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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 geprint (die van de 1e van de
maand) 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:
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.
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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
februari
1 t/m 5 12.00 u.
1 t/m 12
1 t/m 13 12.00 u.
1-15
1
10.00 u.
5
5
20.00 u.
5
20.00 u.
6

20.00 u.

8
12
13

10.00 u.
17.30 u.
20.00 u.

15
15

!
10.00 u.

19
20
21
22
26
29

17.30 u.
19.00 u.
16.00 u.
10.00 u.
17.30 u.
10.00 u.

maart
4
19
30

17.30 u.
20.00 u.
12.30 u.

30

15.30 u.

april
2
3
8

14.00 u.
14.00 u.

Voorverkoop kaarten LOAMAS Adorp op 5 en 6 februari (zie pagina 28)
Expositie 'door de wolken in de wolken ' in kerk Wetsinge (zie p. 29)
Voorverkoop kaarten LOAMAS Sauwerd op 13 februari (zie pagina 28)
Reageren op vacatures bestuursleden Ver. Gron. Dorpen (zie pag. 34)
Steunpunt, thema-ochtend 'Waddenkust', Artharpe te Adorp (zie p. 25)
Geen dorpstafel in Adorp (zie pagina 20)
Vrij klaverjassen in Ubbegaheem te Sauwerd
LAOMAS met 'Biezunder bezuik op börg', Artharpe te Adorp - zaal los
vanaf 19.00 u. (zie pagina 28)
LAOMAS met 'Biezunder bezuik op börg', Artharpe te Adorp - zaal los
vanaf 19.00 u. (zie pagina 28)
Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 25)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 20)
LAOMAS met 'Biezunder bezuik op börg', Ubbegaheem te Sauwerd zaal los vanaf 19.00 u. (zie pagina 28)
Sluiting reactietermijn vacatures bestuur Ver. Gron. Dorpen (zie p. 34)
Steunpunt, thema-ochtend 'oude voorwerpen, Ubbegaheem te Sauwerd
(zie pagina 25)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 20)
Chillen, Chips & Cola in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 19)
Jamsessie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina <?>)
Steunpunt, inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 26)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 20)
Steunpunt, thema-ochtend 'TSN Thuiszorg', Artharpe Adorp (zie p. 26)

Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 20)
Concert 'Jesu Nostri' van Buxtehude door Sequens in kerk Adorp
Workshop High Tea voor 6- 12-jarigen, Ubbegaheem te Sauwerd (zie
pagina 19) vooraf opgeven
Aanschuiven bij de High Tea in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina
19) vooraf aanmelden

Expositie in kerk Adorp
Expositie in kerk Adorp
Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd

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:
7 feb.
9.30 u. - ds. mw. C.S.A. Minnaard
10
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
14
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
17
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
21
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
28
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 mrt.
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
20
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
23
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
24
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk - Wetsinge
25
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Aswoensdag
Avondgebed
Avondgebed
Avondgebed
Heilig Avondmaal
Biddag
Avondgebed
Palmzondag
Avondgebed
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
7 feb.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. M. Beute
14
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. M. Beute
21
28
6
9
13
20
25

mrt.

9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
15.30 u.
19.30 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
19.30 u.

-

's morgens Heilig Avondmaal

ds. W. Jagersma
ds. M. Beute
ds. W. Jagersma
ds. L.S.K. Hoogendoorn
C. van Zwol
ds. G. Meijer
kinderbiddag in De Poort te Winsum
ds. W. Jagersma
Biddag
ds. W. Jagersma
ds. A.G. Bruijn
ds. W. Jagersma
's morgens Kind-School-Kerkdienst
ds. H. Wijnalda
ds. W. Jagersma
Goede Vrijdag

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
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.

	
  

Vaste activiteiten
Iedere week:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

zaterdag
UNICEF

Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
Fanfarecorps Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 20.45-21.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 15.30-17.00 u.
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Kaartclub, tweewekelijks in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten

Inzamelingsacties
UNICEF

Breigaren (zie pagina 37)
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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
9:00-10:00 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 / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Verzoamelstee
 r.maring@s-w-d.nl
 06 4887 4340
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com
werkdagen 9.30 - 10.30 u. 

0595 442925

St. Platform Gehandicaptenbeleid (gemeente) Winsum
 spg.winsum@gmail.com
werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl
Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061676
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch
of per mail gemeente@winsum.nl of tel.
storingsnummer

Waterbedrijf
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
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7

Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
Openstelling: telefoon
Snelbalie
Servicebalie
maandag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
dinsdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
woensdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
vrijdag
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
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. Info op  www.winsum.nl.
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 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.
Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 38.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u aanvragen en regelen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de
deur uit hoeft, zoals een afschrift uit een akte van de burgerlijke stand of een uittreksel uit de
basisregsitratie personen. Ook het melden van verloren of gevonden voorwerpen kunt u online
doen via  www.winsum.nl net zoals meldingen over de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer etc.
DigiD
Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis aan te vragen via  www.
digid.nl
Internetkassa
Betalen gaat veilig en gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.
De meeste producten ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de 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).
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.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocument. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor u 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 zelfs tot 19.00 uur. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open.
Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
8
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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.
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).
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.

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.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk
systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die
qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. Daarnaast kunt u
van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen
van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt
een profiel aan op basis
	
  
van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal
waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als
laatste welke type bekendmakingen.
www.contactblad.info
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ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouw veldschuur, Paddepoelsterweg 1 in Adorp, 9774 TG (2015-0201, 15 december 2015)
Vergaderingen welstandscommissies
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. Sommige bouwplannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk
op  www.libau.nl voor meer informatie.
BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Op 15 december 2015 hebben burgemeester en wethouders het besluit maatschappelijke
ondersteuning 2016, de nadere regels en een toelichting daarop vastgesteld. U kunt de stukken vinden op  www.winsum.nl/gemeenteblad
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 kronkelwilg, Berkenlaan 8, 9771 AV Sauwerd
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).
INSTEMMING MET MEERJARENPROGRAMMA AARDBEVINGSBESTENDIG EN KANSRIJK GRONINGEN
Op vrijdag 18 december jl. heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. De colleges van burgemeester en wethouders van de twaalf gemeenten, waaronder Winsum, en het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben tevens ingestemd met
het meerjarenprogramma, met een aanpassing van de regeling waardevermeerdering. De
huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015. Zie meer info
over het plan en de veel gestelde vragen over de tijdelijke waardevermeerderingsregeling op
 www.winsum.nl en/of  www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.
ZONNEPANELEN: VAAK VERGUNNINGSVRIJ, SOMS VERGUNNINGPLICHTIG
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen kunt u energie in uw woning besparen.
Bijvoorbeeld door isolerende beglazing, een nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel huiseigenaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeerdering voor energiebesparende maatregelen. Een maatregel die aan de buitenzijde van de
woning opvallend is, is het plaatsen van zonnepanelen.
In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder omgevingsvergunning
plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij u wél een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw zonnepaneel of -collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
In de overheidsfolder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' leest u meer informatie over het
vergunningvrij of -plichtig plaatsen. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid, bij zonnepanelen. U kunt ook een vergunningcheck doen op  www.omgevingsloket.nl. Neem bij twijfel over
vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen contact op met onze medewerkers van bouw- en
woningtoezicht.
Herinrichting en omvorming van plantsoen najaar 2015 - voorjaar 2016
Elk jaar wordt 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 komt er nieuwe beplanting, al dan niet een ander
10
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type groen, of zelfs een compleet andere inrichting.
Bij herinrichting van opvallende locaties overleggen wij eerst met de bewoners. Wijkt uw mening erg af van onze ideeën, dan kunnen we in overleg een nieuwe inrichting bedenken. Bij
minder opvallende locaties zijn we al begonnen met de werkzaamheden. Dit najaar vinden
voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaats. Een nieuwe inrichting volgt in het komende voorjaar.
Op  www.winsum.nl staat een overzicht van locaties met een beknopte omschrijving van de
werkzaamheden. Overleg kan mogelijk nog leiden tot wijzigingen.
START ACTUALISATIE GEMEENTEGIDS
In de eerste week van januari start uitgever Akse Media met het actualiseren van de adressen
in de gemeentegids. De nieuwe gids verschijnt in mei huis-aan-huis in de gemeente Winsum.
Staat u in de huidige gemeentegids vermeld met uw email-adres? Dan ontvangt u een automatische mailing met een persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens kunt controleren en
eventueel aanpassen. Vermeldingen zonder e-mailadres worden telefonisch door Akse Media
benaderd.
Aanmelding voor nieuwe vermeldingen in de gemeentegids
* per e-mail: * redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Winsum)
* telefonisch: ' 0223-673010 (redactie Akse Media)
* schriftelijk:  Akse Media (t.a.v. gemeentegids Winsum), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
GLADHEIDSBESTRIJDING
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar.
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk.
Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden.
• Bij onverwacht opvriezend wegdek worden de hoofdwegen, bruggen en fietspaden binnen
3,5 uur gestrooid. Direct daarop volgen dan de wijkontsluitingswegen.
• Bij aanhoudende sneeuwval of ijzel zijn de wegen en fietspaden binnen 5,5 uur na het
stoppen van de sneeuwval of ijzel sneeuwvrij of gestrooid.
Uitgangspunt bij het strooien is dat iedereen binnen een straal van 500 meter op een gestrooide route moet kunnen komen.
Preventief
Om gladheid te voorkomen bestrijdt de gemeente de gladheid ook preventief, dus als er gladheid wordt voorspeld. Dit seizoen strooien we preventief volgens nieuwe routes. Door het
optimaliseren van de routes gaat de gemeente terug van 5 naar 4 routes. Preventief strooien
gebeurt alleen op doorgaande wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswegen, bus- en schoolroutes en doorgaande wegen langs het water. In de Winterdienst 2015 op  www.winsum.nl
staat wat er precies is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
Uitkijken en aanpassen
Tussen het uitrukken van de strooiploegen en het strooien van de laatste straat zit tijdverschil.
De gladheidsbestrijders doen hun best, maar het weer blijft een grillig natuurverschijnsel. Niet
alle situaties zijn te voorzien. Uitkijken en aanpassen aan de situatie blijft het devies voor
weggebruikers. Er worden geen waarschuwingsborden geplaatst.
Zorg voor elkaar winteractie
Ruim 600 inwoners kwamen begin dit jaar naar de Zorg voor elkaar-winteractie voor een gratis
emmertje strooizout. In januari komt er weer een zoutverstrekkingsactie. Met de actie doet
de gemeente een beroep op inwoners, om voetpaden in eigen buurt zélf sneeuw- en ijsvrij
te houden. En vanuit de ‘zorg voor elkaar gedachte’ het stoepje van de buurvrouw die daar
minder goed toe in staat is, mee te nemen. Meer informatie over de actie volgt in januari.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl kunt u de Winterdienst 2015-2016 downloaden. Hierin leest u onder
andere de strooiroutes en de sneeuwschuifroutes.
www.contactblad.info
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WIJZIGINGEN PARTICIPATIEWET PER 1 JANUARI 2016
Met ingang van 1 januari gaan er een aantal belangrijke zaken veranderen in de Participatiewet, waaronder een wijziging in de kostendelersnorm en schuldregeling. Alle cliënten van
Sociale Zaken en Werk Hoogeland ontvangen hierover in januari 2016 een brief, in combinatie
met het overzicht van inleverdata voor het wijzigingsformulier & de uitkeringsdata 2016. De
wijzigingen in de wet houden het volgende in:
Taaleis (artikel 18b Participatiewet)
Met de Wet taaleis krijgt u de verplichting de Nederlandse taal te beheersen. De taaleis betreft
een inspanningsverplichting en deze gaat normaal gesproken per 1 januari 2016 in. Als u op
31 december 2015 algemene bijstand ontvangt, gaat deze plicht pas vanaf 1 juli 2016 gelden.
Kostendelersnorm (artikelen 19a, 22a en 24 Participatiewet)
De uitvoering van de norm voor kostendelers wordt gemakkelijker gemaakt. Dit gebeurt door
in de wet apart te bepalen wanneer er sprake is van een ‘kostendelende medebewoner’. De
nieuwe kostendelersnorm geldt alleen als u 21 jaar of ouder bent en kostendelende medebewoners heeft. Een “kostendelende medebewoner’ is iemand die 21 jaar of ouder is en het
hoofdverblijf in dezelfde woning als u heeft. Uw echtgeno(o)t(e), personen met een commerciële relatie en studenten zijn hier uitzonderingen op.
Niet-rechthebbende partner (artikel 24 Participatiewet)
U valt niet meer onder de kostendelersnorm wanneer u gehuwd bent en u, naast uw partner
die geen recht op een uitkering heeft, verder geen kostendelende medebewoners heeft. In dat
geval heeft u recht op 50% van de gehuwdennorm. Wanneer dit voor u betekent dat uw uitkering lager wordt en u er dus op achteruit gaat, blijft u over de periode van 1 januari 2016 tot 1
juli 2016 recht houden op de hogere uitkering die u nu ook ontvangt.
Schuldregeling bij overtreding inlichtingenplicht (artikel 60c Participatiewet)
Er wordt geen medewerking verleend aan een schuldregeling als wij een vordering op u hebben die is ontstaan doordat u niet heeft voldaan aan uw inlichtingenplicht. Dit geldt overigens
alleen als het zo is dat de medewerking aan een regeling leidt tot een gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van de vordering.
Vrijlating inkomsten uit arbeid (artikel 31 Participatiewet)
De vrijlating van inkomsten uit arbeid geldt nu voor een aaneengesloten periode van zes
maanden. Het hoeft straks geen aaneengesloten periode meer te zijn. De vrijlating kan hiermee ook ingezet worden voor verschillende, losse periodes van arbeidsinkomsten.
WIJZIGING VERORDENING JEUGDHULP
De gemeenteraad van Winsum heeft op 8 december 2015 de verordening jeugdhulp gemeente
Winsum 2015 gewijzigd. De wijziging treedt in werking op de dag na de bekendmaking. De
wijziging heeft tot gevolg dat altijd een beschikking wordt verleend voor een individuele voorziening. De wijziging is te vinden op  www.winsum.nl/gemeenteblad.
GEMEENTE WINSUM VERRUIMT OPENINGSTIJDEN GEMEENTEWERKPLAATS
Vanaf januari gelden ruimere openingstijden voor de gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. In 2015 was de gemeentewerkplaats iedere vrijdagmiddag geopend
van 12.30 tot 15.30 uur. Vanaf vrijdag 8 januari is de gemeentewerkplaats bij wijze van proef
elke vrijdag geopend van 8.00 uur tot 15.30. In juni 2016 wordt bekeken of de openingstijden
definitief worden verruimd.
Bij de gemeentewerkplaats kunnen inwoners terecht met klein chemisch afval, wit- en bruingoed, frituurvet en enkel en dubbel ongekleurd vlakglas.
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SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie
en leefbaarheid.
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving,
bereikbaar via ' 0595-447777 of via * j.deboer@winsum.nl.
VERORDENINGEN
Op  www.winsum.nl/gemeenteblad zijn de volgende verordeningen toegevoegd:
• Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering
• Verordening marktgelden 2016
• Verordening roerende zaakbelasting 2016
• Verordening onroerende zaakbelasting 2016
• Legesverordening 2016
TARIEFSWIJZIGING WMO-VERVOER
Per 1 januari 2016 verandert het tarief voor het Wmo-vervoer. Zoals afgesproken is de prijsstijging gelijk aan de stijging van het ov-tarief. De verandering betreft het opstaptarief en het
kilometertarief. Wanneer u een Wmo-regiotaxipas heeft, betaalt u vanaf 1 januari 2016 als
opstaptarief € 0,89 in plaats van € 0,88. Het kilometertarief gaat van € 0,155 naar € 0,157.
VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u iets verloren in de gemeente Winsum? Kijk op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen op  www.winsum.nl. Misschien staat uw voorwerp erbij!
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
www.contactblad.info
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LOKET LEEFBAARHEID
Het loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (de gemeenten 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 gemeente Winsum is dorpencoördinator Janet Appelhof,
' 0595-447777, * gemeente@winsum.nl.
	
  

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/schadedooraardbevingen. Hier vindt u ook actuele info over de Nationaal coördinator en de nieuwe overheidsdienst, 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.
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.
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 medewerking!
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 verantwoordelijk 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 schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht 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 buitengebied 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
Hond aanlijnen?
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of moPoep opruimen?
gen honden alleen aangelijnd komen. Het Pieterpad heeft een
Gewoon doen!
nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garnwerd. Op deze route zijn honden niet toegelaten.
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BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
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.
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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.
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars 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 bereid 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.
ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie.
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen,
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie
of een lening aan? Op www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan
van uw woning laten uitvoeren.

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)
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Cliëntenraad SoZaWe Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Belangenbehartiging voor de minima !
Voor vragen, op- en aanmerkingen kunt u bij ons terecht
per mail: * info@clientenraadsozawe.nl
of telefoon: '06-2142 0428.
Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op onze site:  www.clientenraadsozawe.nl
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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!
Openingstijden t/m 1 april 2016
Zondag
Gesloten
Maandag
Gesloten
Dinsdag
17.00 – 21.00 uur
Woensdag
17.00 – 21.00 uur
Donderdag
17.00 – 00.00 uur 		
Vrijdag		
17.00 – 00.00 uur
Zaterdag
17.00 – 00.00 uur
De keuken sluit om 21.00 uur.
Voor feesten, partijen, vergaderingen en catering enz. kunt u op afspraak ook buiten reguliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via ' (050) 3061457 of (06) 11918517 of
via * fienekekladder@hotmail.com.
BINNENKORT VERWACHT IN DORPSHUIS UBBEGAHEEM
In 2016 gaan we van start met de volgende activiteiten:
Zaterdag 20 februari 2016: Chillen, Chips & Cola (aanvang 19.00 uur)
Oude tijden herleven in de kelder van het dorpshuis. We organiseren een chill avond/jeugdsoos met chips, cola, muziek en spelletjes. De jeugd van 8-12 jaar is welkom van 19.00-20.30
uur, 12-16 jarigen van 20.30-00.00 uur. De toegang is gratis, consumpties kosten 1 euro per
glas. Jij komt toch ook?
Woensdag 30 maart 2016: Workshop High Tea (aanvang: 12.30 uur)
6-12 jarigen die het leuk vinden om te kokkerellen zijn deze middag vanuit school van harte
welkom in het dorpshuis. We gaan eerst samen patat eten en daarna aan de slag met taart
& cupcakes. Deelname kost € 5 per persoon (dat is inclusief patat, snack, ranja en deelname
aan de High Tea).
Om 15.30 uur zijn ouders, grootouders, buren en kennissen van harte welkom om te genieten
van een uitgebreide High Tea. Deelname kost € 8,50 (dat is inclusief thee, hartige en zoetje
hapjes).
Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan telefonisch op bij het dorpshuis, er kunnen 8
kinderen meedoen. Wil je om 15.30 uur graag aanschuiven bij de High Tea? Ook dan graag
een telefoontje naar het dorpshuis, dan weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen.
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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s
Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorpshuis
Artharpe voor een tweegangendiner dat Ingrid Slierings
samen met vrijwilligers voor u bereidt. Ingrid is een
professionele kok die zoveel mogelijk met verse producten uit de regio werkt. Iedereen is van harte welkom
bij de dorpstafel met altijd iets bijzonders op het menu.
Graag van te voren opgeven, dat kan tot en met iedere woensdag bij Agnes:
					* agnesrozeboom@hotmail.com of ' 06-20299063.

	
  

De prijs voor het menu is € 8,50 exclusief drankjes. Voor basisschoolkinderen € 5.
Vrijdag 5 februari
Geen Dorpstafel i.v.m. toneeluitvoering Laomas

Vrijdag 12 februari
Voorgerecht: Champignonsoep
Hoofdgerecht: Goulash met rijst en een gemengde salade
Vrijdag 19 februari
Hoofdgerecht: Pittige gehaktballetjes in rode saus met pasta
Nagerecht:
Trifle met rode vruchten
Vrijdag 26 februari (s.v.p. vis of vegetarisch opgeven)
Voorgerecht: Knolselderijsoep
Hoofdgerecht: Hartig gevulde pannenkoekjes met zalm met frisse salade
Vrijdag 4 maart (kan ook vegetarisch)
Hoofdgerecht: Spruitjes of broccolistamppot met worst en spekjes
Nagerecht:
Chocolade wentelteefjes met slagroom
De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge
Ook dit jaar houden we weer onze gebruikelijke rommelmarkten. De eerstvolgende rommelmarkt is op vrijdag 8 april. Wanneer spullen u eerder in de weg staan of er een woning leeg
gehaald moet worden bel dan 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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Vleermuizen in Adorp
door R.Bruins
Op 4-1-2016 was er een bijeenkomst van Steunpunt Adorp over vleermuizen. De inleiding
werd verzorgd door Klarissa Nienhuys van de vleermuizenwerkgroep Groningen.
Veel mensen wisten niet dat de beheerster van het Dorpshuis Atharpe, Anja Sjoerdsma, de
opvang verzorgd van gewonde en verweesde vleermuizen in het noorden. Dit doet ze al 17
jaar.
In 1998 had ze de verzorging van een jonge vleermuis van een buurvrouw over genomen. De
verzorging van haar eigen pasgeboren kind vergde veel tijd, dus daar kon nog wel een zoogdier bij. Beiden moeten op geregelde tijden melk drinken. De verzorging van de vleermuis ging
zo goed en ze had er zoveel lol in, dat ze inmiddels het middelpunt van de vleermuizenopvang
in Noord-Nederland is geworden. In 17 jaar moet ze ongeveer 1500 beesten opgevangen hebben.
Het enige vliegende zoogdier
De bijeenkomst op 4 januari 2016 begon met de overeenkomst tussen mens en vleermuis. Beiden zoogdier dus. Dit feit had de bezoekers moeten helpen met het tekenen van de vleugels
van een vleermuis. De skeletten van zoogdieren hebben dezelfde opbouw. Hoofd, romp en
vier ledematen. Een vleermuis heeft sterk verlengde vingers aan de voorpoten. De duim is
kort en tussen de vingers en de achterpoten en staart is een kale vlieghuid gespannen. Een
vleermuis heeft geen veren, het lijf is behaard. De achterpootjes zijn niet verlengd en steken
buiten de vlieghuid uit. Hiermee hangt het dier op zijn kop aan een balk of in een holle boom.
De tekening kan afgemaakt worden door vier lange vingers aan de voorpoten te tekenen en
tussen de uiteinden van voor- , achterpoten en staart een vlieghuid te tekenen.
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Andere kenmerken van een zoogdier zijn bijv.:
- warmbloedig
- levend barend
- bevruchting d.m.v. eicellen en zaadcellen
- zogen van de jongen
De paring vindt plaats in het najaar. Het vrouwtje slaat de zaadcellen gedurende de winter in
haar lichaam op. Zodra de temperatuur in het voorjaar hoog genoeg is vindt de bevruchting
plaats. Dan is het mannetje natuurlijk niet weer nodig. Een vleermuis krijgt meestal één jong.
De jongen worden geboren in een broedkolonie. Het jonkie kan zich aan de ouder vastklampen
en meevliegen. Dit gebeurd zolang het jong niet te zwaar is, ongeveer twee weken. Daarna
blijft het jong vaak in de broedkolonie achter. Na ongeveer 5 weken zijn de jongen vliegklaar.
Dan moet het jong zelf op jacht naar insecten.
Jaarcyclus
In het najaar is de paring. De vleermuis maakt zich klaar voor de winter en zoekt een vorstvrij
winterverblijf. In de winter houdt de vleermuis een winterslaap. Het gebruikt de vetvoorraad
op en is af en toe wakker. In het voorjaar is de bevruchting. In juni worden de jongen geboren
en verzorgd. Gedurende de zomer worden de jongen zelfstandig en verblijft de kolonie in het
zomerverblijf.
Handvleugeligen (chiroptera)
De Paleochiropteryx (vertaald = oude handvleugelige) kwam al 45 miljoen jaar in Duitsland
voor. Het fossiel werd gevonden in een groeve te Messel (Dld).
Vleermuizen zijn handvliegers, waardoor ze bijzonder wendbaar zijn. De vleugels van een
vogel bewegen al vanaf het lijf. Vleermuizen bewegen vooral vanaf de pols. Daarom kan een
vogel van de grond opstijgen, terwijl een vleermuis daar moeite mee heeft. Die laat zich liever
van een hoogte vallen en krijgt zo vliegsnelheid.
Op de kerkzolder zitten grootoor- en dwergvleermuizen. Dat van de grootoorvleermuis weten
we, omdat we de vleugels van vlinders en motten op de kerkzolder vinden. De grootoor is de
enige vleermuis die zijn prooi meeneemt naar het zomerverblijf en niet verorbert tijdens het
vliegen. We zien de vleermuizen zelden op de zolder. We hebben wel eens een gemummificeerde en ook wel eens een gewonde vleermuis op de kerkzolder gevonden.
De opvang van jonge en/of gewonde vleermuizen
Het is zaak jonge of gewonde dieren niet met blote handen op te pakken. Uit angst gaan ze bijten en een verwonding door de vlijmscherpe tandjes kan bij de mens tot rabiës, hondsdolheid,
leiden. Anja is hiertegen ingeënt. Ze kan de dieren onbeschermd oppakken, maar wil niet het
slechte voorbeeld geven.
Wil je een gewond of jong dier naar de opvang in Adorp brengen, pak het dan op in een doek,
wikkel het dier er voorzichtig in en vervoer het in een doosje.
Waarnemingen in Adorp
In Adorp worden 4 van de 17 soorten vleermuizen waargenomen n.l.: 1. laatvlieger, 2. ruige
dwergvleermuis, 3. gewone dwergvleermuis, 4. watervleermuis en 5. grootoorvleermuis.
Met de bat detector heeft de werkgroep in 2011 de bewegingen van verschillende soorten
vleermuizen in Adorp in kaart gebracht. Meestal volgt de vleermuis een vaste route (corridor).
Er zijn enkele kleine kolonies in Adorp. De meeste waarnemingen zijn bij de Spoorlaan, Onder
de wieken en om het voormalige voetbalveld gedaan.
Vleermuizen hebben kleine oogjes maar kunnen goed zien tot ongeveer 50 cm. Ze zijn dus
nogal bijziend. Een prooi detecteren ze vooral door echolocatie. Via de bek produceren de
vleermuizen een ultrasoon geluid, voor mensen onhoorbaar. De weerkaatsing van dit geluid
vangen ze met hun oren weer op, zodat ze hun prooi kunnen detecteren. Elke soort heeft
zijn eigen geluid. Met een bat detector kunnen wij de verschillende vleermuizensoorten detecteren. De bat detector zet het ultrasone geluid van vleermuizen om naar voor mensen hoorbaar geluid.
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16-1-2015 Bezoek aan de vleermuizenopvang
Ik had een verkeerde voorstelling van de opvang gemaakt. Ik dacht dat de schuur grotendeels
ingericht zou zijn met groten kooien voor fladderende vleermuizen en dat je er tijdens de winterslaap niet bij zou mogen komen. Dat is niet zo.
De eigenlijke opvang is in 5 kastjes van 25 x 25 x 20 cm. Twee van deze kastjes staan in de
verwarmde keuken en de andere drie in de schuur. De temperatuur is hier rond het vriespunt.
De dieren kunnen enkele graden vorst verdragen. Sommige dwergvleermuizen in de schuur
kruipen zelf tegen het gaas van het deurtje, omdat ze het in de gele keukendoekjes te warm
vinden. De kastjes in de schuur zitten in twee grotere kasten tegen een geïsoleerde muur.
Erover hangt een paardendeken tegen het licht. Buiten hangt ook nog zo'n grotere kast waar
mensen gevonden vleermuizen kunnen achterlaten als de familie niet thuis is. De dieren in de
schuur zijn in winterslaap. Dat houdt in dat ze traag zijn, hun lichaamstemperatuur lager is en
de hartslag langzamer. Toch eten ze af en toe wel en poepen dus ook. De dag voor het bezoek
hoorde ik van Anja, dat ze een vleermuis in winterslaap deed. Ik dacht: kun jij dat bepalen?
Ja dus. Het is voornamelijk een kwestie van temperatuur. Naar de koude schuur brengen dus.
Dieren in winterslaap dienen zo min mogelijk gestoord worden. Er wordt niet gefladderd. Anja
kan de dieren aanraken, maar doet dat liever niet om ze niet te storen. De schuur kan nog wel
dagelijks gebruikt worden om de fietsen in en uit te zetten.

	
  
	
  
foto
Daniël Tuitert

zie ook: vleermuis.net of vleermuizen.be

Ook de dieren in huis zijn heel rustig. Hier vindt de acute opvang plaats. Gewonde dieren moeten verzorgd worden. Voor het groeien en aansterken moeten de dieren regelmatig gevoerd
worden. Soms komt het voor dat als de familie 's avonds laat thuiskomt en de vleermuizen
gevoerd worden, dat er een de kamer in vliegt. Dat is balen. Dan moet je geduld hebben tot hij
gaat zitten en dan kun je hem weer rustig in de kooi zetten.
Soms moet een jong dier gedwongen worden te eten door hem meelwormen in de bek te
stoppen (zie foto). Meestal krijgen de jongen madepoppen. Anja is er trots op dat ze de dieren
na verloop van tijd weer los kan laten. Meestal hier in de omgeving of ze waarschuwt een
vleermuizenwerkgroep die het dier komt halen en in de buurt van de vindplaats weer loslaten.
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Bosvleermuis
Zomer 2015 kreeg Anja een vleermuis binnen, die haar onbekend voorkwam. Meestal herkent
ze de jongen wel. Dat vind ik knap. Ze zijn zo groot als kleine vogel- of muizenjongen en met
zo kaal. Met het vleermuizenhandboek kwam ze erachter dat het onbekende jong een bosvleermuis moest zijn. De vleermuizenwerkgroep Drenthe geloofde haar niet, omdat er sinds
1989 in het noorden geen bosvleermuizen waren gemeld. Na landelijke verificatie was het
enthousiasme groot. De werkgroep kwam met geluidsapparatuur om het geluid op te nemen.
Meestal is dit in het donker de enige manier voor herkenning. Bij het uitzetten van het herstelde dier in de buurt van Drouwen bleken er nog 5 bosvleermuizen rond te vliegen.
Inslapen
Soms moet ze dieren laten inslapen. Door het verlagen van de temperatuur komen de dieren in
winterslaapstand. In het vriesvak gaan ze dood. Anja verzamelt de dode dieren in de diepvries.
Later gaan die naar een laboratorium, waar ze onderzocht worden. Vorig jaar hadden drie van
de.....dieren rabiës. Eens kwam er een mevrouw met een hond en een gewonde vleermuis.
De hond had een wondje bij de bek. Had dus met de vleermuis gespeeld. Anja heeft mevrouw
sterk aangeraden de hond door de dierenarts te laten inenten. De andere hond thuis werd ook
ingeënt. Alleen via de werkgroepen kunnen we een idee krijgen hoeveel dieren besmet zijn.
Bedreigde diersoort
Volgens de statistieken gaat het beter met de vleermuis. Toch blijft het een bedreigde diersoort.
Onze bouwwijze biedt weinig schuilmogelijkheden voor vleermuizen. Monocultuur en landbouwbestrijdingsmiddelen zorgen voor minder insecten, dus minder voedsel voor de vleermuis.
De vleermuizenkolonies zijn tegenwoordig een stuk kleiner dan vroeger. Als we een kolonie
van 70 dieren hebben, bestaat deze uit mannetjes, vrouwtjes en oudere dieren.
Een vleermuis kan wel 20 jaar worden. Een vrouwtje krijgt één jong per jaar. Oude dieren sterven. De aanwas van een kolonie gaat langzaam.
Vleermuizen zijn nuttige dieren. Een watervleermuis kan in een nacht wel 3000 muggen vangen. We moeten alert blijven. Het is goed dat er vleermuiswerkgroepen zijn die de vleermuizenstand bijhouden en aan voorlichting doen en dat er een opvang voor gewonde en jonge
vleermuizen is.
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Wijziging cursusaanbod Digitale Hoek

	
  

Het cursusaanbod van de Digitale Hoek van de Stichting 55+ ASW is aangepast. Door de
vervanging van Windows7 en Windows8 door Windows10 heeft het bestuur in overleg met
de docenten besloten om de eerstgenoemde twee cursussen te laten vervallen en hiervoor in
de plaats alleen Windows 10 aan te bieden. Vooral omdat dit laatste programma gratis wordt
aangeboden aan alle Windows7- en Windows8-gebruikers, lijkt dit een zinvolle verandering.
Hierdoor is het ook mogelijk om ondersteuning te bieden bij de overstap. De volgende cursussen worden aangeboden: Windows10, tablet met Android, tablet met Apple, Picasa fotobewerking, fotoboek maken met Albelli, Excel, Word en sociale media met o.a. facebook.
Het is nog steeds mogelijk om u aan te melden voor deze cursussen. Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begeleiding rekenen. Er wordt
gewerkt met kleine groepen.
Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.
De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge zijn van harte welkom. Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Nelly Rasker ' 050-3061036 of P. Drijfhout ' 0503061960 of per e-mail bij * stichting55plusasw@live.nl

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar men terecht kan 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. Iedereen is van harte welkom.
Men hoeft ook geen lid te zijn van de Stichting 55+.
Maandag 1 februari: Thema-ochtend 'Waddenkust', Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
Hans Sas geeft in het kort een beschrijving aan de hand van beamerbeelden over het ontstaan
van onze waddenkust. Hij laat opnamen zien gemaakt langs de Friese en Groninger waddenkust. Daarna komt het voor velen onbekend gebied van de Duitse waddenkust aanbod. Dit
zijn de zogenaamde Halligen, een aantal eilanden in de waddenzee net ten zuiden van Denemarken. Deze eilanden hebben geen dijken en komen dan ook regelmatig onder water te
staan.
Maandag 8 februari: Inloopochtend, Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
Tijd voor een praatje en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee zit? Een
luisterend oor is ook hier aanwezig! De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen, problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt
geprobeerd u te helpen.
Maandag 15 februari: Thema-ochtend 'verhalen achter objecten', Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
Lou Guikema vrijwilliger bij Landgoed Borg Verhildersum wil graag met u in contact komen
om verhalen achter de objecten van Verhildersum te horen. Dit kunnen zowel grote als kleine
objecten zijn. Aan alles kleeft een verhaal. Meestal komt van 'proat komt proat'. Zijn ze heel
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bijzonder dan wordt er een afspraak gemaakt om het op camera op te nemen.
Ook is er de mogelijkheid uw eigen spullen mee te nemen, om achter het verhaal te komen van
de door u meegebrachte objecten.
Maandag 22 februari: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig! De
computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen,
problemen met computer, laptop, Ipad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.
Maandag 29 februari: Thema-ochtend 'TSN Thuiszorg', Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u
Ineke Wolters geeft voorlichting over TSN thuiszorg.
1. De verschillende vormen van zorg die TSN biedt;
2. Hoe en waar de verschillende vormen van zorg kunnen worden aangevraagd;
3. Welke producten en diensten TSN biedt;
4. Welke ledenservice TSN heeft en welke voordelen dit met zich meebrengt;
5. Wat de rol van de mantelzorger is voor zowel de cliënt als voor TSN Thuiszorg en hoe zelfregie van de cliënt hierop inspeelt;
6. Wat TSN Thuiszorg kan betekenen voor de cliënt en de mantelzorger;
7. Wat de overheid kan betekenen voor de mantelzorger.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

Fotografisch Geheugen
Adorp: Molenweg 1919
UIt de verzameling van
Hans Zant
een foto uit
1919 van
de Adorper
molen. Toen
een plaatje
om te zien...
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De Wetsinger, nu een molen met nieuwe naam
De molen van Klein Wetsinge staat in brede kring bekend als Eureka, het is Grieks voor “Ik Heb
Het Gevonden''. De huidige molen, een achtkante stellingmolen heeft vanaf de bouw in 1828
nooit een naam gehad. Ook van de standaardmolen (1628) die aan de huidige molen voorafging is uit de archieven geen naam bekend.
In het algemeen hadden molens in Noord-Nederland geen naam, dat gold zowel voor poldermolens als voor industriemolens zoals de koren- en pelmolens. In de Zaanstreek, waar in de
16e, 17e en de 18e eeuw de grootste molendichtheid was, hadden de molens om meerdere
redenen wel een naam. Ten eerste moest er belasting worden betaald op gemalen producten
zoals graan. Deze zogenaamde "belasting op het gemaal" werd aan de molen opgelegd en
door de molenaar betaald. Om ontduiking tegen
te gaan eiste de belastinginner dat de molen een
naam kreeg. Een tweede reden was het analfabetisme onder de vervoerders van graan en
meel. Veel molens in de Zaanstreek hebben nu
nog aansprekende namen die met een figuur ook
duidelijk op het uithangbord zichtbaar gemaakt
werden zoals De Wind, De Kat, De Grootvorst,
De Gans, de Haan en De Windhond.
In de provincie Groningen werd wel belasting op
maalgoed geheven maar een verplichte naamgeving was hier nog onbekend. Bij meerdere molens in het dorp ontstond in de volksmond vanzelf
een naamgeving om verwarring te voorkomen.
In Winsum nam, in de tweede helft van de vorige eeuw, stoompellerij De Vriendschap in
Hoogezand de molen over. De molen kreeg de
naam van het moederbedrijf.
De molen van Garnwerd kreeg bij een verbouwing tijdens de Tweede Wereldoorlog als naam
De Meeuw.
De naam ''Eureka” komt van een molen in Warffum. Na een brand werd de Warffumer molen niet meer herbouwd maar de molenaar-ondernemer Offeringa nam de molen in Wetsinge
over. Offeringa gaf de naam "Eureka" pas in september 1988 aan de molen te Wetsinge na de
uitgebreide vorige restauratie van deze molen. Deze naam heeft dus geen historische band
met deze molen. Tijdens de huidige restauratie is op de baard van de molen, bovenin de kap
onder de askop waar meestal de naam van de molen wordt aangebracht, ook geen aanwijzing
gevonden van een vroegere naam.
In de huidige fase van restauratie heeft het bestuur van de Molenstichting Winsum besloten de
molen een nieuwe naam te geven. Zolang de originele naam niet uit de archieven naar voren
komt wordt de molen vanaf nu met een andere naam aangeduid. Een groot aantal alternatieven
heeft de revue gepasseerd: De Wetsinger Molen, De Molen te Wetsinge en namen met een
verwijzing naar vroeger zoals Wirkingi of Wertsens .
Uiteindelijk is gekozen voor de naam "De Wetsinger". Deze zal op de baard worden aangebracht.
De naam wil met name de band tussen de nieuw gerestaureerde molen en zijn omgeving Kleinen Groot-Wetsinge uitdrukken. De naam "Eureka" zal waarschijnlijk nog wel een aantal jaren
blijven naklinken.

Johannes Nijmeijer / Ids Van der Honing					
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LAOMAS met 'Biezunder bezuik op börg'

28

Contactblad 1 februari 2016

www.contactblad.info

Expositie in kerk van Klein Wetsinge: door de wolken in de wolken
Werk van Noor Agter en Rieneke Gollnau
Tot en met 12 februari is er in de prachtig gerestaureerde kerk van Klein Wetsinge een expositie van beeldend kunstenaars Noor Agter
en Rieneke Gollnau te bezichtigen.
Noor Agter werkt vaak met papier-maché, op
het wad gevonden ‘zouthout’ en ijzerdraad. In
de kerk van Klein Wetsinge is een vlucht van
zo’n vijftig witte vogels (met een spanwijdte
van ongeveer 40 centimeter) te zien. De basis
van deze vogels zijn kerstballen. Het uitgangspunt van de installatie is het verhaal over de
oorsprong van de kerstbal. Deze hing men
vroeger in bomen om kwade geesten en heksen te weren, door hen te laten schrikken van
hun spiegelbeeld.
Rieneke Gollnau nodigt bezoekers uit om onze omgeving op een nieuwe manier te zien en om onze
verder zo vaste aanname van de werkelijkheid te
verbreden. Belevenissen en emoties bepalen kleur
en thema’s van haar werk, waarin zij haar omgeving
reduceert tot ritmes van vorm en geabstraheerd
kleurgebruik.
Met de bijzondere wolken-schilderijen van Rieneke
Gollnau en de installatie van Noor Agter van vogels
geboren uit heksenballen die vanuit een nest opstijgen is deze expositie door de aardsheid van de schilderijen en de luchtigheid van de zwerm vogels een
prachtig elkaar versterkend geheel geworden.

Entree: gratis
De expositie is elke dag geopend van 11.00 uur tot
18.00 uur en duurt tot 12 februari 2016.
Zie ook:  http://www.blgroningen.nl/locaties/dekerk-van-klein-wetsinge
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Vervremd
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Hai haar ien n impuls geheur geven aan n nuigen om dij mirreg op heur open dag te kommen
ien Stad. Feidelk was t allaank nait meer zien olle waark. Wat ter nog van over was noa ale
reorganizoatsies en modernizerens. Zai zaten nog aal op t olle stee, net grondeg verbaauwd.
Meschain was t ook nait zo'n goud idee, zee zien gevuil.
Op t hoofdstation laip e te train oet over t perron en zo zien olle padje bie buzzen laangs noar
Hereweg. t Was ien maaimoand en nog aingoal slim kold, waren allerdeegs nog nachtvorsten.
Hai haar n drup aan neus en kolle, knovvelge handen.
Bie verkeerslichten bie Herebrug stook e weg over, laip deur Parkloan schuuns bie t Zuderpaark laangs en kwam zo haalfweg op Oosterweg oet, dij e oflaip hoast haildaal tot aan t end.
Hai zag t dak van n traain veurbie glieden op t verdaipte spoor noast Lodewiekstroat.
Dou e linksof Frederikstroat ien sloug zòcht hai noar t nije gebaauw. Mit n nije noam: PRO,
Studio voor projectbegeleiding en ruimtelijke ontwikkeling. Hai was der noatied nog nait weer
west en haar t olle gebaauw nog ien kop. Hai zòcht n noambred, n iengang. t Mos hier toch
aargens wezen. Hai dee zien bril òf, mor doar wer t nait beder van, en laip wat te drutjen veur
gevels laangs.
Tot ter n vraauw ien boeten kwam: "Bosman?"
Hai schrok van t herkennen, meer deur stem en postuur as van t gezicht: "Dorien!"
Zai pakte hom bie aarm e ze laipen t nije gebaauw ien, dat haildaal ientegreerd was ien oorspronkelke olle gevels.
Zai hulp hom mit de poar treden ien hal en burg zien overjas en houd op. Mit n kop kovvie
prouten ze even aan heur bureau. Dorien was nog aaltied ien dainst as ofdailenssiktoares en
mos n mooi rukje over de viefteg wezen, volgens hom. En hou t mit hom ging? Goud! Joa, hai
miste t waark wel wat.
Hai wer verwelkomd deur ain van boazen van t bureau, Van Huis. n Betrekkelk jonge manager,
dij e nog net n joar kend haar. Hai haar iendertied zien waark aan hom overdroagen. Mor Van
Huis dee t doalek hail aans. t Nije bureau dee nou ien concepten en procedures.
"Dus joe ontwaarpen zulf haildaal niks meer?"
Nee, zai haren gain ontwaarpers meer ien dainst. De procedure was nou t belangriekste bie
heur projecten. Dat ale betrokken ienstantsies heur ienbreng haren, doar ging t om. Mit n braid
droagvlak kwam der hoast aaltied wel n compromis oet doar elk mit leven kon. Veul vergoadern en veul rapporten schrieven.
"Den is der toch ook gain sproake meer van n aigen visie? n Redelke compromizzen komen
vanzulf wel, is mien ervoaren, as je mor laankgenog proaten. Mor dat binnen mainsstied de
platgetreden poaden. t Gaait ter juust om dat doar wat bovenoet stekt, wat biezunder is. En
doar heb je architecten, kunstenoars veur neudeg."
Hai aargerde hom aan de teloorgang van zien olle bureau en zien vak.
Van Huis zag dat aans. Ien t begun n aigen ontwaarp ienbrengen kon tegenwoordeg nait meer,
te paternalistisch. t Was nou n aander tied mit veul meer betrokkenhaid van partijen. Ien t lest
kwam der sums nog wel ais n externe vörmgever bie.
Hai was nog net zo stoens en drokkkeg. Gain plichtplegens verder, hai mog overaal kommen
woar e wol.
t Was hail rusteg, waren mor n poar aander bezuikers. Hai kende der gainain van.
Hai struunde deur t nije gebaauw en kwam hoast vanzulf terecht op wat vrouger taikenzoal
west was. Dat was dou n grode vaaierkandege roemte veur n man of vieftien. Mit aan twij
kanten apmoal roamen doar taikentoavels bielaangs stonden. t Rook ter aaltied noar old linoleum en stof, tebaksrook en aask. Aan t end van dag ook slim noar mnsen.
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As ofdailenshoofd zat hai iendertied ien n koamerke, van taikenkoamer ofschut mit n glazen
wand. Hai lait zien personeel aaltied ale oetgoande stukken collationeren. Braiven, technische
omschrievens, bestekken en rapporten. Ain las tekst van de kopie haardop veur en n aander
dij t origineel noakeek. Technisch netuurlek, mor zeker ook wat toal aanging. Elke zin mos
absoluut kloppen.
t Waren nou apmoal klaainere koamers, vris en licht. Per koamer plek veur n man of drij, vaaier
mit grode beeldschaarms en ergonomisch verantwoorde bureaustoulen, ien ale standen verstelboar en mit hoge rugleunens. Zien personeel stón vrouger achter taikenschot en ás ze al
zaten was t op n krukje mit n holten zitten. Overaal lagen taikens en aander papperazzen op
oetlegtoavels. Ale deuren stonden wied open.
Hai stapte n koamer ien doar mor ain man zat, achter n beeldschaarm.
"Goidag."
De man keek ien n flits even opzied, mor bleef gewoon deurwaarken.
"Dag meneer."
Hai keek wat onwenneg om hom tou. Alles was nij en vremd. Om hom n holden te geven kreeg
e n rapport van n stoabeltje en bloaderde t wat deur, hil t vlak bie ogen en schoof bril boven
op kop.
n Boukje op A4-formoat mit n plestikken kaft en n dito ringbaand en mit kleurege foto's en
taikens en veul tekst. Apmoal computerwaark, onpersoonlek. Mor hai zag votdoalek op de
eerste de beste bladziede al twij foutjes ien tekst. n Woord verkeerd ofbroken, 'afdel-ing'. En n
accenttaiken verkeerdom ploatst, 'tracè'.
Hai pakte ien n reflex zien vulpotlood te binnenbuus oet en streepte t aan.
"Jezus man." Nait zozeer oet aargernis, mor zaacht, eerder verboasd en mit n zweem van
spot.
n Jonge vent nog, mit hoog opschoren hoar tot ver boven oren. Allain boven op kop n proekje
mit van veuren n kuif, stief van de gel. n Maauwhemd aan mit n Engelse tekst dij e nait goud
lezen kon. Hai kon hom nait, te jong.
Vent pakte t boukje bie hom weg.
"Ach ja, dij fiebeldekwinten, doar hebben wie gain tied meer veur. En boetendes, minsen dij
dit ien handen kriegen waiten ja wel woar t over gaait. Bestuurders, projectontwikkeloars, wetholders, iengewaaiden zeg mor."
Hai keek aingoal op zien schaarm. t Zaachte zoezen van airco en computers. Vanoet n aander
koamer kwam t zenewachtege janken van n plotter.
Zien aargernis gruide, ook vanwege dat Jezus.
"Ik zel die ais wat vertellen, mien jong. t Stee van n komma ien n zin kin allerdeegs t verschil
moaken tussen leven en dood. Ien middelaiwen was der ais n misdoadeger dij ophongen
worden zol. Mor as keuneg bie terechtstellen kwam, was der sums groatsie. Keuneg stuurde n
bode veuroet mit de bosschop: 'Keuneg komt, nait hangen'. Mor bode mouk ter van: 'Keuneg
komt nait, hangen.'"
Jonkerel knees even.
"Mit dizze computers móuten wie wel gaauwer. Tiedschemoa's binnen ook veul strakker. Productie, doar gaait t om. En zo'n onneuzel verschrievenkje hier of doar, och..."
Vent prout nog aingoal tegen zien schaarm. Ien de verte speulde zaacht n radio. Hai mós
zeggen wat hom dwaars zat.
"t Is juust wél belangriek. Doe kins die wel verbeelden dastoe en dien soortgenoten bie n elite
heuren. Ik zol eerder zeggen van vakidioten. Ale minsen hebben recht op foutloze teksten.
Woar dij ook stoan, ien kranten en tiedschriften, bouken, allerdeegs recloame. En dus ook vakliteratuur. Dat is ain van de pielers van onze cultuur. Nog ins nait vanwege kaans op n verkeerd
begrip, dij der ook is. Mor as wie dizze standoard lösloaten wordt n rommelpot, n hellend vlak.
Controle is der dus dudelk nait meer, hier bie joe."
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Jonkerel keek hom nou aan. Neutroal, as van n aander planeet.
"Mag ik weer deurwaarken, meneer?"
Hai zag dat vent t boukje ien ol-pepierbak glieden lait en hai geneerde hom. Dou laip e miesderg vot, gaang op. Hai was haildaal vervremd van zien olle waark. Hai was n ol kerel worden.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Het Noaberschap
Noaberschap staat voor burenhulp. Burenhulp was en is heel gewoon in Adorp en misschien
omdat ons dorp klein is, horen we allemaal een beetje bij elkaar en zijn elkaars buren.
Voor nieuwe inwoners is dat minder vanzelfsprekend. Je komt uit de stad of van elders en je
bent gewend om op het moment dat het jou past de dingen zelf te regelen of je eigen hulptroepen in te roepen. Misschien sta je zelfs wat afwerend tegenover het idee dat buren ‘je in de
gaten houden’.
Wees daarvoor in Adorp niet bang. Niemand maakt zich er hier druk over wanneer jij op zondag je auto schoonmaakt, de was doet of in de tuin bezig bent. En, zelf ben ik eerlijk gezegd
blij dat mijn buurvrouw ziet wie er zoal bij mij aan de deur komt als ik weg ben.
De culturele commissie zocht onlangs nieuwe vrijwilligers. Een van ons vroeg zich af of hij
daarvoor Jan die vlakbij de school woont, kon vragen. ‘Probeer het’ zeiden we, maar ‘wie
bedoel je eigenlijk’? Wij kenden ‘Jan’ niet, alleen vaag van gezicht een beetje. Hij en zijn vrouw
woonden al jaren in Adorp, maar weinig contacten in Adorp. Hun sociale leven lag meer buiten
Adorp. Toch de stoute schoenen aangetrokken en erheen gegaan, een beetje gespannen, dat
wel. We werden binnen gevraagd, kregen koffie aangeboden, het was gezellig, we hebben
twee uur over van alles en nog wat met elkaar gepraat en ‘natuurlijk’, hij wilde graag wat doen
in het dorp, vooral klusjes graag. ‘Geen papierwerk, dat had hij genoeg gedaan in zijn baan’.
Toen we zo aan de praat waren geraakt, hebben we hem gelijk gevraagd voor Burendag om
te helpen het plein voor de kerk onkruidvrij te maken. Ja natuurlijk, hij zou er zijn. Toen bleek
dat zowel hij als zijn vrouw enthousiaste bridgers zijn, was het ijs helemaal gebroken en we
hebben hun meteen maar gevraagd te helpen met de bridgeavond in december in Artharpe.
Zo gezegd, zo gedaan: Een nieuwe vrijwilliger bij de culturele commissie, het kerkplein onkruidvrij en iemand erbij voor de bridgeavonden in Artharpe.
En verder nog: Kijkt u ook eens op  www.adorp.com onder Noaberschap (rechts boven in
het scherm). U mag ook spullen aanbieden op deze site.
Werkgroep Noaberschap
Lydia Bruins, Ab Alblas, José Mergler, Gerard Wolbers, Wicher Visser, Johannes Nijmeijer

Laatste jamsessie seizoen 2015-2016
De laatste jamsessie van seizoen 2015-2016 van de Culturele Commissie Adorp vindt plaats
op zondag 21 februari in Dorpshuis Ubbegaheem. Vanaf 16.00 uur is iedereen er van harte
welkom om er mee te komen jammen. De bekende Lou Leeuw (zang en basgitaar) is steevast
als vaste gast van de partij. De samenstelling van de band verschilt per keer.
Er is voldoende gelegenheid om alleen of met een aantal andere muzikanten nummers te
spelen. Ook bestaat de mogelijkheid om als complete band zelf een aantal nummers te brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blazers moeten hun eigen instrumenten meenemen. Wie alleen wil komen luisteren, is ook van harte welkom. De entree is gratis.
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Groninger	
  Dorpen	
  groeit!	
  	
  

	
  

	
  

Groninger	
  Dorpen	
  is	
  de	
  koepelorganisatie	
  van	
  dorpsbelangen-‐	
  en	
  dorpshuizenorganisaties	
  in	
  de	
  
provincie	
  Groningen.	
  Dorpsbewoners	
  weten	
  bij	
  uitstek	
  wat	
  goed	
  is	
  voor	
  hun	
  dorp	
  en	
  doen	
  veel	
  zelf.	
  
Groninger	
  Dorpen	
  biedt	
  hen	
  een	
  ‘plus’	
  met	
  haar	
  begeleiding	
  en	
  ondersteuning,	
  en	
  komt	
  op	
  voor	
  de	
  
belangen	
  van	
  het	
  platteland	
  in	
  de	
  breedste	
  zin.	
  	
  
Onze	
  organisatie	
  groeit	
  en	
  ontwikkelt	
  zich	
  van	
  een	
  traditionele	
  belangenbehartiger	
  naar	
  een	
  brede	
  
netwerkorganisatie.	
  Wij	
  zoeken	
  bestuursleden	
  die	
  hun	
  bijdrage	
  willen	
  en	
  kunnen	
  leveren	
  aan	
  deze	
  
ontwikkeling.	
  	
  
Wij	
  zoeken:	
  
• Bestuursleden,	
  in	
  het	
  bijzonder	
  met	
  drive	
  en	
  deskundigheid	
  op	
  het	
  gebied	
  van:	
  
o aardbevingsdossier	
  	
  
o zorg/Wmo	
  
o duurzaamheid	
  
o (project)organisatie	
  en/of	
  personeelsbeleid	
  
• Een	
  bestuurslid	
  met	
  bestuurlijke	
  ervaring	
  of	
  betrokkenheid	
  in	
  een	
  actieve	
  dorpsbelangen-‐/	
  
dorpshuisorganisatie	
  
Jij	
  hebt:	
  
• affiniteit	
  met	
  het	
  dorpsleven	
  en	
  hart	
  voor	
  het	
  Groninger	
  platteland	
  	
  
• een	
  relevant	
  netwerk	
  	
  
• bestuurlijke	
  ervaring	
  
• de	
  kracht	
  om	
  onze	
  organisatie	
  goed	
  neer	
  te	
  zetten	
  in	
  de	
  provincie	
  	
  
• het	
  vermogen	
  om	
  met	
  visie	
  te	
  organiseren	
  en	
  out-‐of-‐the-‐box	
  te	
  denken	
  
• plezier	
  in	
  en	
  de	
  kwaliteit	
  om	
  in	
  teamverband	
  actief	
  te	
  zijn	
  	
  
• een	
  gemiddelde	
  beschikbaarheid	
  van	
  ongeveer	
  1	
  dagdeel	
  per	
  week	
  
Goed	
  om	
  te	
  weten:	
  
De	
  functie	
  van	
  bestuurslid	
  is	
  onbezoldigd.	
  
Het	
  bestuur	
  is	
  de	
  werkgever	
  van	
  een	
  team	
  van	
  ongeveer	
  10	
  deskundige	
  en	
  gedreven	
  
deeltijdmedewerkers,	
  waaronder	
  een	
  coördinator.	
  Bij	
  Groninger	
  Dorpen	
  werken	
  bestuursleden	
  en	
  
medewerkers	
  nauw	
  met	
  elkaar	
  samen.	
  
Belangstelling?	
  
Mail	
  dan	
  voor	
  15	
  februari	
  a.s.	
  je	
  motivatie	
  met	
  een	
  kort	
  cv	
  naar:	
  info@groningerdorpen.nl	
  of	
  stuur	
  
deze	
  per	
  post	
  naar:	
  
Groninger	
  Dorpen	
  
Postbus	
  23	
  
9790	
  AA	
  	
  TEN	
  BOER	
  
De	
  sollicitatiegesprekken	
  vinden	
  plaats	
  in	
  maart.	
  	
  

Een interview met Netta Berghuis-Dijk
door Bé Kuipers
Netta Dijk is geboren op 15 mei 1930 in Sauwerd en is dus 85 jaar. Haar vader had een
schildersbedrijf aan de Schoolstraat. Het gezin telde elf kinderen. Twee kinderen zijn al jong
overleden. Twee andere broers zijn maar 65 jaar geworden en haar oudste zus leeft ook niet
meer. Dan is er een zus van 97, een broer van 95, een zus van 93 en nog een zus van 91, dan
komt Netta en dan nog een broer van 80.
Het was een armoedige tijd, de crisisjaren voor de oorlog. En er werd altijd hard gewerkt in het
huishouden, ook 's avonds. Sokken stoppen, naaien van kleding en herstellen van de overalls
van de schilders. Netta: "Vooral in de oorlog was er nauwelijks iets te koop, alles moest hersteld en vermaakt worden, lap op lap."
Maar ze hebben nooit gebrek aan eten gehad, zelfs niet met zo'n groot gezin met ook nog drie
knechten in de kost. Vrijwel iedereen had een groentetuin. "Hoewel er vaak stamppot gekookt
werd hoor," zegt ze. Wel moesten ze in de oorlog zelf melk van de boeren halen. "Van de bezetting hebben we verder niet zoveel gemerkt," zegt Netta.
Ze hadden thuis wel twee onderduikers, maar die hadden weinig gevaar te duchten. Een keer
was het kritiek, toen een onderduiker uit Sauwerd werd opgepakt. De Duitsers hebben hem
zo lang gemarteld dat hij ook de namen ging noemen van onderduikers bij de familie Dijk. "Ze
zijn hier gelukkig nooit geweest," zegt Netta. Achteraf hoorden ze dat de Duitsers op het gemeentehuis in Sauwerd hebben geïnformeerd naar een schilder De Wit.
Onlangs nog was Netta op een mooie heldere avond op bezoek in Aduard. Ze zag de stad in
de verte met al zijn lichtjes, de hemel was daar helemaal licht. Dat deed haar sterk denken
aan de bevrijding in 1945. Toen stond de binnenstad helemaal in brand, wat duidelijk te zien
was in Sauwerd.
Netta heeft de lagere school doorlopen in het gebouw, waar nu Geertsema een beddenwinkel
heeft. Verder heeft ze geen opleiding genoten, want thuis gold de regel dat degene van de
meisjes die van school af kwam, moeder moest helpen in het huishouden. En Netta was het
jongste meisje, na haar kwam geen opvolger.
Vlak na de oorlog gaat haar verloofde, Henk Berghuis, op 19-jarige leeftijd als militair voor twee
jaar naar Indië. Netta en Henk corresponderen trouw met elkaar. Ook schrijft Netta brieven aan
haar broer, die eveneens in Indië zit. In die naoorlogse tijd heeft ze toch nog zes jaar gewerkt
in een bakkerswinkel in de stad Groningen. En elke dag op de fiets!
In 1955 zijn Netta en Henk getrouwd, maar ze hadden graag eerder willen trouwen. Door de
woningnood konden ze geen woonruimte vinden. Het huis aan de provinciale weg, waar tot
voor kort mevrouw Teeninga woonde en nog eerder mevrouw Balkema, grensde met de tuin
aan die van Netta's ouderlijk huis, aan de Schoolstraat. Haar vader vroeg een keer aan de
oude vrouw hoe het ging, na de dood van haar man. Ze zei: "Ach Dijk, ik ben zo eenzaam, ik
kan heel slecht alleen zijn."
Toen kreeg hij opeens een idee: "Ik weet een jong stel dat graag wil trouwen. Als u nog wat
ruimte over heeft, kunnen die misschien bij u inwonen?" Nog dezelfde avond zijn ze wezen
kijken en het klikte direct. De woonruimte was echter zeer beperkt. Ze kregen een kamer ter
grootte van een slaapkamer, het gezamenlijk gebruik van de keuken en boven een kleine
slaapkamer.
Tegen de tijd dat ze ging trouwen nam Netta ontslag van de bakkerswinkel in de stad, maar de
bakkersvrouw vroeg haar dringend om door te blijven werken. Dat wilde ze echter niet, want
de overeenkomst was dat ze mevrouw Balkema zou helpen met het huishouden. Ze hielp toen
overigens ook al vaak mee op de bakkerij van Henks vader op Klein Wetsinge.
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Ze hebben vijf jaar bij mevrouw Balkema ingewoond, zonder één wanklank. Drie van hun kinderen zijn er geboren. Op den duur werd de slaapkamer daardoor te klein. Maar er was nog
een logeerkamertje om er een wiegje neer te zetten. "Desondanks waren het vijf hele mooie
jaren," zegt ze.
Ondertussen liet de oude Berghuis een dubbele woning bouwen aan de Kerkstraat, het huis
waar Netta en Henk nu nog wonen. Het jonge gezin zou in het ene deel wonen met de bakkerswinkel en Henks ouders er naast. In diezelfde periode werd mevrouw Balkema ziek en
een dochter van haar nam haar in huis. Ze hadden de afspraak, dat als de oude vrouw zou
overlijden of anderszins het huis uit moest, Netta en Henk de woning dan zo snel mogelijk
zouden verlaten.
Dus moesten ze andermaal op zoek naar woonruimte. Hun nieuwbouwhuis was nog niet klaar
en er was nog steeds geen woonruimte beschikbaar. Ze konden het huis van mevrouw Balkema weliswaar kopen voor 17.000 gulden, maar de ouders van Netta raadden het jonge stel dat
sterk af: "Je zit er tot je nek toe in en je komt er nooit weer vanaf." De nood was zo hoog dat
ze besloten elk dan maar bij hun ouders in te trekken.
Maar Netta's vader kwam na lang prakkiseren op het idee om het tuinschuurtje van hem en dat
van de buren aan elkaar te maken en in te richten als een soort zomerhuisje. Ze trokken er in
maart in. Het was toevallig de droge en warme zomer van 1959. Maar het was wel behelpen
in het zomerhuisje.
In de herfst kreeg een van de kinderen oorontsteking en dokter Nanninga moest er bij komen.
Tussen de slaap- en de woonkamer bevond zich een houten constructiebalk, op plm. 1.20 meter hoogte. De buitendeur van de slaapkamer was zorgvuldig afgedicht vanwege tocht en kou.
Dokter Nanninga moest zodoende op handen en voeten naar het bed van de patiënt, via een
luik onder die balk door. Ook daar hebben ze toch met veel plezier gewoond.
De ouders van Henk hadden het jonge gezin al een paar keer aangeboden bij hen in te trekken, toen het kouder werd. Bovendien viel de winter vroeg in en lag de bouw van het nieuwe
huis stil vanwege vorstverlet. Dus zijn ze in de winter nóg een keer verhuisd, nu naar de bakkerij op Klein Wetsinge, waar ze gewoond hebben tot april 1960.
Toen was dan eindelijk hun nieuwe huis klaar. Er was in dat huis geen bakkerij voorzien, het
brood werd elke morgen in alle vroegte door Henk gehaald bij bakker Oudman in Bedum. Het
werd hier wel zelf gesneden, verpakt en verkocht in de winkel, waar Netta de scepter zwaaide.
Netta en Henk hebben vijf gezonde kinderen gekregen, vier meisjes en een jongen. Verder
hebben ze twaalf kleinkinderen, waarvan er tien alweer een vaste relatie hebben en twee
achterkleinkinderen. "De onderlinge verhoudingen zijn heel goed, ook met de aanhang, een
groot geluk," zegt Netta trots.
Op een zaterdag, begin jaren zeventig, kwam Henk al vroeg thuis met hevige neusbloedingen.
Bij dokter Peetoom bleek dat hij een torenhoge bloeddruk had van 160-260. Henk moest direct
naar het ziekenhuis, waar hij bewegingloos in bed moest liggen om het bloed te stelpen. De
doktoren dachten aanvankelijk aan een hersenbloeding. Dat was het gelukkig niet en het is
allemaal weer goed gekomen.
Ondertussen was Netta crisismanager op het thuisfront. De kinderen hebben eerst nog wel
heel Sauwerd, Adorp en de boeren in het buitengebied rond gevent. Maar dat was op de lange
duur geen doen. Er werden daarom kaarten gedrukt en rondgebracht met de mededeling dat
er vanwege ziekte niet gevent kon worden en met het verzoek het brood zelf uit de winkel te
halen.
Maar Netta realiseerde zich dat ze het nooit alleen af kon, als alle klanten dagelijks in de winkel
zouden komen. Er daarom werd hulp ingeroepen van een achternicht van Henk, Anneke Loonstra. Ze was net in die tijd met haar man Theo in Sauwerd komen wonen en ze zaten tijdelijk
zonder werk. Anneke ging de verse broden snijden en inpakken en assisteerde bij de verkoop.
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Theo ging 's morgensvroeg met de bestelbus brood uit Bedum halen en ventte een deel daarvan
uit bij de boeren in de omgeving. Op een morgen was het heel erg mistig. In het donker heeft
Theo toen de afslag Munnekeweg-Woldijk gemist en is rechtdoor tegen een boom gereden.
Aan de voorkant was de auto helemaal ingedeukt en kon niet meer rijden.
"O nee...!" riep Netta uit, toen ze het hoorde, "dat kunnen we er niet óók nog bij hebben!" Hun
garagehouder heeft direct voor een andere auto gezorgd en zo kon alsnog het brood gehaald
worden. Toen Anneke, die hoogzwanger was, tegen acht uur naar de winkel kwam dacht
Netta, nu moet ik háár ook nog opvangen. Ze zei: "Ga eerst maar even zitten." Maar Anneke
zei verbaasd: "Zitten? Ik moet hier toch aan het werk!" Gelukkig mankeerde Theo niets en Anneke heeft het goed opgevangen.
Ook een bijzondere tijd was de sneeuwstorm van februari 1979. Er strandde de eerste dag al
een broodauto uit Groningen voor hun huis, op weg naar Winsum. Henk was naar Bedum om
brood en Netta besloot dat de chauffeur al het brood maar bij hen moest opslaan. De kinderen
konden niet naar school in de stad en hielpen mee met venten. Het brood voor Adorp is op een
aantal geleende sleeën door de kinderen weggebracht.
Op 1 oktober 1988 zijn Netta en Henk gestopt met de bakkerswinkel. Henk mocht al eerder
van de dokter niet meer venten vanwege zijn bloeddruk. De clientèle ging over naar Anita en
Henk Landegge. Netta had nog wel door willen gaan. Ze was toen nog maar 58 jaar en vond
het jammer van de klantencontacten. "Het was mijn winkeltje," zegt Netta.
Het was de bedoeling om de winkel na de sluiting tot slaapkamer in te richten. Maar dat is er
niet van gekomen. "De winkel stond al gauw niet gewoon vol, maar stámpvol met spullen,"
lacht Netta. Archeologische parafernalia, kruiken, potten, beeldjes en ook schilderijen, de verzamelhobby van Henk. Maar onlangs hebben de kinderen en een paar kleinkinderen de boel
toch leeggehaald en schoongemaakt. "Dus we slapen nu in de winkel, maar we zijn niet te
koop," grapt Netta.
Netta mag graag lezen en ze is onlangs weer begonnen met breien. Ook gaat ze nog steeds
één middag in de drie weken naar de Vrouwengespreksgroep, wat vroeger de Vrouwenvereniging was. Het is maar een klein groepje van zeven leden. Er komen geen nieuwe leden
meer bij en de gemiddelde leeftijd ligt ver boven de 80 jaar. Maar het is volgens Netta heel
gezellig.
Ze wil nog wel kwijt dat zij en haar man heel blij zijn dat het winkeltje, de Superrr aan de overkant van de provinciale weg, er nog steeds is. "Zo'n dorpswinkeltje is voor oude mensen heel
belangrijk," zegt Netta. "Ik hoop dat de winkel er nog lang blijft."
Netta heeft het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Desondanks heeft ze nog best zin aan
het leven. Ze heeft ook nog nauwelijks lichamelijke ongemakken. En gelet op de leeftijden van
Netta en haar nog oudere broers en zusters, kun je spreken van een sterk geslacht. De leeftijd
der zeer sterken, om het bijbels uit te drukken.
Januari 2016, Bé Kuipers

Breigaren gevraagd voor sjalen en mutsen ten bate van Unicef
Lies Eldring, vrijwiliger van Unicef in Sauwerd, breit mutsen en sjaals waarvan de opbrengst
ten goede komt aan Unicef.
Iedereen die breigaren heeft liggen en dit project wil steunen, kan het garen bij haar inleveren.
Dan wordt er iets leuks van gemaakt en de opbrengst gaat naar een goed doel!
Lies Eldering
050-3061016
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Informatie over afvalinzameling en recycling
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.
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-winsum-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 inlogcode, 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 gebeurt 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.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 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
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
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
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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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
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 installatie 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 vrijdagmiddag 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.
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.
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