verwarring van de boerderijnamen Rijnsterheerd voor de boerderij te Hekkum (huidig adres
Hekkumerweg 8) en Rijnstede voor de boerderij aan de weg tussen Adorp en Sauwerd (Provincialeweg 39). Hoewel het voor de hand lijkt te liggen dat de Fransema’s met verwijzing naar
Rijnsterheerd hun nieuwe boerenbehuizing Rijnstede genoemd hebben, is dit niet het geval
geweest. Want na hen is nogmaals diezelfde overstap gemaakt van Hekkum naar Adorp en
wel door het echtpaar Henderikus Wibbens en Antje Raangs, een dochter van het echtpaar
Raangs dat in 1875 Rijnsterheerd aangekocht had. Het echtpaar Wibbens-Raangs is landbouwer op Rijnsterheerd wanneer ze in 1919 de boerderij bij de weg kopen. In de periode dat zij
er wonen krijgt deze de naam Rijnstede.

De restanten van de schuur achter het voorhuis op de ochtend
van 13 februari 2006 (foto Reina de Lange)
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Bijna afgebrand
Het geboortehuis van Ekke Fransema is in de nacht van 12 op 13 februari 2006 door het oog van de naald
gekropen toen er brand uitbrak in
het schuurgedeelte, waarin bewoner K. Geertsema een aantal van zijn
drachtige ooien had ondergebracht.
Dat deel is volledig uitgebrand waarbij vijf schapen niet meer te redden
waren. Het woongedeelte van Rijnstede bleef gespaard. De schuur is
in 2007 herbouwd.
Onderzoek en tekst:
Reina de Lange
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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s
Iedere vrijdag van 17.30-18.00 uur kunt u in Artharpe terecht voor een heerlijk tweegangendiner van een professionele kok. Iedereen is van harte welkom. Wel moet u zich opgeven uiterlijk woensdag, bij Agnes:  050-3061664 of 06-20299063, een briefje in de brievenbus van
Artharpe of mailen naar:  agnesrozeboom@hotmail.com

	
  

Prijs: € 7,50, excl. drankjes; basisschoolkinderen: € 5; voordeelkaart voor 6 maaltijden: € 40.
Vrijdag 7 maart (vlees)
Hoofdgerecht: Cordon bleu, aardappeltjes, groenten
Nagerecht:
Bitterkoekjesmousse met pruimen
14 maart (vis)
Voorgerecht: gorgonzolataartje
Hoofdgerecht: pasta met vissaus
21 maart (veg.)
Hoofdgerecht: Moussaka (Griekse groenteovenschotel)
Nagerecht:
romige honing yoghurt
28 maart (vlees, bio kip)
Voorgerecht: pittige groentesoep
Hoofdgerecht: kip curry met frisse salade
4 april (gehakt of vega opgeven!)
Hoofdgerecht: frisse chili met tortilla´s
Nagerecht:
ananas met ijs

Hogelandster Dictee op 4 maart in Ubbegaheem te Sauwerd
In het kader van 'meertmoand dialektmoand' wordt er op 4 maart een Hogelandster Dictee
georganiseerd in dorpshuis "Ubbegaheem" te Sauwerd. Aanvang 19.30 u.
Zowel deelnemers als belangstellenden zijn welkom na aanmelding bij Coby Vermeeren: 
jhvt@kpnmail.nl of  050-3010605. Graag aanmelden voor 25 februari.
Presentatie is in handen van Henk Scholte en het dictee wordt muzikaal omlijst. Sauwerder
Bé Kuipers, van wie u ook iedere maand een verhaal in het Contactvlad kunt lezen, heeft zich
al als deelnemer aangemeld. Aanmoedigen is mogelijk als belangstellende! Maar geef u ook
daarvoor ruim op tijd op bij Coby Vermeeren:  jhvt@kpnmail.nl of  050-3010605.

Nieuws van CBS de Meander
Onze school is weer volop in bedrijf en we genieten nog steeds van alle mooie veranderingen
op onze school. We zijn blij met deze veranderingen, maar houden ook het oude nog in stand.
Zo sparen we nog steeds lege batterijen en oude kaarsen (hiervan maken we nieuwe). Ook de
spaarlampen en kleine cartridges zijn bij ons welkom. Loop gerust de school binnen en lever
het in.
We zijn blij dat u met ons mee wilt sparen! Uw niet gebruikte kleding kunt u in de kledingcontainer op ons schoolplein deponeren. We zijn heel blij met deze kleding, want wij krijgen als
school daar een kleine vergoeding voor. De container is inmiddels al drie keer geleegd!
Heeft u nog handdoeken en dekbedovertrekken in een redelijke staat? Dit mag u inleveren bij
ons in school. Deze handdoeken en dekbedovertrekken worden namelijk door het Leger des
Heils, Delfzijl in hun kledingwinkel verkocht. Zij hebben deze spullen dringend nodig en hebben
een oproep gedaan. Het geld dat zij daarvoor krijgen wordt gebruikt voor hun maaltijdproject
voor minder bedeelden.
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Recepten
Boerenkoolsalade
Nodig:
• 100 gr gesneden boerenkool
• 1/4 rode kool
• 1 sjalot
• 1/2 rode peper
• 2 mandarijnen, in partjes
• 25 gr feta, in blokjes
• 1el balsamico azijn
• 2 el vers sinaasappelsap
• 1 tl mosterd
• versgemalen zwarte peper
Bereiding:
• Hak de rode kool en de sjalot fijn.
• Verwijder de zaadlijsten van de rode peper en snijd deze ook fijn.
• Snijd de partjes mandarijn doormidden.
• Maak een dressing van de balsamico azijn, sinaasappelsap, de mosterd en een beetje peper.
• Meng de boerenkool, rode kool, sjalot, feta, rode peper, mandarijnen en dressing door elkaar
en serveer.

Appels en peren uit de oven
Nodig:
• 300 gr appels
• 200 gr peren
• 3 el citroensap
• 2 el fijne witte suiker
• 1/2 tl gemalen gember (meer of minder naar smaak)
• 100 gr licht bruine basterdsuiker
• 1 tl gemalen kaneel (meer of minder naar smaak)
• 120 gr koude boter
• 60 gr bloem
• 60 gram havermout
Bereiding:
• Verwarm de oven voor op 180 °C.
• Schil de appels en peren en snijd ze in stukjes.
• Schep ze in een grote kom om met het citroensap, de suiker en gember en het kaneel.
• Doe ze over in een ovenschaal van (ongeveer) 20 × 20 cm.
• Vermeng in een kommetje de basterdsuiker, bloem en havermout met elkaar.
• Wrijf de boter erdoor en wrijf er kruimels van.
• Strooi dit kruimelmengsel over de vruchten.
• Bak ongeveer 30-40 minuten in de oven en serveer.
Variatietip: allerlei soorten fruit kunnen toegevoegd worden in dit gerecht (als er maar ongeveer 500 gram aangehouden wordt): aardbeien, ananas of pruimen bijvoorbeeld.
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