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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.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
maart
maand
15
16
16
17

14.00 u.
14.00 u.
15.00 u.
10.00 u.

19

!

19
21
21
21/22
22

10.30 u.
17.30 u.
9.30 u.

22
23
24
26

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

27

19.30 u.

28
29
31

17.30 u.
20.00 u.
10.00 u.

april
4
5
6
7

17.30 u.
14.00 u.
15.00 u.
10.00 u.

7
9
9
11
12
12

18.00 u.
9.30 u.
19.45 u.
17.30 u.
14.00 u.
20.00 u.

Belastingservice (zie pagina 21)
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 33)
Cult.Cie. Adorp, expositie in kerk Adorp (zie pagina 33)
Concert Con Pasiones in 't Sael te Wetsinge (zie pagina 35)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Grunneger Toal', "Ubbegaheem" te
Sauwerd (zie pagina 27)
Gemeenteraadsverkiezingen. Zie p. 30 voor programmapunten Gemeente Belangen (lijst 2); p. 32 voor die van het CDA (lijst 3); p. 34
voor de ChristenUnie (lijst 5) en p. 36 voor D66 (Lijst 7).
Klantcontactcentrum gemeentehuis gesloten i.v.m. verkiezingen
St. 55+, Visje eten op Lauwersoog (zie pagina 28)
Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 38)
NL DOET; 21 maart actie Winsum Schoon & Groen
Speelklaar maken speelweide in kader NL Doet, Speelweide De Molen te
Adorp (zie pagina 31)
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 Adorp, Algemene Ledenvergadering in "Artharpe" te
Adorp (zie pagina 38)
Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge, Algemene Ledenveradering in
"Ubbegaheem" te Sauwerd (zie pagina 39)
Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 38)
Cult.Cie. Adorp, Passieconcert in kerk Adorp (zie pagina 41)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Sterrenkunde', "Artharpe" Adorp (zie
pagina 27)

Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 38)
Raitdaiprun in Sauwerd e.o. (zie pagina 12)
Concert Johan Brouwer op kistorgel, 't Sael te Wetsinge (zie pag. 35)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'notariskantoor'/eigen bijdrage AWBZ,
"Artharpe" Adorp (zie pagina 27)
Ophalen spullen rommelmarkt Sauwerd (zie pagina 41)
Crea-ochtend in de "Hoeksteen" te Sauwerd, (zie pagina 25)
NBvP/VvNu, Hersenstichting (zie pagina 40)
Rommelmarkt in Sauwerd (zie pagina 41)
VvV Adorp, Kindervoorstelling, dorpshuis "Artharpe" Adorp (zie p. 29)
Voorjaarsconcert Fanfarecorps Adorp, "Artharpe" (zie pagina 31)

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
www.contactblad.info
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
16 mrt.
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
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
29
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
1 juni
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
8
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
22
9.30 u. - ds. H. Schuur
29
9.30 u. - kand. A.W. Baan
6 juli
9.30 u. - ds. M. de Jager
13
9.30 u. - Mw. ds. B.B. Wolters
20
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
27
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

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

Jeugddienst
Hemelvaartdag
Pinksterzondag, Heilig Avondmaal
Bevestiging nieuwe amtsdragers

Slotzondag

Heilig Avondmaal

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
16 mrt.
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. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
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/
4
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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 45)
Bruikbare dingen voor project "Van Adorp naar Bali", OBS De Wierde te
Adorp (zie pagina 28)
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).

maart
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 in Sauwerd: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag 10:00-11:00 u.
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: Gemma van Donkelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Rinarda van Dijk 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 bepalen 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 de assistente 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 de apotheek (tijden zie boven).
Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en
op woensdag en donderdag tussen 12:00 en
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook 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
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Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
Openstelling: telefoon
Snelbalie
Servicebalie
maandag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
dinsdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
woensdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
vrijdag
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
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.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U hoeft dan niet te
wachten tot u aan de beurt bent; u wordt meteen geholpen! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip.
Uiterlijk op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak.
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie
de gegevens aan het begin van deze pagina.
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u
direct aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
GEEN AFSPRAAK EN TOCH LANGSKOMEN?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mogelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen.
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.
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).
8

Contactblad 15 maart 2014

www.contactblad.info

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.
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:
• vernieuwen en wijzigen dakkapel, Plantsoenweg 23 in Sauwerd, 9771AC (2014-0018, 27
februari 2014);
• 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.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• legaliseren vernieuwen zij- en achtergevel en oprichten buitenverblijf voor een kattenpension, Stationsstraat 52 in Sauwerd, 9771AG (20090178, 25 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
www.contactblad.info
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VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ADORP - MOLEN’
Burgemeester en wethouders van Winsum maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van
4 februari 2014 het bestemmingsplan ‘Adorp - Molen’ ongewijzigd heeft vastgesteld.
Ingevolge artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het plan met ingang van 12
maart 2014 t/m 22 april 2014 voor iedereen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan Adorp - Molen, met nummer: NL.IMRO.0053.BPAD2013INBR1VA01, is ook te raadplegen via  www.winsum.nl onder het kopje Ruimtelijke Plannen.
Een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet
overeenkomstig artikel 3.8 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn
zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan van 20 februari 2013 t/m 2 april
2013 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage beroep indienen tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan.
Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die, waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan,
wordt de werking van het besluit opgeschort, totdat op het verzoek is beslist.
Een eventueel in te stellen beroep kunt u zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State,  Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een verzoek tot voorlopige
voorziening richt u aan de voorzitter van genoemde afdeling.
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
• 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:
• verwijderen en afvoeren asbesthoudende materialen, Provincialeweg 38 in Wetsinge, 9773
TD (M2014-0027, 24 februari 2014);
• verwijderen asbesthoudende materialen, Wierumerschouwsterweg 30 in Adorp, 9774 PT
(M2014-0028, 24 februari 2014);
• opruimen en afvoeren ingestorte schuur en het verwijderen van asbest, Munnikeweg 1 in
Adorp, 9774TD (M2014-0030, 26 februari 2014).
Sloopmeldingen worden gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen
sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.
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E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN: ONTVANG DE GEMEENTEBERICHTEN IN UW MAILBOX
Wist u dat u deze gemeenteberichten ook per e-mail kunt ontvangen? U kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis
'E-mailservice Bekendmakingen'. Meld u aan via  www.overheid.nl
en ontvang de meest recente lokale en regionale bekendmakingen	
   per mail.
Hoe werkt het?
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem, waar veel gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van maken. Zo kunnen ook inwoners van andere
gemeenten via  overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Winsum. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven
van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt
ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.
Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om een deel van de publicaties uitsluitend elektronisch bekend te maken. De gemeente Winsum publiceert alle publicaties elektronisch.
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).
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Loopgroep RaitdaipRunners voor het organiseren van de 7e RaitdaipRun op 5 april 2014
van 14.00 uur tot 18.00 uur in Sauwerd en omstreken (06 maart 2014).
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Op  www.winsum.nl vindt u veel praktische informatie over de gemeenteraadsverkiezingen
in Winsum. Bijvoorbeeld waar u kunt stemmen, wat u mee moet nemen, wat u kunt doen als
u niet zelf kunt stemmen etc.
Ook vindt u hier informatie over de verschillende partijen waarop u kunt stemmen. In de verkiezingsfilm, maar ook via de links naar de websites van de afzonderlijke partijen, hoort en ziet
u waar de verschillende partijen voor staan. Vorige week ontving u met deze krant al de Verkiezingskrant, waarin de politieke partijen zich presenteren. Extra exemplaren zijn verkrijgbaar
in het gemeentehuis. Laat u informeren, zodat u op 19 maart een goede keuze kunt maken!
Let op! In verband met de gemeenteraadsverkiezingen is het Klantcontactcentrum op
woensdag 19 maart gesloten.
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.
www.contactblad.info
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INZAMELING DRANKENKARTONS in ieder geval tot 1 juni
Vanwege het gebleken succes in de proefperiode, wil het college van burgemeester en wethouders 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
Sinds 1 januari kunt u uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de
Milieustraat in Usquert. Door veranderingen op de stortplaats is Afvalbeheer Noord-Groningen
gestopt met composteren op deze locatie. Geleverd snoeihout en groenafval moet worden
afgevoerd. Voor Afvalbeheer Noord-Groningen brengt dit extra kosten met zich mee.
Het tarief voor het afleveren van snoeiafval en ander groenafval bedraagt € 24,20 per 1.000
kg. U betaalt uiteraard naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht.
Kijk voor meer informatie op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
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

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
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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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Contactblad 15 maart 2014

www.contactblad.info

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.
PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete. Deze kost u € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar
het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
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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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

22

Contactblad 15 maart 2014

www.contactblad.info

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.
www.contactblad.info
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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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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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Nu ook opvoedondersteuning en jeugd-GGZ vanuit huisartsenpraktijk Sauwerd
Mede omwille van de noodzakelijk geachte bezuinigingen wordt er in 2014 in de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) nogal wat verschoven en overgeheveld. De details bespaar ik u, maar
doordat er veel verandert, krijg ik als huisarts de gelegenheid om een lang gekoesterde wens,
namelijk het in de praktijk kunnen verwijzen naar een eerstelijns-pedagoog, de verwezenlijken.
Met een orthopedagoog als echtgenote is het voor mij altijd heel gewoon geweest om van haar
kennis en ervaring gebruik te maken. Jaren hebben wij gebroed op het idee om de pedagoog
in de Eerstelijn te doen vestigen. Deskundige, persoonlijke hulp, makkelijk toegankelijk en
bijtijds gegeven, kan overbehandeling later voorkomen. Dit is de kans om een daadwerkelijke
verbetering in het zorgaanbod van mijn praktijk te realiseren.
Groningen mag zich in mijn ogen al 25 jaar gelukkig prijzen met een instelling als Molendrift. Zij
zijn gespecialiseerd op het gebied van gedrags- en leerproblemen, problemen in de omgang,
problemen thuis, op school of op het werk. Ze maken geen onderscheid in de zwaarte van de
problematiek. 90% van hun werk betreft jeugdigen, maar ze hebben ook volwassen cliënten.
Molendrift is niet zozeer gericht op het stellen van een diagnose, maar zoekt liever goed uit
waar iemand vastloopt, zet dan doelgericht een stap in de goede richting en houdt dit vol zolang als nodig is. Dat is hulp die gericht is op het weer zelfstandig functioneren van mensen,
met meer inzicht en daarmee meer grip op zichzelf en hun leefomgeving. Ze krijgen dan weer
perspectief en voelen zich daardoor als persoon volwaardiger. Ik merk in de praktijk dat mijn
patiënten de betrokkenheid en deskundigheid van Molendrift vaak positief waarderen. Je bent
er geen nummer, er wordt echt naar je geluisterd, ze denken met je mee.
Molendrift is als instelling nu sterk gericht op samenwerking met andere zorgaanbieders en
instellingen. Daarbij zijn ze innovatief en blijven zich met wetenschappelijke inzet richten op
het voortdurend onderbouwen van de hulp die gegeven wordt. Wat werkt en wat niet. (voor
meer informatie: www.molendrift.nl)
Vanaf 1 april begint drs. Titia Free, orthopedagoog-generalist, werkzaam bij Molendrift, in mijn
praktijk met het spreekuur voor gedragsproblemen en opvoedondersteuning. Haar vaste dag
is donderdag, vooreerst om de week. Dit spreekuur is gratis en dat geldt bij lichte problematiek
ook voor eventueel daaropvolgende hulpverlening. Er is geen eigen bijdrage en geen eigen
risico. Voor het maken van een afspraak heeft u mijn verwijzing nodig. Titia is ook bevoegd
voor de behandeling bij zwaardere gedragsproblemen en voor dyslexie-onderzoek en begeleiding. U hoeft daarvoor dan niet meer naar Groningen. Op een dergelijke behandeling is het
eigen risico van uw zorgverzekering wel van toepassing. Uiteraard zullen wij u daarover vooraf
informeren.
Ik wens mevrouw Free veel sukses met haar werk in mijn praktijk.
Louis Gussenhoven, huisarts

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

26

Contactblad 15 maart 2014

www.contactblad.info

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 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: Thema-ochtend '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!
Maandag 7 april: Thema-ochtend 'notariskantoor' van 10.00-12.00 uur in “Artharpe” te
Adorp.
“Ouderen moeten spaargeld weer opeten”. Als gevolg van een afspraak in het Lenteakkoord
is de vermogensbijtelling voor AWBZ zorg sinds 2013 gestegen van 4 naar 12 procent van het
verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen is de basis voor de berekening van de eigen bijdrage.
De consequentie is dan ook dat de eigen bijdrage hoger uitvalt dan voorheen. Gezien de
gestegen kosten van de AWBZ moest hier wat aan gebeuren. Daarom kan de eigen bijdrage
oplopen tot maximaal € 2.200 per maand...
De nieuwe berekening van de eigen bijdrage doet denken aan de bijdrage die ouderen tot
1996 moesten betalen volgens de Bijstandswet. De ouderen met spaargeld moesten dat eerst
opeten tot ongeveer f 5000, voordat de bijstand meebetaalde aan de eigen bijdrage voor een
verzorgingshuis. Dit werd en wordt ook nu als onredelijk beschouwd: een ander die immers
spaarzaam had/heeft geleefd, kreeg en krijgt dezelfde zorg.
Notariskantoor Suk zal deze ochtend een voorlichting geven hoe u het een en ander kunt regelen om uw erfenis veilig te stellen voor bijvoorbeeld uw kinderen.
Wilt u ook weten wat uw mogelijkheden zijn om de verhoogde AWBZ bijdrage (deels) te
voorkomen, dan is dit de gelegenheid.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Klaas Wiersema
3061384
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446
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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.

Van Adorp naar Bali
Cultuur – Duurzaamheid - Ontwikkelingshulp
Middels dit bericht willen we alle bewoners van Adorp en omliggende dorpen attenderen op
een bijzonder project dat plaats zal vinden op basisschool de Wierde te Adorp en op het Indonesische eiland Bali… Het betreft een kunstproject met hergebruik van afval onder leiding van
een aantal professionele kunstenaars; "van Adorp naar Bali" gaat het project heten.
De kinderen in Adorp gaan in de maand maart bruikbaar afvalmateriaal verzamelen. Van dit
afvalmateriaal maken zij kunstvoorwerpen die uiteindelijk worden geëxposeerd en geveild. De
opbrengst hiervan gaat naar Bali, waar een soortgelijk project gestart wordt in de zomer met
weeskinderen vanuit de stichting Soul Surf Project Bali ( www.soulsurfprojectbali.com). Ook
zij zullen kunstvoorwerpen maken van op de stranden gevonden afvalmateriaal. Tamanisha
Macolonie (moeder van twee kinderen op de Wierde) zal het project daar leiden en hun avonturen en bevindingen door middel van een blog ( www.thebaliproject.com) met de geïnteresseerden hier delen. Een project dus met meerdere gezichten. De kinderen hier krijgen een
creatieve uitdaging, grotere bewustwording van afval en recycling en tegelijkertijd maken ze
kennis met leeftijdsgenootjes aan de andere kant van de wereld die het zo veel slechter hebben dan zij en die ze een beetje kunnen helpen d.m.v. het project hier. De deelnemende weeskinderen op Bali wordt de mogelijkheid geboden hun creativiteit te ontwikkelen en in contact te
komen met leeftijdsgenootjes uit Nederland.
Wat kunt u verwachten en bijdragen?
In de maand maart zullen de kinderen langs de deuren gaan om het benodigde (afval)materiaal in te zamelen. Voor degenen die geen kinderen aan de deur krijgen, maar wel mee
willen helpen, zullen op school bakken klaarstaan waar het materiaal afgeleverd kan worden.
Let op! Het gaat hierbij natuurlijk niet om ‘gewoon’ afval, maar om specifieke categorieën
afval (bijvoorbeeld melkpakken, dopjes, stukjes stof o.i.d.) welke nader bekend gemaakt zullen worden.
Op 21 mei wordt de expositie en veiling van de objecten georganiseerd in samenhang met
allerlei gezellige activiteiten verspreid door het dorp. De toegang hiervan is gratis en voor
iedereen die geïnteresseerd is vrij toegankelijk. Op deze avond kunt u alle objecten bewonderen, wat lekkers eten en indien gewenst een donatie doen aan het project of een object op
de veiling proberen te bemachtigen.
Heeft u zelf nog een idee hoe u aan dit bijzondere project bij zou kunnen bijdragen, dan horen
we dat natuurlijk graag! Alle ideeën en vormen van hulp zijn welkom. Hiervoor kunt u contact
opnemen met Nienke Hekert van Basisschool de Wierde. In de komende edities van het Contactblad zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen van het project.
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VvV Adorp: kindervoorstelling - paaseieren zoeken - noten schieten
Kindervoorstelling: zaterdag 12 april - 14.00 uur
Na het succes van "Wat een poppenkast" speelt theatergroep Opnieuw voor de tweede keer
in Artharpe. Nu met de voorstelling "Waarom dan"? De meest gestelde kindervraag. Waarom
dit, waarom dat, waarom hij wel en ik niet? In deze (educatieve) voorstelling laten we zien dat
het soms anders is dan het lijkt. Meneer Hekje, mevrouw App en WaaromDan spelen voor
kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar. Inbreng van de kinderen tijdens de voorstelling is erg belangrijk
en zullen de spelers soms in een compleet andere richting sturen dan dat we zelf bedacht hebben. De voorstelling wordt georganiseerd door de Culturele Commissie Adorp en Vereniging
van Volksvermaken. Speelduur circa 45 minuten.
Kosten:
€ 2,- per persoon (inclusief wat lekkers na afloop voor de kinderen)
Aanvang: 14.00 uur, dorpshuis Artharpe
Paaseieren zoeken: zondag 20 april - 10.30 uur
Kom jij ons op Eerste Paasdag helpen eieren zoeken? Vereniging van Volksvermaken nodigt
alle basisschoolleerlingen uit om op Eerste Paasdag eieren te komen zoeken in de speeltuin van speelweide De Molen. Ook dit jaar verstopt de paashaas daar namelijk weer vele
gekleurde eieren en wij hebben jouw hulp nodig om ze te vinden. Ben jij de beste speurneus?
Dan ligt er een leuk prijsje voor je klaar. En voor alle kinderen is er ranja en wat lekkers. Voor
alle papa's en mama's en opa's en oma's is er een kopje koffie.
Kosten:
gratis
Aanvang: 10.30 uur, speelweide de Molen
Noten schieten: zondag 20 april - 15.00 uur
Noten schieten voor jong en oud, een oeroud Hollands spelletje. Weet je niet hoe het moet?
Geen probleem! We leggen je het graag uit. Vorig jaar was de jongste deelnemer 3 jaar en die
won. Kom dus ook gezellig meedoen.
Kosten:
er wordt gespeeld met 1,2,5 en 10 eurocent
Aanvang: 15.00 uur, 't Witte Hoes

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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Stichting Speelweide “de Molen” in Adorp doet mee aan NL DOET
Op zaterdag 22 maart doet Stichting Speelweide “de Molen” weer mee aan NL DOET. Dit is
de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL
DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in
voor maatschappelijke organisaties, die tijdens NL DOET net dat beetje extra kunnen doen.
Op 22 maart wordt door een groep vrijwilligers de Speelweide weer klaargemaakt voor het
nieuwe seizoen.
De Speelweide ziet NL DOET als een goede gelegenheid om juist dat beetje extra te doen
waar we normaal niet aan toe komen. De Speelweide krijgt € 450,-van het Oranjefonds. Van
dit geld kunnen de spullen worden gekocht die nodig zijn om de Speelweide weer “speelklaar”
te maken.
Op 22 maart moet het volgende gebeuren:
-- Schoonmaken toestellen
-- Zandvlaktes onkruidvrij maken
-- Verwijderen onkruid randvakken
-- Verwijderen zwerfvuil
-- Snoeien buddleia’s
-- Terugplaatsen banken enz.
Kortom, het is een fikse klus die moet worden geklaard.
De werkzaamheden beginnen op 22 maart 0m 09.30 uur. Voor iets lekkers bij de koffie zal
uiteraard worden gezorgd.
De ochtend wordt om plm. 13.00 uur afgesloten met een kop soep en een broodje in dorpshuis
Artharpe.

Voorjaarsconcert Fanfarecorps Adorp
Wie: 		

Fanfarecorps Adorp

Wat: 		

Voorjaarsconcert

Wanneer:

12 april 2014 aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:30 uur

Waar: 		

Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 te Adorp
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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	
  

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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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.	
  	
  

Con Pasiones in 't Sael
Bariton Reynold Blom, mezzosopraan Janine Nijmeijer,
sopraan Gea Passies en pianist Johanan Havinga vormen samen het gezelschap “Con Pasiones”.
Zij brengen een gevarieerd klassiek programma. In verschillende combinaties en ook solistisch worden liederen
ten gehore gebracht van o.a Mozart, Schubert, Mendelssohn, de Falla, García Lorca, en Weill. De piano begeleidt, maar wordt ook als solo-instrument ingezet met
werken van Chopin, Schumann en Brahms.
De verschillende onderdelen worden middels een verhaallijn met elkaar verbonden.
De datum is zondag 16 maart om 15.00 uur.
Deze voorstelling is inclusief heerlijke zelfgemaakte passende hapjes. En kost €15,-.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050 306 21 96.

Johan Brouwer op de kistorgel in 't Sael
Op het programma staat muziek van: Froberger, o.a variaties over Die Mayerin, Scheidemann,
Preludium en variaties over Doen Daphne d’Ooverschone Maegt, Reincken, Fuga in g-moll,
Pepusch, lesson in d-moll en van Johann Sebastian Bach, o.a. Duetto’s, twee orgelkoralen en
het Preludium en Fuga in a-moll.
Johan Brouwer (1943) studeerde orgel bij Wim van Beek en muziektheorie bij Frans van Eeden
aan het Gronings Conservatorium, daarna klavecimbel aan het Amsterdams conservatorium.
Na zijn solistenexamen volgde verdere studie bij Gustav Leonhardt.
Johan Brouwer deed masterclasses bij Ton Koopman, René Saorgin en Jos van Immerseel.
Johan Brouwer gaf concerten in Nederland, Frankrijk, Portugal, Engeland, Zweden en Duitsland en was verbonden als leider/klavecinist aan het Groninger barokorkest Collegium Musicum waarmee hij zich naast de grote traditionele werken uit de Barok toelegde op onbekend
werk uit de 17de en 18de eeuw Daarnaast
was hij lange tijd verbonden als dirigent aan
het Winschoter Kamerkoor, waarmee hij in
samenwerking met het Collegium Musicum
Groningen veel 17e eeuwse muziek uitvoerde.
De datum is zondag 6 april om 15.00 uur.
Deze voorstelling is inclusief heerlijke zelfgemaakte passende hapjes. En kost €15,-.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek
zullen u verrassen. In verband met beperkte
zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via
 www.tsael.nl en  050 306 21 96.
www.contactblad.info
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Verrassende kandidatenlijst D66 Winsum
WINSUM – De kandidatenlijst
van de Winsumse D66-afdeling
voor de raadsverkiezingen in
maart laat een aantal verrassingen zien. Niet het huidige raadslid Aad van der Drift is lijsttrekker, maar Rolf Prummel. Op de
tweede plaats staat een vrouw:
Jellie Willemsen-de Jong. Verder
staan er nog vier D66-ers op genoemde lijst: 3. Aad van der
Drift, 4. Janny de Weijs-Krol, 5.
Peter Pauw en 6. Patrick Poelma.
De Winsumer D66-ers zetten in
op ten minste twee zetels in de
nieuwe raadsperiode. Mogelijk
worden dat er, gezien het huidige
politieke klimaat, zelfs drie.
Na een algemene ledenvergadering in april werd er nog van uitgegaan dat Van der Drift voor de
tweede maal de plaatselijke D66-kar zou gaan trekken. Maar persoonlijke omstandigheden deden hem besluiten om daar van af te zien. De leden kozen daarop tijdens een ledenvergadering
in december unaniem voor Prummel.
Rolf Prummel zag het levenslicht in het oprichtingsjaar van D66: 1966. De van geboorte Groninger, keerde na vele omzwervingen enige tijd geleden terug naar het Noorden, waar hij zich in
een woonark te Winsum vestigde. De nieuwe lijsttrekker, vader van drie blonde tienerdochters,
genoot een HBO-opleiding. Hij werkt momenteel als project sales engineer bij Jansen en Heuning in Groningen. Omdat hij niet wat aan de zijlijn wil roepen, maar zelf het heft in handen wil
nemen, sloot hij zich aan bij de Winsumse D66-afdeling. In Amersfoort deed hij ervaringen op
in een gemeentelijk wijkbeheerteam, waar hij ondervond wat zelf meedoen uitmaakt.
Prummel, die het als een persoonlijke ontwikkeling en eer ziet dat hij deze klus mag doen, gaat
zich gericht inzetten om meer te betekenen voor de samenleving, waar gewerkt moet worden
aan leefbaarheid en een goed sociaal klimaat. Het D66-gedachtegoed sluit helemaal aan bij zijn
ideeën over het in het leven staan.
Zijn vrije tijd besteedt hij het liefst aan zijn dochters en vriendin en kan hij genieten van muziekoptredens. Daarnaast fietst, leest en volleybalt (Winckhem) hij graag en klust hij met plezier in
en rond het huis.
Jellie Willemsen- de Jong zag in 1948 het levenslicht op een boerderij in het hart van Friesland.
Ze werkte, na een opleiding in Leeuwarden, als hoofdleidster van een kleuterschool in Wartena.
Ze trouwde met Pieter Willemsen uit Winsum en verhuisde naar het dorp, waar drie fantastische
dochters werden geboren. Tijdens de eerste helft van haar huwelijk was ze administratief actief
binnen het bedrijf van haar echtgenoot. Daarna werkte ze van 1992 tot 2013 als leerkracht, remedial teacher, internbegeleider en lid van het managementteam in het basisonderwijs. Jellie
Willemsen is momenteel verder actief als lid van de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente
Eenrum-Mensingeweer. Ook is ze lid van een tuinclub. En liefhebber van kunst en cultuur. Nu
ze is gepensioneerd, wil ze zich graag inzetten voor de D66-afdeling van Winsum, de parel van
het Hogeland.
De vier anderen op de kandidatenlijst zijn al vanaf de heroprichting van D66 voor de verkiezingen van 2010 actief binnen de partij als raadslid, steunfractie en/of bestuurslid.
In de aanloop naar de verkiezingen laat de partij regelmatig van zich horen.

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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Dorpsbelangen Adorp: Algemene ledenvergadering
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 maart 2014 in dorpshuis
Artharpe, aanvang 19.30 uur.
AGENDA
19.30-20.30 u.
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Verslag Algemene Ledenvergadering 27 maart 2013
4.
Jaarverslag 2013 secretaris
5.
Verslag kascommissie José Mergler en Fred Neumann
- verkiezing nieuwe kascommissie
6.
Financieel verslag penningmeester
7.
Bestuursverkiezing:
- aftredend en herkiesbaar Arnold Holwerda en Jouk Huisman
8.
Molen Aeolus
9.
Adorp duurzaam
10. Stand van zaken Adorp.com
Pauze
20.30 u.
11. Presentatie Dorpsvisie
12. Rondvraag
13. Sluiting
Namens het bestuur,
Jouk Huisman
Secretaris
Zie ook  www.Adorp.com voor het verslag van de Algemene Ledenvergadering 27 maart
2013 en het Jaarverslag 2013.

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.
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
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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
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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:
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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.

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

vrijdag 11 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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Themabijeenkomst mantelzorg en dementie
De steunpunten mantelzorg in de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond organiseren
in deze gemeenten een themabijeenkomst rondom Mantelzorg en dementie voor mantelzorgers.
Dementie is een sluipend proces, waardoor de direct betrokkenen ongemerkt in de rol van
mantelzorger terecht gaan komen. De mensen met dementie en hun mantelzorgers zitten
samen in een proces van onzekerheid, verlies en continu veranderende zorgtaken.
De provinciale nieuwsbrief mantelzorg Groningen besteedde in de laatste uitgave aandacht
aan mantelzorg en dementie. Waar kun je terecht voor een diagnose dementie? Hoe ga je er
mee om? Hoe blijf je in balans? Waar vind je informatie en bij wie kun je terecht als je hulp
nodig hebt?
Belangrijk in deze situatie is iemand die naar je luistert, je kan begeleiden om de juiste stappen
te zetten en met je meedenkt en ondersteunt.
Team 290 is voor deze themabijeenkomst uitgenodigd. Naast het verrichten van diagnostiek
bieden zij begeleiding en behandeling, waarvoor zij een specialistisch team hebben die bij
de mensen thuis komen. Samen wordt er gezocht naar mogelijkheden om het leven op een
zo normaal mogelijke en ontspannen wijze voort te zetten. Er is aandacht voor degene die
dementie heeft, maar zeker ook voor de mantelzorger. Er wordt nauw samengewerkt met
Thuiszorgorganisaties, de huisarts, vrijwilligers en verschillende vormen van dagbestedingen.
Mantelzorgers zijn op een van de informatiebijeenkomsten van harte welkom!
U kunt zich opgeven voor de gemeenten:
Winsum, woensdag 2 april, aanvang 10.15 uur
De Marne, maandag 7 april, aanvang 10.00 uur
Eemsmond, dinsdag 20 mei, aanvang 13.30 uur
Voor meer informatie + opgave kunt u zich in verbinding stellen met Stichting Welzijn & Dienstverlening afdeling Steunpunt Mantelzorg.
Monica Blom  0628874339  m.blom@s-w-d.nl
Ria Maring

 06 28874340  r.maring@s-w-d.nl

Oproep Fietsgroep Sauwerd
Wij houden van fietsen! U ook?
Het lijkt ons leuk om in Sauwerd een fietsgroep te starten.
Wanneer
1 x per 2 weken, donderdagmiddag, in de maanden mei t/m september.
Data: 15 en 29 mei
Vertrekpunt
Superrr, om 13.00 uur.
Afstand
Ongeveer 35 km, steeds een andere route.
Bijzonderheden
Eventueel zelf drinken meenemen voor onderweg. In overleg een pauze op terras of in café.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie ??????
Neem dan contact op met:
Monique Oude Weernink,  06-20890899
Marijke Lankester,  06-20666126
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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.
www.contactblad.info
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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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Europa Kinderhulp zoekt vakantie-ouders
In de afgelopen jaren hebben veel “kwetsbare” kinderen kunnen genieten van een zomervakantie bij gastouders in onze provincie, een ervaring die hen niet kan worden afgenomen. De
vakantiekinderen komen hoofdzakelijke uit gezinnen waar sociale en/of financiële problemen
zijn. De ouder(s) houden wel van hun kinderen maar zijn niet in staat om ze die verzorging,
aandacht en liefde te geven die zij nodig hebben. Ook zijn er kinderen die in een tehuis verblijven.
Hoewel de situatie in Europa sinds 1961 is veranderd, is het werk van Europa Kinderhulp nog
steeds nodig. Vooral met het aanhouden van de huidige crisis zijn er steeds meer kinderen die
in armoede leven, ook in Nederland. Voor hen is deze crisis extra voelbaar omdat het in tijden
van voorspoed al moeilijk voor hen is. Kinderen die het in hun dagelijks leven niet gemakkelijk
hebben. Als vakantie gastouder kunt u voor hen het verschil maken in hun moeilijke leven.
Mocht uw belangstelling zijn gewekt, weet dan dat u er tijdens de vakantieperiode niet alleen
voor staat. De twee coördinatoren van de kinderreis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar om u bij te staan.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met Mevr. A. van der Ploeg,  0594-614299 of van
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur met het landelijke secretariaat  0118-627974. Ook kunt
u kijken op  www.europakinderhulp.nl, daar staan ook de data van de kinderreizen in 2014.

Unicef Nieuws
Mede dankzij Unicef is de kindersterfte sinds 1990 gedaald met ruim 40 %. En in de plaatsen
waar Unicef werkt, werken heel veel inlandse mensen. Er zijn ook veel vrijwilligers, vrouwen
en mannen. Ze gaan met materiaal van het hospitaal het land in. Een kist boven op hun hoofd,
of op een fiets van Unicef. Ze brengen medicijnen, vitaminen, Plumpy’nut (voedzame notenpasta voor ondervoede kinderen) en kunnen antibiotica geven tegen longontsteking. Ze hebben een kralenketting in hun kist, waarmee ze tellen hoe vaak een kind ademt en dan weten
ze of het antibioticum nodig heeft.
De komende twee jaar is het thema van Unicef breng de kindersterfte naar 0. Nu sterven er
nog 19.000 per dag en we werken naar 00000. Daar hebben we uw hulp bij nodig.
Met vriendelijke groet,
Verkooppunt Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16 9771 BE Sauwerd -  050-3061016

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.
www.contactblad.info
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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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