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Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaat- 
selijk 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:
S. 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.

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 ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de 
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op 
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van 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. In-
zien en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie geprint (die van de 1e van de 
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Vereni-
gingen Dorpsbelangen (zie onder).

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigin-
gen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorps-
belangen 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.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.

Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

juli
2 15.00 u. Gemeentehuis gesloten i.v.m. personeelsbijeenkomst
3 17.00 u. Vakantieborrel in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd
8 17.00 u. Bijeenkomst VN panel mensen met een beperking, gemeentehuis te 

Winsum (zie pagina 17)
20 juli t/m 6 aug. Ubbegaheem gesloten

augustus
t/m 6 Ubbegaheem gesloten
26 ! Sluiting aanmelding reisje St. 55+ op 2 september (zie pagina 23)

september
2   8.00 u. Reisje St. 55+ Luttelgeest-Kampen-Deventer-Terwolde (zie pagina 23)
8 Rode Kruis, boottocht in Winsum (zie pagina 22)
18 17.30 u. Rommelmarkt op Kerkplein te Sauwerd
24 16.15 u. Verzoamelstee: verdediging proefschrift met resultaten onderzoek, Aula 

van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen (zie pagina 23)

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

Tips om het huis koel te houden bij warm weer

Eindelijk weer een zomer met echt warme dagen. Hoe zorg je er dan voor dat het in huis aan-
genaam blijft? Hiervoor de volgende tips:

• Zet de ramen open op de momenten dat het buiten koeler is dan binnen en doe ze dicht  
wanneer het buiten net zo warm gaat worden als binnen. Houd dus de meest geschikte mo-
menten in de gaten om uw ramen op en te zetten. De temperatuur kunt u in de gaten houden 
met een eenvoudige thermometer of de kamerthermostaat. Voor een goede kaart met de 
actuele temperaturen in Nederland zie  http://www.knmi.nl/actueel/ .

• Gebruik de zonwering (en waar mogelijk ook zonwering aan de buitenzijde van de ramen).
• Omdat warme lucht omhoog stijgt, is het handig om er voor te zorgen dat op een hogere ver-

dieping ook een raam open staat wanneer je beneden doorlucht. Hierdoor wordt de warmte 
sneller uit huis verdreven.

Het lijkt zo logisch: je voelt een koelte bij het openzetten van ramen en 
denkt dat het daardoor binnen ook afkoelt. Dat is niet altijd zo. Als het 
buiten warmer is dan binnen, haal je met het openzetten van ramen en 
deuren juist nog warmere lucht in huis. De koelte die je denkt te voelen 
komt door het effect dat de luchtstroom op je huid heeft. Het is een 
gevoelstemperatuur, niet de feitelijke temperatuur.

Volgens dit principe werken ventilatoren ook. Het verkoelende gevoel is 
het effect van de luchtstroom die ze veroorzaken als deze over je huid 
gaat. Een ventilator zelf verkoelt de ruimte niet. Het heeft dan ook geen 
zin om deze met een tijdschakelaar al aan zetten voordat je thuis komt.
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
5 juli 9.30 u. - ds. H. Schuur
12 9.30 u. - ds. H.D. Krug
19 11.00 u. - mw. ds. B.B. Wolters
26 9.30 u. - ds. D. de Boer
2 aug. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
23 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
6 sep. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
13 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Startzondag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
5 juli 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. A.G. Bruijn
12 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. P.A. Slager
19 9.30 u. - leesdienst

14.15. u. - ds. L.G. van der Heide
26 9.30 u. - leesdienst

14.15. u. - ds. L.G. van der Heide
2 aug. 9.30 u. - leesdienst

14.15. u. - ds. S.W. de Boer
9 9.30 u. - leesdienst

16.30 u. - ds. G. Meijer
16 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. H.Wijnalda
23 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. L.S.K .Hoogendoorn
30 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. A.G. Bruijn
6 sep. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. W. Jagersma
13 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Avondmaal

14.15. u. - ds. M.Beute
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 mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

Iedere week:
maandag Fanfarecorps Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)

Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
woensdag Pilates in "Artharpe", 10.00-11.00 u.
donderdag Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Voedselbank

	  

De producten die in juli worden ingezameld zijn: blikgroentes en suiker.
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. 

Inzamelingsacties
Gezocht: Collectanten voor Nationaal MS Fonds 23 t/m 28 nov. (zie pagina 22)

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

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

september Voedselbank: lang houdbare zuivelprodukten en verzorgingsmiddelen (voor 
inleveren zie pagina 5).

oktober Voedselbank: rijst, macaroni en andere pastaproducten; kuipjes of pakjes 
margarine en bak- en braadprodukten (voor inleveren zie pagina 5).

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.  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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie 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 won-
den, 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 Don-
kelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Ri-
narda van Dijk maken voor u afspraken en 
u kunt bij hen terecht met vragen, voor ad-
viezen 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 in-
jecties en vaccinaties en het maken van uit-
strijkjes. 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 in-
leveren in een schoon potje met naam. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeel-
post 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 uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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

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.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
Wegens de diverse grote veranderingen in de thuiszorg is het nu ondoenlijk om hier actuele 
informatie te geven. 
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder dan wel het WMO-loket.

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  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  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum per mail of tel. 0595 447777
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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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.

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daar-
voor 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 ge-
meentewinkel, 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 mo-
gelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen.

WMO-LOKET
Het WMO-loket 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 bijvoor-
beeld 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.

SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
Wilt u gebruik maken van deze gratis service, geef dan bij de aanvraag uw mobiele nummer 
door aan de medewerkers van het Klantcontactcentrum. Het mobiele nummer wordt alléén 
voor de aanvraag gebruikt. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw document klaar ligt. U 
kunt het document op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze 
receptie afhalen. Op woensdag kunt u zelfs tot 19.00 uur bij ons terecht. Op vrijdag zijn we 
’s morgens tot 12.30 uur open. Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen af-
spraak te maken.

Op donderdag 2 juli is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten in verband met een perso-
neelsbijeenkomst.
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ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).

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 ge-
meentehuis in te zien.

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 raadsbij-
eenkomst. 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 informe-
rende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken 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 vooraf-
gaand 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 themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergade-
ring 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.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk 
systeem, waar veel gemeen-ten, provincies en waterschappen ge-
bruik 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 gemeente-
grens 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 geves-
tigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt 
u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekend-
makingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.
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ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouwen woning, Langs de Tocht 33 (voorlopig) in Sauwerd, 9771BR (2015-0089, 20 mei 

2015)
• plaatsen pergola, Provincialeweg 5 in Sauwerd, 9771TA (2015-0101, 10 juni 2015)
Vergaderingen welstandscommissies 
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• wijzigen gebruik van het kerkgebouw, Valgeweg 12 in Wetsinge, 9773TK (2015-0093, 24 juni 

2015)
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.

NUMMERBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot intrekken van de nummeraanduiding:
• Provincialeweg 28a, 9774PB Adorp (2015-04-HN, 28-05-2015);
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burge-
meester en wethouders. Het beschikkingsnummer en ingangsdatum van het besluit zijn tus-
sen haakjes vermeld.

PROEF DUURZAME ONKRUIDBESTRIJDING IN ADORP
In Adorp wordt momenteel een proef gehouden met de ‘weedsteam’, een chemievrije manier 
van onkruidbestrijding. De gemeente Winsum werkt aan een lange termijn plan met de kwaliteit 
van de leefomgeving, en groene en duurzame 
oplossingen als uitgangspunt. De weedsteam 
is een van de manieren waarop de gemeente 
vooruitloopt op de invoering van dit beleid. De 
weedsteam wordt ingezet voor het stomen van 
onkruid op paden, wegen en pleinen. Ook de 
machine zelf is vervaardigd uit duurzame mate-
rialen en zeer efficiënt in gebruik door het lage 
gas -en watergebruik. 
Op termijn kiest de gemeente Winsum mogelijk 
definitief voor deze milieuvriendelijke manier van 
onkruidbestrijding.

BEGELEIDING EN DAGBESTEDING WMO
Voor de inkoop begeleiding en dagbesteding Wmo 2016 en verder hebben de samenwerkende 
gemeenten toelatingscriteria opgesteld. Deze criteria gelden voor de contractering van de zor-
gaanbieders voor de begeleiding en dagbesteding Wmo. Dit zijn criteria waar een aanbieder 
in ieder geval aan moet voldoen om te worden toegelaten tot de meervoudig onderhandse 
procedure Uitvoerders. De toelatingscriteria zijn te vinden op  www.delfzijl.nl/ommelander-
samenwerkingsmodel. Hier vindt u ook meer informatie.
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MELK- EN SAPPAKKEN NIET MEER BIJ HET OUD PAPIER
De proef met gescheiden inzameling van melk- en sappakken is gestopt. Hoewel de inzameling 
zelf een succes was, blijkt dat nascheiding goedkoper en milieuvriendelijker is. Daarom worden 
de melk- en sappakken weer achteraf gescheiden uit het afval uit de grijze containers. 
Melk- en sappakken weer in grijze container
U kunt uw melk- en sappakken dus weer in de grijze container gooien. Er worden echter 
nog steeds sappakken in het oud papier aangetroffen. Het kan zijn dat hierdoor het oud pa-
pier wordt afgekeurd en dan missen de inzamelaars inkomsten. Of zij moeten handmatig de 
drankenkartons uit het oud papier halen, wat een boel extra werk oplevert. Wij verzoeken u 
daarom dringend om uw drankenkartons gewoon in de grijze container te gooien!

HUMANA MAAKT PLAATS VOOR SYMPANY
De textielcontainers in Winsum hebben sinds eind mei nieuwe stickers. Sympany is de nieuwe 
naam van de in januari gefuseerde textielinzamelaars KICI en Humana. Voorheen was Hu-
mana de textielinzamelaar in de gemeente.

ZONNEPANELEN
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen is het mogelijk energie in een woning te 
besparen. Bijvoorbeeld met isolerende beglazing, een nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel 
huiseigenaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardever-
meerdering voor energiebesparende maatregelen. 
Vaak vergunningvrij, soms vergunningplichtig
Een maatregel die aan de buitenzijde van de woning opvallend is, is het plaatsen van zon-
nepanelen. In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder omgevings-
vergunning plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen, waarbij u wél een vergunning moet 
aanvragen. Bijvoorbeeld als u de zonnepaneel of –collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
Meer informatie
In de folder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' van de overheid leest u wanneer u wel of 
geen vergunning nodig heeft. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid. U kunt ook een ver-
gunningcheck doen op het 'Omgevingsloket online' ( www.omgevingsloket.nl/).
Twijfelt u of u wel of geen vergunning nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen met onze 
medewerkers van bouw- en woningtoezicht, via  0595-447777 of  gemeente@winsum.nl.
EEN REGENTON - GOED VOOR HET MILIEU ÉN GOED VOOR U!
Weet u dat in Nederland per vierkante meter dak zo'n 800 liter regenwater opgevangen kan 
worden? Regenwater is schoon water dat u prima kunt gebruiken om bijvoorbeeld planten wa-
ter te geven en uw auto te wassen. Daarmee bespaart u op uw watergebruik en gaat uw reke-
ning omlaag! U kunt nu voor een extra voordelige prijs via de gemeente een regenton kopen. 
Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. 

NIEUW: LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd 
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-win-
sum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om 
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlog-
code, dan kunt u deze gratis aanvragen bij www.digid.nl. 
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente 
u nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat ge-
beurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening 
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016, 
tegelijk met de andere belastingaanslagen.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der 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 Niet
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

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

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. DAfvalbeheer Noord-Groningen is 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.afvalbeheernoordgron-
ingen.nl.

MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
In een vracht huishoudelijk afval uit Noord-Groningen is tijdens het lossen medisch afval 
aangetroffen, onder meer een injectiespuit met naald. Dit hoort absoluut niet in de grijze con-
tainer.
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in 
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de in-
stallatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan. 
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal 
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen 
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdag-
middag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op 
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te 
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo 
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken. 
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LOKET LEEFBAARHEID
Het loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (de ge-
meenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten 
Boer en Winsum). Heeft u een goed, leuk idee om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren? 
Of bent u al bezig met een project en komt u wat budget tekort? Bij het loket Leefbaarheid van 
de Dialoogtafel Groningen kunt u subsidieaanvragen tot € 10.000,- indienen.
De beoordelingscommissie komt 1 keer per maand bij 
elkaar. Alle uiterste inleverdata voor heel 2015 staan 
op  www.dialoogtafelgroningen.nl/het-loket. Daar 
vindt u ook een aanvraagformulier en de voorwaarden, 
waaraan uw initiatief moet voldoen. Heeft u vragen, of 
heeft u hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar  info@
loketleefbaarheid.nl. Contactpersoon binnen de ge-
meente Winsum is dorpencoördinator Janet Appelhof, 
 0595-447777,  gemeente@winsum.nl.

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.

SPORT IS GEZOND. IDEEËN OM MEER MENSEN IN BEWEGING TE KRIJGEN? MAAK 
GEBRUIK VAN HET SPORTSTIMULERINGSFONDS
Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen, in actie te laten komen? Dan 
kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Met deze regeling kunnen nieuwe 
plannen en projecten op het gebied van sportstimulering gesubsidieerd worden.
Bewegen is goed voor je en ook heel gezond. Maar nog niet iedereen doet het. Misschien 
heeft u plannen om daarin verandering te brengen. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met 
ouderen binnen uw vereniging. Of ideeën over schoolsport,  gezondheidslessen op school, 
skeelerclinics etc. De gemeente heeft voor initiatieven op het gebied van sportstimulering
€ 15.000,- beschikbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met mevrouw 
J. de Boer-Pontier, bereikbaar via het klantcontactcentrum,  (0595) 447777.

AARDBEVINGSSCHADE? KIJK VOOR ACTUELE INFO OP WWW.WINSUM.NL
Heeft u vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere 
onderwerpen die daarmee te maken hebben? Kijk op  www.winsum.nl/schadedooraardbe-
vingen. Hier vindt u ook actuele info over de Nationaal coördinator en de nieuwe overheids-
dienst, die op 1 juni a.s. van start is gegaan.

GEMEENTE WINSUM BIEDT STARTERSLENING
Bent u starter op de koopwoningmarkt, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw 
eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. Kijk op  
www.winsum.nl voor meer informatie.

HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier 
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van 
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat. 
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Al ruim 200.000 mensen krijgen 
in Nederland online hulp. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen. Online hulp is te vinden 
op  www.hulponline-noord.nl.
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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 medewer-
king!

HOND UITLATEN? HOU REKENING MET ANDEREN!

de gemeente Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte.  
Inwoners met én inwoners zonder hond willen daarvan genieten. Laten we daarom samen 
zorgen voor een schone en prettige omgeving. Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan drie 
spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom op de openbare weg altijd aan. Ook voetpaden horen 

bij de openbare weg. 
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als hondenbezitter verant-

woordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat uw hond op de paden blijft en niet in het weiland 
terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.

• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als 
uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers 
komen, riskeert u een bekeuring. 

Aanlijnen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar 
niet iedereen voelt zich prettig bij loslopende honden. Ook al is 
een hond niet agressief van aard, toch kan een ander schrik-
ken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor on-
verwacht gedrag. Ga daarom niet zonder een lijn van huis en 
zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wandelaars of 
mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitenge-
bied uw hond aan en houd uw hond kort. 
Hondenpoep
Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Let er 
daarom op dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het 
voetpad of op en rondom een kinderspeelplaats, zandbak of 
speelweide.
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mo-
gen honden alleen aangelijnd komen. Het Pieterpad heeft een 
nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garn-
werd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. 

	  

Hond aanlijnen?
Poep opruimen?
Gewoon doen!
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbe-
middelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er 
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast, 
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de 
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook be-
reid bent om met uw  buren te praten over mogelijke oplossingen. 
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of 
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

NL-ALERT: WAARSCHUWING VIA DE MOBIELE TELEFOON
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft 
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen 
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te 
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen 
bereikt en beter geïnformeerd. 
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier 
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.

BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een 
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld 
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omge-
ving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar 
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te 
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of 
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij 
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernet-
mail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoor-
beeld een woninginbraak of een brandstichting. 
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onder-
deel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit 
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt 
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samen-
werking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich 
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog 
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar  
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
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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’ over-
tredingen 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.

UITSCHRIJVINGEN GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
De gemeente heeft de plicht ambtshalve  uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministra-
tie 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.

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum

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 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)	  

AANPAK FIETSPROBLEMATIEK STATIONSGEBIEDEN SUCCESVOL
In februari is de gemeente begonnen met het wegslepen van fout gestalde fietsen in de sta-
tionsgebieden. De gemeente gaat door met het wegslepen van fout gestalde fietsen. Op deze 
manier blijven de stallingen voor iedereen toegankelijk en is er voor voldoende plek om uw 
fiets te stallen. Wanneer de stalling écht vol is en mensen hun fiets dus niet in een rek kunnen 
plaatsen, zal de gemeente geen fietsen verwijderen.
Ruimere openingstijden depot Beheer en Onderhoud
Het depot bij Beheer en Onderhoud waar mensen hun weggesleepte fiets kunnen afhalen, is 
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag geopend van 12:30 uur tot 15:30 uur.
Fiets niet dubbel parkeren
Sommige fietsen worden tussen de rekken geplaatst, dus tussen twee gleuven. Ook die fiet-
sen staan fout gestald. De fiets neemt op die manier twee plaatsen in beslag, waardoor de 
stalling sneller vol raakt.
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VN panel in gemeente Winsum geeft mensen met beperking een stem

Begin juni is in de gemeente Winsum het startsein gegeven voor de instelling van een “VN 
panel”. Dit panel zal worden samengesteld uit mensen met beperking die in de gemeente 
wonen of werken. Doel van dit panel is om inwoners van de gemeente bewuster te maken 
van zaken waar mensen met een beperking in het gewone dagelijkse leven tegenaan lopen 
en die te verbeteren. Iedereen wil gaan en staan waar die wil of ergens lid van zijn, maar voor 
mensen met een beperking levert dat nog regelmatig problemen op. Problemen die ook op te 
lossen zijn. Door samen hieraan te werken kunnen mensen met een beperking bijvoorbeeld 
wel lid worden van een vereniging, belangrijke informatie begrijpen, winkelen of naar school 
en aan het werk, kortom: zelfstandig deelnemen aan de samenleving!

Bij mensen met een beperking gaat het niet alleen om mensen die slecht ter been zijn of in 
een rolstoel zitten, maar ook om mensen die slecht horen of zien, een verstandelijke beperking 
hebben, een chronische ziekte of psychische aandoening. Naast mensen met een beperking 
voor het Panel, wordt er ook gezocht naar mensen die mee willen denken en werken aan 
oplossingen, bijvoorbeeld betrokken burgers, ondernemers of vertegenwoordigers van instel-
lingen en verenigingen die in Winsum gevestigd zijn. Ook het Platform Gehandicaptenbeleid 
heeft zich bij het panelplan aangesloten. Deze organisatie zet zich al vele jaren in voor de be-
langen van de inwoners van de gemeente Winsum die een beperking en/of chronische ziekte 
hebben. Zij verwacht dat het panel het mogelijk maakt om voor nog veel meer aspecten van 
de toegankelijkheid een luisterend oor te vinden, en samen oplossingen te bedenken.

Niet over, maar met elkaar
Aanleiding voor het instellen van het panel is de bekrachtiging dit jaar door Nederland van 
het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van de Verenigde Naties. In dit 
verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen 
zonder een beperking. Het panel is daarvan al een concreet voorbeeld: er zal niet meer over 
hen, zoals dit in het verleden vaak het geval was, maar mèt hen gesproken gaan worden. 

Het panel zal georganiseerd worden door mensen met een beperking zelf. De eigen kracht 
is het uitgangspunt voor het VN panel. Met het panel willen inwoners met een beperking zelf 
voor hun belangen opkomen. Een VN panel past daarom ook goed bij de gedachten achter de 
hervormingen in de zorg waar de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn.

Een klein groepje kwartiermakers is begonnen met het opsporen van kandidaten voor het VN 
panel Winsum. Rob Higler (66) en Amber Nyhof (23) zijn al ingestapt. Jos Voppen van Buurt-
werk Nederland en Jeroen Veltheer van de Coalitie voor Inclusie zijn de drijvende krachten tot 
het moment dat het panel zich zelf kan redden. Het is gemeentesecretaris Robert Bolt Winsum 
op het initiatief attendeerde.

Op woensdag 8 juli a.s. vindt in het gemeentehuis te Winsum vanaf 17.00 u een informatieve 
bijeenkomst plaats rond het VN panel. Geïnteresseerden met of zonder beperking zijn van 
harte welkom. Het is voor de organisatie prettig wanneer men zich aanmeld:  vnpanels@
coalitievoorinclusie.nl /  06-25172490. Deelnemers kunnen bij aanmelding aangeven welke 
ondersteuning zij nodig hebben. Dat wordt dan geregeld. Er wordt voor een lichte maaltijd ge-
zorgd en de onkosten om deel te nemen worden vergoed. 

Het opzetten van VN panels gebeurt in verschillende ge-
meenten in Noord Nederland en is een initiatief van de Coalitie 
voor Inclusie. Dit is een landelijke beweging van mensen en 
organisaties die inclusie in de Nederlandse samenleving op 
een positieve manier willen bevorderen. Het VN panelproject 
wordt door enkele maatschappelijke fondsen ondersteund.

Voor meer informatie over het VN Verdrag voor mensen met 
een beperking:  www.vnverdragwaarmaken.nl 
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Zaken vermist

of vernield?

In al deze gevallen het advies om 
hier melding van te maken via

 0900-8844.

Zie ook 'meldingen' op pagina 
11.

Gevraagd (1)

Wollen dekens voor Roemenië. Hier 
worden kussens van gemaakt.

Mevrouw Van Dijk, Slagters-
rijge 5, 9891 AN Ezinge

 06-33147440

Gevraagd (2)

Oud ijzer en metalen (geen 
vrieskasten of koelkasten).
Metalen evt. tegen betaling.

Oude houten klompen waar vogelhokjes 
van worden gemaakt.

De heer Van Dijk, Slagters-
rijge 5, 9891 AN Ezinge

 06-33147440
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl
Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 euro 
(ook af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu! 

Het dorpshuis is in de zomervakantie gesloten van 20 juli t/m 6 augustus.

Openingstijden t/m 13 september 2015
Dinsdag  Gesloten
Woensdag  17.00 – 21.00 uur
Donderdag 17.00 – 00.00 uur   
Vrijdag  17.00 – 00.00 uur
Zaterdag 17.00 – 00.00 uur
Zondag 14.00 – 21.00 uur
Maandag  Gesloten

De keuken sluit om 21.00 uur.

Voor feesten, partijen, vergaderingen en catering enz. kunt u op afspraak ook buiten re-
guliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via  (050) 3061457 of (06) 11918517 of 
via  fienekekladder@hotmail.com. 

Oproep: verhalen, foto’s en voorwerpen Hogelandspoor

In augustus 2018 bestaat de spoorlijn Groningen – Roodeschool 125 jaar. Deze lijn was en is 
nog steeds  buitengewoon belangrijk voor het Groninger Hogeland. Dagelijks reizen forenzen, 
scholieren en bezoekers met de trein tussen Stad en Roschoul.

De Stichting Boekgroep Noord-Groningen maakt ter gelegenheid van het jubileum een boek 
over de spoorlijn. Daarin worden niet alleen de treinen, de stations en het tracé, maar ook 
zaken als de rol van rijk, provincie en gemeenten, de Groninger Locaalspoorwegmaatschap-
pij, cultuurhistorische en economische achtergronden, militair vervoer, ongevallen, de oorlog, 
personeel, stationskoffiehuizen en nog veel meer behandeld. In 2011 maakte de stichting het 
boek Dijkrijk over de tweehonderdjarige Noordpolder

De stichting heeft al veel materiaal verzameld uit diverse archieven, maar om een compleet 
beeld te krijgen is er nog meer materiaal nodig. Dat kan bestaan uit (oude) foto’s, voorwerpen 
die met het spoor te maken hebben, verhalen en kunstwerken, zoals schilderijen of beelden.

Deze oproep is dan ook gericht aan lezers die kunnen helpen door materiaal te verstrekken. 
Als u iets hebt of weet wil de stichting graag met u in contact komen. U kunt contact opnemen 
met Jan de Boer ( 0595-422426) of een e-mail sturen aan  sbngwarffum@gmail.com 
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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 voed-
selbank 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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(straten)volleybal

Wie heeft er zin en wil graag kennis maken met het volleybal. 
Misschien zelfs al een beetje oefenen voor het straten-volley-
baltoernooi. 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)

Steunpunt Mantelzorg Winsum start 
groep ex-mantelzorgers

Regelmatig hoor ik van ex-mantelzorgers dat zij na het soms jarenlang verzorgen van een 
dierbare uiteindelijk alleen zijn komen te staan, in een diep, diep gat vallen. 

Sommige mantelzorgers kwamen regelmatig naar de contactgroep mantelzorg waar zij hun 
verhaal kwijt konden en ondersteuning kregen, anderen zorgden alleen of met hulp van naas-
ten. Zo kwam ik in gesprek met Menke Aikema en later Kees Bos, beide inmiddels alleen na 
het overlijden van hun partner. We kwamen op het idee om een groep te starten van ex-man-
telzorgers in de gemeente Winsum. 

Zowel Menke, Kees als ik zelf zouden graag willen weten of er ex-mantelzorgers zijn die graag 
gebruik willen maken van een ex-mantelzorggroep. Bijvoorbeeld één keer per maand op een 
woensdagmorgen bij elkaar komen in de Blauwe Schuit in Winsum. 

De bedoeling is dat de ex-mantelzorgers met elkaar deze ochtenden vorm gaan geven. Te 
denken valt bijvoorbeeld aan: workshop alleen zijn, praten met elkaar, samen er op uit gaan 
enz. Het streven is om uiteindelijk zelfstandig met elkaar verder te gaan als een (zelfhulp)
groep. 

Mocht blijken dat een grote groep ex-mantelzorgers dit initiatief toejuicht, dan gaan wij dit 
handen en voeten geven. 

Voor meer informatie of u wilt zich hiervoor opgeven dan kunt u mij bellen via  06-4887 4340 
of via  r.maring@s-w-d.nl

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge

Onze activiteiten gaan gewoon door. Wanneer spullen u in de weg staan of er een woning leeg 
gehaald moet worden dan kunt u bellen met:
* Henk Valkema     	050 3061220 of             
* Tjeert Geertsema    050 3061576 of
* Piet Drijfhout            050 3061960             
Namens de commissie:  Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.
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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties

Rode Kruis afdeling De Marne Winsum zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden en 
mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. Dit jaar 
willen wij daarnaast weer een maandelijkse middag uit gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor 
ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg. 
De vrijwilligers van Rode Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze midda-
gen.

De volgende dagen staan op de agenda:

 ¾Dinsdagmiddag 8 september: boottocht in Winsum

 ¾Dinsdagmiddag 13 oktober: Museum Wierdenland in Ezinge

 ¾Dinsdagmiddag 10 november: Visserij museum in Zoutkamp

 ¾Dinsdagmiddag 8 december: Kerstshoppen 

U kunt zich voor de middaguitjes opgeven bij Sonja Hofstee  0625422122

Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze 
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er 
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel 
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. De 
Henry Dunant vaart voor de afdeling Groningen in week 34. Als er voldoende ruimte is, kunt u 
uiteraard ook in andere weken meevaren.  

Heeft u belangstelling voor één van de vakanties  Neemt u dan contact op met Sonja Hofstee 
 0625422122 of met Agnes Buikema  050-3061678. U kunt zich direct aanmelden of eerst 
meer informatie aanvragen. Voor de vakanties is een brochure van het Rode Kruis beschik-
baar. Meer informatie is ook te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen 
niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. “Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.” Een 
groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. 

Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel?  
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het 
is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de col-
lecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals ge-
zichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook 
heel veel mensen met MS doen mee met de collecteweek.

Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer 
mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt 
meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en help mee. 

Kijk voor meer informatie op  www.nationaalmsfonds.nl

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu 
én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). 
Het Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Reisje op woensdag 2 september

Op woensdag 2 september heeft de Stichting 55+ ASW haar jaarlijkse uitje.

We vertrekken om 8.00 uur bij de Superrr in Sauwerd en om 8.15 uur bij garage Neuman in 
Adorp.

We gaan eerst naar Luttelgeest naar de fruitkwekerij van de familie Verhagen. Hier krijgen we 
een rondleiding en informatie over het bedrijf. Ze telen verschillende soorten fruit en hebben 
daarnaast ook een whiskystokerij. Na de koffie met appelgebak gaan we verder naar Kampen, 
waar ieder zijn of haar lunchpauze zelf kan invullen.

Vervolgens gaan we via een toeristische route naar Deventer. Er is een paardentram met gids 
aanwezig voor een stadsrit. Dit gebeurt in twee groepen. De ene groep gaat met de paarden-
tram, zodat de andere groep ongeveer drie kwartier heeft om zelf wat rond te kijken. Daarna 
wordt er gewisseld.

Vanuit Deventer gaan we naar restaurant ”Kriebelz” in Terwolde voor een verrassingsdiner. Na 
het diner gaan we op weg naar huis waar we om ongeveer 21.30 uur terug zullen zijn.

De kosten voor deze dag zijn € 65 per persoon. Opgave kan tot woensdag 26 augustus. 
Het is zaak dit tijdig te doen, daar er een beperkt aantal plaatsen is vanwege de grootte van 
de paardentram en de bus.

Opgeven bij Joke van der Leij,  3061727 of Willy Sikkens  3061263.

Onderzoek Verzoamelstee afgerond

Sinds januari 2011 hebben velen van u soms met enige regelmaat meegewerkt aan mijn onder-
zoek naar het Verzoamelstee project. Sommigen vulden vragenlijsten in, anderen deden mee 
aan interviews, of hielpen met het verzamelen van onderzoeksgegevens. Daarvoor hartelijk 
dank!

Binnenkort hoop ik mijn tijd als onderzoeker voor de Verzoamelstee af te kunnen sluiten met 
de verdediging van mijn proefschrift. Iedereen die indirect of direct, vaak of minder vaak bij het 
onderzoek betrokken was is hiervoor van harte uitgenodigd. De verdediging zal plaats vinden 
op donderdag 24 september om 16.15 uur in het Academiegebouw, Broerstraat 5, in Gronin-
gen. 

Wellicht tot 24 september!

Eveline Hage

PS: Mocht u de verdediging willen bijwonen, houd er dan rekening mee dat naar goed gebruik 
de deur om 16.15 u. dicht gaat en niemand meer naar binnen mag tot de verdediging afgelo-
pen is. Het is dus aan te raden op tijd aanwezig te zijn.

Elektriciteitsmeter hoog tarief stil t.g.v. defecte printplaat Enexis

Rond 15 mei bleven de straatlantaarns in ons gebied branden wegens een defecte printplaat.  
Dit kon door Enexis verholpen worden door schakelklokken te installeren. Maar de printplaat 
regelde ook het schakelen van de elektriciteitsmeters tussen hoog en laag tarief. Wie een 
meter heeft met dubbel tarief kan zien dat de teller van het hoge tarief stil is blijven staan, ook 
wanneer er energie aan het net geleverd wordt via zonnepanelen. De meter van het lage tarief 
is daarentegen nu continu actief. Het wachten is nu op een vervangende printplaat...
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Spoken

n (vekaanzie-)verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Mien vraauw en ik waren nog nooit ien Engeland west. t Is wat iengewikkeld om der te kom-
men. Men mout mit boot of vlaigtuug. Leste joaren kin t ook mit autotraain deur tunnel. Deson-
danks is t toch n hail gedounde, terwiel noar Duutsland of België je gewoon grens over rieden 
kinnen. Mor feidelk is ter bie ons gewoon nooit van kommen. 

Sinds n joarofwat hebben wie n Engelse schoonzeun, dij traauwens ien Zwitserland woont mit 
onze dochter. En doarom hebben mien vraauw en ik n lutje week bie zien olders op bezuik 
west ien Engeland, ien Bretforton, doar zai wonen. Mit vlaigtuug, de kortste raaistied. Wie wol-
len wel ais zain woar schoonzeun opgruid is.

Bretforton is n stilleg dörpke van roegweg doezend ienwoonders dat ligt ien de Midlands tus-
sen Londen en Birmingham. t Ligt dichtachteg bie de Cotswolds, n heuvelachtege streek mit 
bos en ook mit golvende gele koolzoadvelden, n mooi gezicht. Net n beetje Zuud-Limburg, mor 
den zunder koolzoad. En mit ollerwetse dörpkes en stadjes ien Anton Pieck-stiel. 

Wie zagen ien de Cotswolds grode en dure hoezen mit weelderge toenen. Was allerdeegs n 
dörpke, Broadway, dat ienderdoad beston oet ain laange, braide weg mit apmoal kapitoale 
hoezen aan weerskanten. Mien schoonzeun zee dat zien olders ien Engeland ook n groot 
hoes hebben. Mit n spook, zoas dat heurt ien Engeland. 

Joa, dat zee e netuurlek nait ien t Grunnegs. Hai sprekt mor naauw n poar woorden Neder-
lands, loat stoan Grunnegs, allenneg 'gezelleg', 'slaapje', 'lekker' en nog n poar van zukke 
woorden. Mor dit is n Grunnegs stukje dat, zodounde. Ook ien Zwitserland sprekt schoonzeun 
Engels en wie netuurlek ook, as we doar bennen. Aans as wie, kin hai kin hom mit zien mou-
dertoal hoast ien haile wereld redden.

En t was ienderdoad groot hoes en veur n dail ook n hail old hoes. t Oldste gedailte oet 17e aiw 
was begun veurege aiw n gruintewinkel van grootolders, mit klaaine roamen, swoare, swaard 
vaarfde baalken aan t plefond en apmoal haile leeg en alles baauwd ien netuurstain, n gele 
maargel. 

t Eerste wat wie te heuren kregen was: "Mind your head!" En ienderdoad heb ik n moalofwat 
vrezelk mien kop stöt. Ook holten zoelen en schune dwaarsbaalken, apmoal swaart, stoken 
slim òf tegen t widde plefond. Net of t op joe vil, zo leeg en duuster. t Oogde wel hail oorpron-
kelk en apaart. Ook wel gezelleg, doar nait van. 

Gastheer het winkel oetbaauwd tot n groothandel ien gruinte en fruit mit garages veur zien 
vrachtauto's, n kantoor, opslag en nog wat biegebaauwen. Aal dij roemtes bennen der ien loop 
van tied bie aanbaauwd, n hail complex. Hai is nou op penzioun en is stopt mit zien bedrief. 
Baaide ollu wonen zulf ien t oldste dail van t complex. Aander gedailten worden verhuurd o.a. 
as bed and breakfast. 

Nee, doar konden wie nait tegenop. Nait dat ik dat ook wol. Ik vien dat wie ook n mooie 
woonderij hebben. Veul klaainer, joa, mor ik von t doar mit nkander wel slim hokkerg en older-
wets. Wie slaipen boven woonkoamer en t was doar zo geheureg dat, wie konden hoast ale 
gesprekken beneden verstoan, as t nait ien dat rappe, ploatselke dialect ging. 

Vlouer van ons sloapkoamer was zo schaif, ik heb t opmeten: n verschil van 15 centimeter 
van achterkaant tot veurkaant. Ik kon dat zain aan n nije klaaierkaast over volle bredte van 
sloapkoamer dij wotterpas ston. Ook toaveltje bie ber ston schaif mit n taaibere laamp ter op 
mit n glazen kap. 

Ik heb geern wat aarmslag om mie tou en sloapkoamer was nait al te groot. Votdoalek eerste 
oavend kon ik laamp nog net griepen, aans was e op grond kledderd, mit ale gevolgen. Hai 
huifde vanwege dij schaive vlouer mor n luk tikje hebben. Ik heb doalek n poar boukjes, dij 
boven op bersplaank stonden, onder baaide veurste poten doan en dou was t beder. 
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Deur noar ons sloapkoamer tou was ook haile leeg, je mozzen der ale moalen vergoud om 
denken dat je kop  noar beneden deden om der ien te kommen. Ik haar aingoal t idee dat wie 
oet n soort verplichte eerbied boegen mozzen. Net zo as der voak zegd wordt van de zoge-
noamde Noormannenpoortjes bie mainste olle kerken ien Grunnen. Wat traauwens nait zo is, 
mor dat is weer hail aans wat.

En plafond van onze badkoamer, dij bie sloapkoamer heurde, was zo leeg, je konden allain 
zittend op wc vanwege n dikke baalk. Dat was veur ons gain groot ongemak, mor as ik den 
weer ienten kwam, mos ik slim oppazen dat ik kop nait stötte. Bie wastoavel kon ik wel rechtop 
stoan, mor ain verkeerde bewegen en ik kwam mit kop tegen baalk aan. 

Wieder was t apmoal prima veur nkander. Allain t ber was tot heuphoogte zo hoog, zunder 
ziedplanken of zo. Ik was snaachts wel ais baang dat ik ter òf valen zol. n Spook heb ik nait 
zain. Meschain wel heurd, ik mainde aal dat ik snaachts wat zuchten en steunen heurde. Mor 
och, zo'n old hoes het verschaaiden geluden dij ik nait thoesbrengen kon. k Heb ter wel om 
sloapen.

Noast heur hoes staait n haile olle kroug, "The Fleece Inn", n traditionele Engelse pub, aigen-
dom van de 'National Trust', wat Monementenzörg bie ons is. Hai stamt oet t lest van middel-
aiwen. Haildaal ien vakwaark, wit besmeten, n raaiten dak en mit nog oorspronkelke stainen 
vlouers van grode pladde vlinten.

n Hail lutje bar, doar je allaain mor stoan kinnen mit hoogoet n man of vief. En twij grodere 
roemtes, n soort gelagkoamers, mit ien houken hoge holten banken, zoas ien olle traainen. En 
verder nog wat logeerkoamers. De grode Engelse toneelschriever Shakespeare (1564-1616), 
dij doar ien de buurt geboren is (ien Stratford upon Avon, doar wie ook west hebben), het ter 
nog logeerd.

Elke roemte het n open heerd en op grond veur heerd bennen krietcirkels trokken. Dat is om 
te veurkommen dat heksen deur schosstain kommen. Ook op deuren zitten maarktaikens om 
gaisten te weren. Bie ain van dij holten banken zat vlak bie grond n luk loekje dij open kon. Ain 
van barkeepers vertelde ons enthousiast van ales over dizze "Inn" en wat ter apmoal gebeurd 
is ien t verleden. 

En dat was nogal wat. Bieveurbeeld dat ter twij olle schounen van ain van vrougere aigenders 
achter t loekje stonden. Mit dij aigender is t nait goud oflopen. As je dij schounen aanroaken, 
overkomt joe ook ongeluk volgens zeggen, n aarm of bain breken, zaikte en aander meleur. 
Hai dee t loekje veur ons open om even te kieken. En joa, doar stonden twij haile olle, vertrapte 
schounen, wit oetsloagen. 

En den is t gebruuk dat n aander, dij ook ien t complot zit, joe van achtern aanstöt terwiel je 
op hoek bie t open loekje zitten, zodat je toch mit haand of aarm tegen dij schounen aankom-
men. t Overkwam mie vanzulf, ik heb doar schienboar n neus veur. Ik kon schounen nog net 
ontwieken, mor vil zodounde wel wat maal op grond. En ik schrok mie dood. Haile kroug bol-
derde van t laggen... 

Nou ik ter toch over heb, de veurege aigenoares, Lola Taplin haitte ze, dij heur haile levent ien 
dizze Inn woond het tot heur 83-ste, schient ter nog regelmoateg om te swienen en mit borden, 
potten en pannen te smieten, n soort van Poltergeist. Net dou wie der waren nait vanzulf... 
Meschain het schoonzeun dat bedould mit zien spook. 

Der gebeurt doar meer op dit gebied. Ainmoal ien t joar komt ter n begroafenisstoet mit koet-
sen en swaarde peerden aan bie kerk. Mor gainain ien dörp dij wait wel of der dood is en veur 
wel der n oetvoartdainst holden wordt. En ien de landerijen om t dörp tou wordt regelmoateg 
bie naacht en ontied n vraauw zain, mit heur aigen kop onder aarm.

t Is mie apmoal veur staarvenswoar verteld ien "The Fleece Inn", onder t genot van n pint 
donker Engels bier zunder schoem. Mooi laand, dat Engeland, mor wel wat apaart. Ze rieden 
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doar aan verkeerde kaant van weg, leven n uur ien t verleden en hebben gain euro, mor nog 
dat roare Engelse geld. Toch hebben wie ons der best vernuverd.

Ien mien veurege verhoal "Bloasmeziek" haar ik t over fanfarekorps "Dilletant" oet Sauwerd. 
Ik schreef dat belangriekste oorzoak van t ophevven van "Dilletant" volgens mie was, de kerk-
scheuren tussen grefemeerden en vrijgemoakten ien 1944. Dat gebeurde vlak noa oorlog 
voaker dat men oet nkander ging vanwege t geloof. Dij lien heb ik deurtrokken veur "Dilletant". 
Ten onrechte, zo is mie bleken. En dat wil ik hier even rechtzetten. 

Ik heb hierover proat mit de heer Willem Bloem oet Klaain Wetsen, ain van de leste, nog le-
vende leden van "Dilletant". Bloem zee dat ter mor drij leden van t korps vrijgemoakt waren 
en dij wollen haildaal gain rebulie. Doar laag t nait aan. Nee, was veul meer n stoapeln van 
omstandegheden. 

Summege leden haren n ainmansbedrief en haren doarvandoan voak minder tied veur t korps. 
Veul femilies ien dij tied emigreerden of trokken vot noar Holland en der was ook gain aanwas 
van jonge leden. Dij oorzoaken golden vanzulf ook veur fanfarekorps "Adorp", zoas ik schreef 
ien mien stukje. Toch waren ze der ien Sauwerd bliekboar toch kwetsboarder veur.

Mor drup dij emmer overlopen dee was n kwestie mit Oranjeverainen bie n optreden van "Dil-
letant" op Keuneginnedag ien begun viefteger joaren. Dat ging der over dat t korps 25 gulden 
vroug veur onkosten o.a. van diregent. Van Oranjeverainen vonden ze dat t korps dat wel ver-
gees doun kon. Dou zeden leden tegen nkander: "Woar doun wie t aigelk nog veur?" Oarde-
ghaid was der dou haildaal òf, volgens Bloem en doarom hebben ze der mor n punt achter zet. 

Bé Kuipers

Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
   www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Adorp overhandigt handtekeningen voor behoud school

Ruim 400 personen hebben hun handtekening gezet ter ondersteuning van de actie om OBS 
De Wierde in en voor Adorp te behouden. De rol met de handtekeningen is donderdag 25 
juni overhandigd aan de directie van Lauwers & Eems, de scholenorganisatie waar OBS De 
Wierde onder valt.

Sinds Adorp vorig jaar overrompeld werd door het feit er plannen waren om de school in Adorp 
te laten fuseren met die in Sauwerd, zijn er gesprekken gevoerd tussen Dorpsbelangen Adorp 
en de schooldirectie Lauwers & Eems. Daarbij zijn wel verwachtingen gewekt, maar dat leidde 
desondanks niet tot concrete toezeggingen. Vandaar dat vorige week de handtekeningen (die 
al eerder waren ingezameld) alsnog zijn overhandigd. Daarbij heeft mw. Volp namens Eems 
& Lauwers toegezegd de situatie in Adorp serieus in overweging te nemen. Maar verder dan 
deze toezegging ging ze niet. Hopelijk biedt het aantal handtekeningen wel perspectieven. 
Adorp heeft er namelijk veel meer ingezameld dan Garnwerd waar de school nu wel open 
blijft...

Adorp verkoopt reling sportveld

Onlangs is begonnen met het weghalen van de metalen reling rond het voormalige voetbalveld 
van Adorp. Dit wordt eerst te koop aangeboden aan inwoners van Adorp, daarna krijgen ook 
andere gegadigden de mogelijkheid een stuk reling te kopen. Zie  www.adorp.com.



27 Contactblad 1 juli 2015www.contactblad.info

Fotografisch Geheugen

Woningperikelen in de jaren 1930 en 1940

Er wordt wel eens gezegd dat in de jaren 1930 met de verbetering van de straatweg Gronin-
gen-Winsum in Sauwerd huizen gesloopt zouden zijn vanwege de afsnijding van een bocht in 
die straatweg (die bocht is de huidige Oude Winsumerstraatweg). Maar voor dat stukje nieuwe 
weg, te weten de Provincialeweg tussen de hoekpunten voormalige smederij Homan (Oude 
Winsumerstraatweg nr. 2) en de Superrr (nr. 12) hebben in feite niet zoveel huizen moeten 
wijken. En dan is dat ook nog niet volledig aan de afsnijding van die bocht te wijten. Het 
dorp had in de jaren 1930 namelijk een aantal woningen die zo bouwvallig waren, dat ze hoe 
dan ook afgebroken zouden worden. Zo is de manufacturenzaak van F. Arwert bijvoorbeeld 
(Provincialeweg 6, het latere Cafetaria Dix) in 1939 gebouwd op de plek van twee van zulke 
afgebroken pandjes. De nog bruikbare materialen van het gesloopte zijn verkocht via een 
openbare veiling. Mogelijk dat daarvan elders in het dorp nog het één en ander hergebruikt is. 
Want hergebruik van materialen was toen gebruikelijk.

Dat er herbouw plaatsvond was eerder uitzondering dan regel. In de periode 1935-1939 zijn 
er in de gemeente Adorp zeker een twintigtal woningen afgekeurd. Maar de gemeente zag er 
niet op toe dat er vervangende nieuwbouw plaatsvond. En daar kwam het tijdens de Tweede 
Wereldoorlog ook niet van. Zodoende dat zelfs een rustige plattelandsgemeente als Adorp 
direct na de oorlog te maken had met een heuse woningnood. In Sauwerd konden er in 1946 
aan de Tuinbouwstraat al vrij snel twee woningen worden bijgebouwd, gemaakt van materi-
alen afkomstig van de afgebroken woningen van de Wetsingersluis, te weten die van de sluis-
wachter en de sluiswachtersknecht. Want behalve woningnood, was er ook een schaarste aan 
bouwmateriaal. En omdat men hergebruik toch wel gewend was, was dat een goede optie om 
snel bij te bouwen.

Maar dat loste de woningnood niet op. B. de Haan, de eerste na-oorlogse burgemeester van 
de gemeente Adorp, liet dan ook weten op dit gebied te willen doorpakken. Zo was hij voor-
stander van uitbreiding van het woningenbestand in zowel Adorp als Sauwerd en wilde daar-
bij particulier initiatief tot woningbouw stimuleren. Aan de andere kant kreeg hij vergaande 

Provincialeweg zoals het er uit zag in de jaren 1920, toen Winsumerstraatweg geheten.
In het midden is de noordgevel te zien van wat nu de Superrr is.
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bevoegdheden als het ging om de verhuur van woningen, iets wat overigens in meerdere 
gemeenten toegepast werd. De burgemeester werd zodoende bevoegd om zich te mengen 
in particuliere verhuur van woningen en kon daarmee de toezeggingen van een verhuurder 
aan een nieuwe huurder teniet doen als hij vond dat dit niet bijdroeg aan de oplossing van de 
woningnood.

Burgmeester en Wethouders mochten ook samenwonig opleggen. Dat wil zeggen meerdere 
huishoudens in één woning laten wonen. Iets wat ook niet nieuw was, want zeker in de 19e en 
begin 20e eeuw kwam dit veel voor (in de bewonerslijsten zie je die gesplitste woningen dan 
terug via de toevoeging van letters aan het huisnummer). Die afzonderlijke huishoudens had-
den dan hun 'eigen' vertrek of vertrekken, maar deelden voorzieningen als keuken, toilet e.d. 
Die huishoudens hoefden niet noodzakelijkerwijs familie van elkaar te zijn.

Enige creativiteit kan burgemeester De Haan bij zijn voortvarendheid niet ontzegd worden. 
Toen timmermanszoon Hans Teeninga in 1946 toegezegd had gekregen een nieuwe woning 
te kunnen betrekken aan Terpstra's laan (nu adres Oosterstraat 24), had de burgemeester 
daar liever een gezin met meerdere kinderen in. Dus in overleg met vader Herman Teeninga 
(dezelfde als de eigenaar van 'De Wieken', zie Contactblad 15 april/1 mei 2015) is besloten tot 
woningsplitsing waarbij de timmermanswerkplaats omgebouwd werd tot wooneenheid. Hoe-
wel voorstander van particulier initiatief, bedong de burgemeester hier dat het uiterlijk van de 
werkplaats vooral niet mocht wijzigen alhoewel een reden hiervoor niet gegeven werd.

Zo gezegd, zo gedaan. Deze gesplitste woning (toen nummers 3 en 3a) met een aantal ge-
deelde voorzieningen is in 1966 van elkaar gescheiden tot twee zelfstandige woningen, te 
weten de huidige adressen Oude Winsumerstraatweg 15 en Provincialeweg 5.
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