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

Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding en bezorging:
S. Stratingh  Molenweg 23  050 306 2027
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7  9771 BH  Sauwerd  050 306 1739

 j-dehaan@ziggo.nl
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding:
J.D. Trenning  Oosterstraat 14  9771 AS  Sauwerd  050 306 1559

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

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

Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

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

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één 
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. In-
zien en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie geprint (die van de 1e van de 
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Vereni-
gingen Dorpsbelangen (zie onder).

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

Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
maart
maand Opgave mogelijk voor reisje naar Jever en Emden (zie pagina 26)
maand FNV belastingservice (zie pagina 18)
maand Aanvragen kledingpas door mensen met laag inkomen (zie pagina 15)
18 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 18)
19 Milieustraat in Usquert gesloten wegens andere activiteit (zie pag. 16)
19   9.00 u. Gratis keurcompost af te halen en compostvaten voor helf van de prijs, 

afvalbeheer in Usquert (zie pagina 16)
19 15.00 u. Kindervoorstelling Circus Santelli, Artharpe te Adorp (zie pagina 25)
19 20.00 u. Passieconcert van Buxtehude door Sequens, kerk te Adorp (zie p. 31)
20 19.30 u. Uitvoering van de Marcuspassie, De Hoeksteen te Sauwerd (zie p. 31)
21 19.00 u. Informatiebijeenkomst over leefbaarheid Noord-Groningen, de Blauwe 

Schuit in Winsum (zie pagina 17)
24/25 Gemeentehuis en gemeentewerkplaats gesloten (zie pagina 8)
25 Goede Vrijdag
25 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 18)
27 Eerste Paasdag
28 Tweede Paasdag
30 ! Sluiting aanmelding snoeihout Adorp en Sauwerd/Wetsinge (zie p. 16)
30 12.30 u. Workshop High Tea voor 6- 12-jarigen, Ubbegaheem te Sauwerd (zie 

pagina 19) vooraf opgeven
30 15.30 u. Aanschuiven bij de High Tea (zie boven + pagina 19) vooraf aanmelden

april
maand Aanvragen kledingpas door mensen met laag inkomen (zie pagina 15)
maand FNV belastingservice (zie pagina 18)
1 t/m 17 Opgave mogelijk voor reisje naar Jever en Emden (zie pagina 26)
1 Geen Dorpstafel in Arthapre te Adorp wegens onderstaande activiteit
1 18.00 u. Rommelmarkt in Artharpe te Adorp (zie pagina 26)
2 14.00 u. Expositie Schilderijen en glazen sculpturen en objecten, kerk Adorp; met 

officiële opening om 14.00 u. (zie pagina 41)
2 16.00 u. Raitdaiprun, vooraf inschrijven (zie pagina 36)
3 14.00 u. Expositie Schilderijen en glazen sculpturen en objecten, kerk Adorp (zie 

pagina 41)
6/7 Ophalen snoeihout in Adorp en Sauwerd/Wetsinge (zie pagina 16)
8 Uitloopdag ophalen snoeihout door gemeente (zie pagina 16)
8  8.00 u. Gratis snoeihout wegbrengen en/of houtsnippers ophalen, gemeentewerk-

plaats (zie pagina 16)
8 16.00 u. 2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs in Ubbegaheem te Sauwerd 

(zie pagina 30)
8 Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
16 mrt. 19.00 u. - Avondgebed
20 9.30 u. - ds. H. Jansen Palmzondag
23 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
24 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk - Wetsinge Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
25 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Goede Vrijdag
26 21.30 u. - ds. P.S. van Dijk - Adorp Stille Zaterdag, Heilig Avondmaal
27 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Paaszondag
3 apr. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
10 9.30 u. - ds. K. Dijkstra
17 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
1 mei 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
5 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Hemelvaartsdag
8 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Pinksterzondag, Heilig Avondmaal
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
20 mrt. 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Kind-School-Kerkdienst

14.15 u. - ds. H. Wijnalda
25 19.30 - ds. W. Jagersma Goede Vrijdag
27 9.30 u. - ds. W. Jagersma Pasen

14.15 u. - ds. G. Timmermans
3 apr. 9.30 u. - ds. M. de Vries

14.15 u. - ds. W. Jagersma
10 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. S.W. de Boer 's middags themadienst
17 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer 's middags themadienst
24 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer 's middags themadienst
1 mei 11.00 u. - ds. P. Slager

16.30 u. - ds. A.G. Bruijn
5 9.30 u. - ds. W. Jagersma Hemelvaartsdag
8 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
15 9.30 u. - ds. W. Jagersma Pinksteren

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

Iedere week:
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 27)
maandag 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.

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
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.

woensdag Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 15.30-17.00 u.
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp

donderdag Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
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

vrijdag Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.

zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)

UNICEF Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl  voor informatie en producten

 

	  

 

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.

Inzamelingsacties
maand Breigaren voor UNICEF (zie pagina 37)

13 t/m 19 mrt Landelijke collecte Amnesty International + oproep collectanten (zie p. 25)

21 t/m 26 mrt Landelijke collecte Reumafonds + oproep collectanten Adorp (zie p. 25)
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd 
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van 
spoed? Overleg het dan met de assistente.

EHBO direct terecht: dit in geval van won-
den, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van 
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden 
met uw komst.

Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de 
assistente aanvragen. De dokter belt u dan 
aan het eind van de ochtend of begin van de 
middag.

De praktijkassistentes: Gemma van Don-
kelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Ri-
narda van Dijk maken voor u afspraken en 
u kunt bij hen terecht met vragen, voor ad-
viezen en informatiefolders. Tevens voor het 
verwijderen van hechtingen, het meten van 
de bloeddruk en het gewicht, verbinden van 

wonden, het bepalen van Hb (bloedarmoede) 
en bloedsuiker (diabetes) het geven van in-
jecties en vaccinaties en het maken van uit-
strijkjes. Deze zaken het liefs op maandag, 
dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 u.

Uitstrijkjes door de assistente op afspraak 
maandag en dinsdag om 11:00 uur

Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)

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

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en 
op woensdag en donderdag tussen 12:00 en 
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag        8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag        8:00-12:30 u.
woensdag- en donderdagmiddag huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D     0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191         0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer                                112

Uitdeelpost Apotheek in Sauwerd: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.   
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag     9:00-10:00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / 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, Ver-
zoamelstee  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  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 
0236622

Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch 

of per mail gemeente@winsum.nl of tel.
0595 447777

Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl   /    gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70  9951 AC  WINSUM     /      Postbus 10  9950 AA  WINSUM
Openstelling: telefoon Snelbalie Servicebalie
maandag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
dinsdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
woensdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 19.00 u. 8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
vrijdag 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u.

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel 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, evenementenver-
gunning, 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 wordt dan me-
teen geholpen en hoeft dus niet te wachten! 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 te-
lefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens 
aan het begin van deze pagina.
Afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u direct aan de snelbalie (zie 
boven voor de openingstijden). Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel 
rekening mee houden dat u mogelijk wachten voor u wordt geholpen.

WMO-LOKET
Het WMO-loket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u 
en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760. 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 45.

GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP 24, 25 EN 28 MAART
Op donderdag 24 maart is het gemeentehuis gesloten in verband met een personeelsdag. Op 
vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag) en maandag 29 maart (Tweede Paasdag) is het gemeente-
huis eveneens gesloten. De sluiting geldt ook voor de werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 
in Winsum.
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SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocu-
ment. 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 recep-
tie 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.

ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).

ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te 
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt 
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond 
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van 
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct vooraf-
gaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergade-
ring ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer 
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk 
systeem. 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 over-
heden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als 
laatste welke type bekendmakingen.
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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 huisei-
genaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeer-
dering 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. Bij-
voorbeeld 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 zonnepane-
len. 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• herstellen zijgevel, Spoorlaan 54 in Adorp, 9774PE (2016-0010, 26 januari 2016)
• bouw veldschuur, Paddepoelsterweg 1 in Adorp, 9774TG (2015-0201, 29 februari 2016)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

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.

MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
• Paddepoelsterweg 1 (9774TG) te Adorp: plaatsen van een veldschuur
De meldingen vallen onder het activiteitenbesluit en liggen vanaf 23 februari gedurende 4 
weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. De meldingen voldoen 
aan het genoemde besluit.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende aanvraag voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn verlengd tot en met de daarbij vermelde datum:
• plaatsen zonnepanelen, Paddepoelsterweg 5 in Adorp, 9774TG (2016-0001, 18 april 2016).

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• vervangen, Molenweg 13 in Adorp, 9774PG (201600051, 7 maart 2016)
• plaatsen loopbrug, Molenweg 17 in Adorp, 9774PG (201600053, 9 maart 2016)
Vergaderingen welstandscommissies 
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.
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EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester heeft vergunning verleend aan:
• Loopgroep Raitdaiprun voor de 8e Raitdaiprun op 2 april 2016 van 15.00 uur tot 18.00 uur in 

de omgeving Sauwerd (28 januari 2016)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

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.

VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u iets verloren in de gemeente Winsum? Kijk op de lijst met gevonden en verloren voor-
werpen op  www.winsum.nl. Misschien staat uw voorwerp erbij!

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
De burgemeester van Winsum heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het 
laten passeren van de Energiewacht tour (wielrennen) op 07 april 2016 door de gemeente 
Winsum.
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 in-
gesteld. 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 vol-
gorde 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 Klantcontact-
centrum 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 wethou-
ders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aan-
vraag 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.
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WIJZIGINGEN PARTICIPATIEWET PER 1 JANUARI 2016

Met ingang van 1 januari gaan er een aantal belangrijke zaken veranderen in de Participa-
tiewet, 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 mede-
bewoners 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 commer-
ciële 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 uitke-
ring 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 heb-
ben 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 hier-
mee ook ingezet worden voor verschillende, losse periodes van arbeidsinkomsten.

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.
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UITSCHRIJVINGEN GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
De gemeente heeft de plicht ambtshalve  uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministra-
tie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder 
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een 
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.

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

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.

BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR 
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente 
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ over-
tredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast 
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst 
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de 
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de 
omstandigheden. 
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor 
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan 
gerust aan. Hij staat u graag te woord.

IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777 
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is. 
Ervaart u overlast in uw omgeving?  Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op  
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen 
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee 
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthou-
der controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een herstelter-
mijn 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.
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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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Kledingpas voor inwoners met laag inkomen en weinig vermogen

Net als voorgaande jaren komen inwoners met een laag 
inkomen en weinig vermogen weer in aanmerking voor 
een kledingpas (fashioncheque), ter waarde van € 50,00. 
Ontvangt u een uitkering van uw gemeente via Sociale 
Zaken en Werk Hoogeland? Dan krijgt u (en uw eventuele 
partner en kinderen tot 18 jaar) deze kledingpas begin 
februari automatisch toegezonden. 

Ook voor mensen met een inkomen tot 120 % van de bijstandsnorm en weinig vermogen
Ontvangt u geen uitkering van Sociale Zaken en Werk Hoogeland? Maar bent u ouder dan 18 
jaar en heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en heeft u weinig vermogen? Dan 
komt u ook in aanmerking voor deze kledingpas, net als uw inwonende kinderen tot 18 jaar. 
De kledingpas kunt u dan zelf aanvragen. Dit is mogelijk tot 1 mei 2016. Het aanvraagformulier 
is te verkrijgen via  www.werkpleinnoord-groningen.nl. Op het aanvraagformulier staan de 
inkomens- en vermogensgrenzen vermeld. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Werk-
plein Noord-Groningen.

	  

	  

Referendum 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016 is de stemming van het raadgevend referendum over 
het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De stempassen 
worden  17/18 maart 2016 bezorgd.

De volledige teksten van de wet en de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en 
Oekraïne vindt u vanaf 9 maart op  www.verkiezingen2016.nl. Een verkort exemplaar van  
de teksten is vanaf die datum verkrijgbaar bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. 

Kijk voor meer informatie over het referendum (b.v. het geven van een volmacht of het verkrij-
gen van een kiezerspas) op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum,  0595 
447777.

Andere invulling basisondersteuning in BMWE-gemeenten

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben onlangs besloten om de 
basisondersteuning (maatschappelijke dienstverlening en het welzijnswerk) anders vorm te 
geven. De vier BMWE gemeenten werken al sinds een aantal jaren intensief samen aan de 
beleidstaken binnen het sociaal domein, waar ook de basisondersteuning onder valt. 

De werkzaamheden op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en het welzijnswerk, 
nu nog uitgevoerd door SWD (Stichting Welzijn en Dienstverlening Delfzijl) worden binnenkort 
overgedragen aan een nieuwe partij. De overdracht hiervan gebeurt zorgvuldig en gefaseerd: 
cliënten voor wie er straks concreet iets verandert, ontvangen te zijner tijd  een brief. 

Vrijwilligers bedankt!

Wij bedanken alle mensen die zich hebben ingezet tijdens NLDoet op 11 en 12 maart. Velen 
hielpen mee met de klussen die in de gemeente Winsum waren aangemeld voor deze actie. 
Ook staken ruim 450 mensen de handen uit de mouwen om samen met de werkgroep Winsum 
Schoon en de gemeente zwerfvuil te prikken, de omgeving van scholen netjes te maken en 
tuintjes van ouderen voorjaarklaar te maken. Hartelijk bedankt daarvoor!
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Snoeihout? Laat het gratis ophalen!

Van maandag 4 april tot en met vrijdag 15 april rijden onze medewerkers van Beheer en On-
derhoud weer de snoeihoutronde. U kunt uw snoeihout dan gratis laten ophalen.

Uiterlijk 30 maart aanmelden
Alleen snoeihout dat is aangemeld, wordt opgehaald. U kunt uw snoeihout aanmelden tot 
en met  woensdag 30 maart met het aanmeldformulier op  www.winsum.nl. Of bel met het 
Klantcontactcentrum,  0595-447777, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Wij vragen uw naam, adres en telefoonnummer 
en hoeveel hout u aan wilt bieden. Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen in noodgevallen. 
In principe bellen wij u dus niet!

De spelregels
• U mag maximaal 2 m3 aanbieden. Het hout moet netjes gestapeld aan de kant van de weg 

liggen, niet vastgebonden, wel met alle takken in één richting.
• Leg het snoeiafval op de eerste dag van de route voor 07.30 uur aan de kant van de weg. 

De route wordt maar één keer gereden! Als u het hout tijdig heeft aangemeld en neergelegd, 
wordt het in ieder geval opgehaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het hout 
een aantal dagen blijven liggen.

• Woont u aan een straat waar ook de vuilophaalwagen niet kan komen? Leg uw snoeiafval 
dan op de plaats waar u normaal uw huisvuilcontainer aanbiedt.

• Snoeihout bestaat uit takken. Dus geen boomstammen of stronken, of puin!

Waar en wanneer
Adorp en Sauwerd: woensdag 6  en donderdag 7 april. Voor deze routes geldt een uitloop op 
vrijdag 8 april.

Houtsnippers
Op de vrijdagen 8 en 15 april kunt u gratis houtsnippers ophalen bij de gemeentewerkplaats 
aan de Schouwerzijlsterweg 8a. U kunt op deze dagen ook zelf uw snoeihout brengen. De 
werkplaats is geopend op vrijdag van 08.00 tot 15.30.

Gratis keurcompost; en compostvaten voor helft prijs op 19 maart

Tijdens de landelijke Compostdag op 19 maart 2016 bedanken Afvalbeheer Noord-Groningen 
en de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum de inwoners  voor het ge-
scheiden houden van gft-afval: een bedankje in de vorm van keurcompost. Op de Compost-
dag kunt u tussen 9 en 12 uur gratis keurcompost in zakken van 40 liter halen bij Afvalbeheer 
Noord-Groningen aan de Westerhornseweg 22 in Usquert. Voor deze zakken geldt een maxi-
mum van 10 stuks per klant. Wees er op tijd bij, want op = op!

Compostvaten
Heeft u te veel gft- en groenafval voor uw groene container of wilt u al uw groenafval zelf 
composteren? Op de Compostdag start de verkoop van compostvaten bij de milieustraat van 
Afvalbeheer Noord-Groningen. U betaalt daarvoor ongeveer de helft van de normale prijs, te 
weten € 15.=; uw gemeente betaalt de rest. Ook na de Compostdag kunt u een compostvat 
kopen op de milieustraat in Usquert.

De milieustraat is gesloten op de Compostdag, dus het is dan niet mogelijk afval te brengen. 
Kijk voor meer informatie op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
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Kansrijk Groningen: Informatiebijeenkomst over leefbaarheid Ge-
meente Winsum

Op maandag 21 maart a.s. organiseren de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de 
gemeente Winsum een informatiebijeenkomst over leefbaarheid. De avond wordt gehouden in  
cultureel centrum De Blauwe Schuit (Warfstraat 1, Winsum)  U bent van harte welkom vanaf 
19.00 uur. 

In Noord-Groningen werken gemeenten en organisaties aan verschillende projecten die de 
leefbaarheid in Groningen bevorderen. Dat worden programma’s genoemd. Deze leefbaar-
heidprogramma’s kunnen iets voor u of uw organisatie betekenen, bijvoorbeeld in de vorm 
van een subsidie. Denk bijvoorbeeld aan het programma Elk Dorp Een Duurzaam Dak  dat 
binnenkort start. Maar ook aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, behoud van het 
landschap, herbestemming van cultureel erfgoed of lokale energiecollectieven. 

De avond begint om 19.00 uur met een inloop, koffie, thee en koek en duurt tot ongeveer 22.00 
uur. Er zijn presentaties en er is een informatiemarkt over de diverse leefbaarheidsprogram-
ma’s. U krijgt informatie over wat de verschillende programma’s voor uw dorp, straat of wijk 
kunnen betekenen en een overzicht van alle mogelijkheden voor bewoners(organisaties). U 
kunt hierover uw vragen stellen, ideeën voorleggen en praten over de mogelijkheden. Verder 
is er een speciale informatiebijeenkomst over ‘Elk Dorp Een Duurzaam Dak’. Hier worden ook 
de voorwaarden en de aanvraagprocedure toegelicht.

BMWEDAL gemeenten verder met huidige aanbieders Huishoudelij-
ke Ondersteuning 

De BMWEDAL gemeenten hebben met de huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteu-
ning afspraken gemaakt om de ondersteuning voor haar inwoners te kunnen continueren. De 
huidige aanbieders van huishoudelijke ondersteuning in het gebied zijn in staat alle cliënten 
van TSN Thuiszorg over te nemen. Daarnaast zijn zij ook bereid om zich in te spannen per-
soneel van TSN Thuiszorg in dienst te nemen om zo veel als mogelijk cliënt-hulp relaties in 
stand te houden. 

De BMWEDAL gemeenten gaan daarom niet in zee met Stichting Familiehulp die onlangs een 
aanbod deed om de activiteiten en het personeel van TSN Thuiszorg over te nemen. 

Continuïteit ondersteuning gewaarborgd

De samenwerkende gemeenten maakten in december 2015 al afspraken met de huidige aan-
bieders en een extra aanbieder van huishoudelijke ondersteuning nadat TSN Thuiszorg in 
surseance raakte. Mocht TSN Thuiszorg failliet worden verklaard, dan is de continuïteit van 
huishoudelijke ondersteuning daarmee gewaarborgd.

Gemeenten informeren cliënten TSN Thuiszorg 

Cliënten van TSN Thuiszorg in de BMWEDAL gemeenten worden, zodra er meer duidelijkheid 
is over de verdere gang van zaken, persoonlijk benaderd met uitleg over wat er verder gaat 
gebeuren. De aanbieders die nu huishoudelijke ondersteuning bieden in de gemeenten zijn: 
Thuiszorg Noord (’t Gerack) (in de gemeenten Eemsmond, Loppersum en Winsum), Beter 
Thuis Wonen (in alle gemeenten), Tzorg (in alle gemeenten) en Zonnehuisgroep Noord (in 
Delfzijl, Appingedam, Loppersum en De Marne).
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Belastingservice

Lid van de FNV? Dan helpt Belastingservice FNV je gratis met je belastingaangifte en toesla-
gen. De invulperiode start op 1 maart en loopt tot 1 mei.

Je kunt online ( www.afspraakmakenfnv.nl), per mail ( fnv-belastingservice@kpnplanet.nl 
of telefonisch ( 06 28353165 tussen 20.00 en 21.00 u.) een afspraak maken om je aangift 
over 2015 te laten invullen.

Het invullen van de aangiftes gebeurt digitaal, hiervoor is een machtigingscode nodig. FNV-
leden die in 2014 hun aangifte hebben gedaan via Belastingservice FNV, krijgen de machti-
gingscode in februari weer toegestuurd.

Heb je deze code niet ontvangen of heb je in 2014 je aangifte niet door Belastingservice FNV 
laten invullen? Dan moet je de code aanvragen bij de Belastingdienst.

Als je na de invulperiode nog vragen hebt, of achteraf nog iets moeten laten invullen, kun je 
het gehele jaar bij de Belastingservice FNV terecht voor nazorg.

FNV Belastingservice Noord Groningen
Borgweg 45 9951 BB Winsum
    0628353165 (ma t/m do 20.00-21.00 u.)
    www.fnv.nl/belastingservice

    fnv-belastingservice@kpnplanet.nl

Fax: 0842113610

	  

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 pro-
ducten uit de regio werkt. Iedereen is van harte welkom 
bij de dorpstafel met altijd iets bijzonders op het menu.

Wel graag van te voren opgeven bij Agnes (tot en met iedere 
woensdag):
   agnesrozeboom@hotmail.com of  06-20299063.

De prijs voor het menu is € 8,50 exclusief drankjes. Voor basisschoolkinderen € 5.

Vrijdag 18 maart
Hoofdgerecht: Schnitzel met champignonsaus, aardappel en groenten
Nagerecht:  Chocoladepudding met room

Vrijdag 25 maart
Voorgerecht: Lentesoep met groene asperges
Hoofdgerecht: Beenham met geroosterde groenten

Vrijdag 1 april
Let op: geen Dorpstafel i.v.m. rommelmarkt in Artharpe

De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis 
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.
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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 re-
guliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via  (050) 3061457 of (06) 11918517 of 
via  fienekekladder@hotmail.com. 

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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Sauwerd 11 maart opgeschoond door CBS De Meander

Op 11 en 12 maart waren er in de gemeente Winsum ver-
scheidene activiteiten binnen de acties ‘Schoon & Groen’ 
en ‘NL Doet’. Hieraan wilde CBS De Meander natuurlijk 
ook graag meedoen. Daarom hebben de groepen 2 t/m 
8 afgelopen vrijdag de gehele ochtend Sauwerd opge-
schoond.

De schoonmaakdag werd afgetrapt door groep 2. Om half 
9 hebben zij veiligheidshesjes aangetrokken, vuilniszak-
ken gepakt en de vuilnisprikkers in de handen genomen 
om het hele schoolplein schoon te maken. Vervolgens is 
groep 2 afgelost door de groepen 3 en 4. Zij zijn druk aan 
de slag gegaan met het vuilnis prikken rondom de school 
en in de speeltuin, zodat iedereen de komende weken 
weer langs een schone omgeving richting school gaat.

De bovenbouw heeft ook hun steentje bijgedragen. De groepen 5 en 6 hebben Sauwerd 
schoongemaakt aan de kant van het spoor en de groepen 7 en 8 zijn richting de ijsbaan 
gegaan om hier de omgeving ‘vuilvrij’ te maken.

Eenmaal terug op school had iedereen een voldaan gevoel. ’s Middags kregen alle kinderen 
een heerlijke reep Tony Chocolonely als bedankje van de gemeente Winsum voor het harde 
werken! Ook hebben alle kinderen een tas gekregen, zodat iedereen voortaan een steentje bij 
kan dragen aan een schone, vuilnisvrije omgeving.
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Het concept van de Superrr

Dankzij de inzet van mensen met een Wmo-indicatie wordt ook een kleine kerngemeente weer 
leefbaar. Zij kunnen de boodschappen thuisbezorgen en ter plekke eventueel andere, kleine 
huishoudelijke werkzaamheden verrichten. De kosten die u zo bespaart kunt u aanwenden 
voor andere diensten. Voor re-integratie bijvoorbeeld, eveneens een belangrijke component. 
In opdracht van de gemeente kan gekozen worden voor participatie en dagbesteding. De 
gemeente bepaalt per individu de te behalen doelen. Ook combinaties met woonfuncties zijn 
mogelijk, zodat ouderen in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Ook jongeren
vanuit jeugdzorg kunnen in de supermarkt of aanpalende diensten aan het werk worden 
gesteld. Steeds met de buurtmeester als aanspreekpunt en eventueel de supermarktmanager 
als bedreven coach en begeleider.

Open ketensamenwerking
Support&Co gelooft in ketensamenwerking. Zo werken binnen Support&Co diverse landelijke 
organisaties samen, waaronder Baanplus Arbeidsintegratie, Zorgkompas, ZORGassist, Woon-
foyers Nederland en Tiade. In elke gemeente staan we open voor samenwerking met lokale 
en regionale zorg- en welzijnspartners, zoals sociale wijkteams, speciaal onderwijs, sociale 
werkvoorzieningen, WLZ zorgorganisaties, etc. Juist de aansluiting bij plaatselijke mensen en 
organisaties zorgt voor continuïteit en verankering.

Randvoorwaarden
Een kern vanaf zo’n 1.250 inwoners en een relatief geïsoleerde ligging (weilanden rondom, de 
volgende kern op zo’n 10 kilometer afstand) zijn voor veel gemeenten problematisch. Het zijn 
de ideale randvoorwaarden voor Support&Co.

Van extra verantwoordelijkheid naar volop kansen
Support&Co onderneemt aan de maatschappelijke kant van de economie met innovatieve 
oplossingen en nieuwe antwoorden op actuele vraagstukken. Realistische concepten met het 
oog op continuïteit en resultaten op de lange termijn. Samen met u kijken we graag naar de 
mogelijkheden voor uw gemeente. U krijgt er via de Wmo nieuwe taken bij. Door deze slim in 
te vullen, helpen ze u bij talloze andere problemen, nu en in de toekomst. Stel uzelf dan ook 
niet langer de vraag: hoe gaat onze gemeente de Wmo-gelden zo goed mogelijk besteden? 
De echte vraag is: hoe zet u de beschikbare middelen op zo’n manier in dat ze ten goede 
komen aan de hele gemeenschap! Support&Co helpt u daar graag bij.

De kansen van de Wmo voor uw gemeente
Mensen met een handicap of psychosociale problemen hebben recht op degelijke 
ondersteuning.`Een deel van deze ondersteuning valt sinds 1 januari 2015 onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op het bevor-
deren van de zelfredzaamheid of de integratie in de samenleving. Voor veel gemeenten is 
deze overgang nog wat onwennig en de verleiding is dan ook groot om te kiezen voor voort-
zetting van de huidige oplossingen op het gebied van ondersteuning en dagbesteding. Toch is 
juist nú de kans om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en ontdekken. Zijn er geen andere, 
slimmere, efficiëntere oplossingen voorhanden? Het antwoord is: jazeker!

Een innovatief totaalconcept: Support&Co
Support&Co is een nieuwe benadering waarbinnen uitdagingen op het gebied van persoonlijke 
ondersteuning, dagbesteding, jeugdzorg, onderwijs, integratie, werk én leefbaarheid worden 
gecombineerd tot één totaalconcept. De centrale gedachte is dat begeleiding van het individu 
heel goed van toegevoegde waarde kan zijn voor de hele gemeenschap. Door samen met 
ketenpartners – lokaal en landelijk - diverse

vraagstukken in samenhang aan te pakken, kan uw gemeente de Wmo-gelden op zo’n manier 
besteden dat ze ten goede komen aan de hele woonkern. Optimale persoonlijke ondersteun-
ing, een hoger voorzieningenniveau en meer sociale cohesie voor minder kosten? Dát is pre-
cies wat Support&Co biedt.



22 www.contactblad.info Contactblad 15 maart 2016

De basis: een fysieke locatie en een buurtmeester
De basis van Support&Co is een fysieke locatie in de wijk. Een plek van waaruit diverse dien-
sten en voorzieningen kunnen worden aangestuurd. Hiervoor wordt een ‘buurtmeester’ aange-
steld. Zoals een huismeester het aanspreekpunt is in een appartementencomplex, zo is de 
buurtmeester de centrale spil in een buurt, dorp of woonkern. De buurtmeester is goed bekend 
met de omgeving, weet wat er speelt en houdt voeling. Hij kijkt waar in de buurt behoefte aan 
is en vertaalt dat naar werkzaamheden voor mensen met een Wmo-indicatie. Werken naar 
vermogen staat hierbij voorop. Elke ochtend verzamelen een aantal mensen met een Wmo-
indicatie zich op de centrale locatie. De buurtmeester neemt de werkzaamheden van de dag 
met hen door. ‘s Winters kunnen de paden achter bejaardenwoningen ijsvrij worden gemaakt, 
‘s zomers het gras in de plantsoenen gemaaid. De buurtmeester zorgt ervoor dat de taken 
passen bij de individuele beperkingen en mogelijkheden van de medewerkers, die onder toe-
ziend oog of gepaste begeleiding aan de slag gaan. Veel gemeentediensten die in de loop der 
jaren zijn wegbezuinigd, keren zo terug in de buurt. Mogelijk gemaakt dankzij de Wmo, want 
ze worden verzorgd door mensen met een indicatie. Zij hebben een zinvolle dag, de buurt leeft 
er van op. Waarom mensen in een achterafzaaltje onder dure begeleiding bezigheidstherapie 
aanbieden als zij écht kunnen meedoen en een waardevolle bijdrage kunnen leveren!

Buurtsuper brengt voorzieningenniveauterug op peil
Elk willekeurig gebouw in de wijk kan dienst doen als fysieke locatie. Om de meerwaarde 
voor de omgeving nog een extra impuls te geven, kan hiervoor een buurtwinkel worden in-
gericht. Als de randvoorwaarden hiervoor voldoende mogelijkheden bieden, kunnen we de 
lokale supermarkt volledig voor u verzorgen én beheren. Zo’n plaatselijke winkel kan een 
aantal dagbestedingsplaatsen of leerwerkplekken bieden voor mensen met een beperking of 
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen vanuit een beschermde omgeving een bijdrage leve-
ren aan de omgeving of werken aan hun terugkeer naar betaald werk. Daar waar nodig is er 
pedagogische ondersteuning. Juist in kleine dorpen, buurten en leefkernen waar reguliere 
winkelvoorzieningen wegtrekken, betekent de komst of terugkeer van een buurtsuper een 
aanzienlijke verbetering van de leefbaarheid. Zeker wanneer er bijvoorbeeld ook een pinau-
tomaat, stomerij, pakketservice en ov-oplaadpunt in gevestigd zijn. Allemaal voorzieningen 
waarvoor men anders wellicht kilometers ver moet reizen. Dankzij de inzet van mensen met 
een Wmo-indicatie is de exploitatie van zo’n buurtwinkel haalbaar en betaalbaar. Support&Co 
beheert op dit moment met veel succes diverse kleine supermarkten in Nederland; referenties 
zijn op aanvraag beschikbaar.

Modulaire invulling
Als de locatie en de – eenvoudige! – organisatie er eenmaal zijn, begint het pas: de mogelijk-
heden om diverse oplossingen te combineren zijn vrijwel onbegrensd. Dankzij de efficiënte op-
zet en platte organisatie zijn de overheadkosten van Support&Co ruim 30% lager dan die van 
reguliere zorg. Dat betekent: meer trajecten met minder geld én u vult Support&Co volledig in 
op basis van de situatie en wensen in úw gemeente. Zo bevat de Wmo-indicatie ‘huishoudelij-
ke verzorging’ in 35% van alle gevallen de taakstelling ‘boodschappen doen’. Het is een dienst 
die bij uitstek door de mensen van Support&Co kan worden verzorgd.

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge

Ook dit jaar houden we weer onze gebruikelijke rommelmarkten. De eerstvolgende rommel-
markt 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.



23 Contactblad 15 maart 2016www.contactblad.info

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sau-
werd, 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 be-
langrijke 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 Wet-
singe 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 28 maart: Geen inloop wegens Tweede Paasdag

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Piet Drijfhout 3061960

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge: Visje eten

De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar weer het gebruikelijke “Visje 
eten” in Lauwersoog. Voor dit voorjaar staat het op het programma voor:

• Vrijdag 15 april

We vertrekken om 10.30 uur bij de garage in Adorp en om 10.35 uur bij de super-
markt in Sauwerd. De meerijders betalen €5 voor de benzinekosten. Opgave uiterlijk twee 
dagen voorafgaand aan de datum. 

Opgeven kan bij:
- Joke van der Leij,  050 3061727 of  
- Piet en Annet Drijfhout,  050 3061960.

Namens de commissie: Piet Drijfhout.

Culturele Commissie Adorp viert haar 25 jarig bestaan

In 2016 bestaat de Culturele Commissie Adorp 25 jaar. Om dit 25-jarige jubileum te vieren, 
worden gedurende het jaar diverse gratis jubileumactiviteiten georganiseerd.

Noteer alvast in de agenda:

• Zaterdag 19 maart: Kindervoorstelling Circus Santelli in dorpshuis Artharpe

• Zaterdag 28 mei / zondag 29 mei: Kunst- en cultuurweekend in Adorp, Sauwerd en Wetsinge 
Op diverse locaties zijn kunstwerken van lokale kunstenaars te bezichtigen In dorpshuis 
Artharpe vindt 'Tussen Kunst en Kitsch' plaats. Op diverse locaties kunt u genieten van muzi-
kale intermezzo's

• Zaterdag 8 oktober: Optreden van de band Anthony's Putsch in dorpshuis Ubbegaheem

Meer informatie volgt.
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Zaterdag 19 maart: kindervoorstelling Circus Santelli (gratis toegang)

Circus Santelli speelt de voorstelling Dubbelspel 

Een groep jongeren maakt zich klaar om op te treden in een traditionele circusvoorstelling, 
met alle figuren die je daarin mag verwachten: een diva met sterallures, een strenge trainer, 
een onweerstaanbare sterke man, een clown, slangenmeisjes, jongleurs, acrobaten aan de 
trapeze en een paard. De pubers moeten deze rollen met verve gaan vervullen, maar natuur-
lijk gaat dat niet van een leien dakje. Hormonen vliegen door de lucht, kleren liggen overal 
verspreid, discipline is ver te zoeken en er wordt naar hartenlust gespeeld én geplaagd. En tja, 
die eeuwige smartphones die de aandacht afleiden van het spektakel.......

Langzaam maar zeker lost de chaos een beetje op en komen alle spelers in hun rol. Sommi-
gen misschien een beetje té....... Onder de volgspot op het podium gaan sterren stralen, maar 
worden ook de minder aangename kanten van de jongeren steeds meer zichtbaar. Wie geniet 
er een beetje teveel van het inleven in zijn rol? Wat is echt en wat is spel? En vooral: wie is er 
bezig de voorstelling te saboteren? Gaat deze première nog wel van de grond komen?

De voorstelling is geschikt voor alle leeftijden en duurt iets meer dan een uur.

De voorstelling wordt gratis aangeboden vanwege het 25-jarige jubileum van de Culturele 
Commissie Adorp.

Datum:  19 maart 2016
Tijd:     van 15:00u. tot 16:15u.
Locatie: Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 in Adorp

Collecte Amnesty International / OPROEP

In de week van 13 t/m 19 maart vindt de landelijke collecte voor Amnesty International plaats. 
Ook in Adorp, Sauwerd en Wetsinge wordt dan gecollecteerd. We zoeken nog enkele collec-
tanten die enkele uren van hun vrije tijd willen spenderen aan het mogelijk maken van activi-
teiten ten bate van de mensenrechten in eigen land en buitenland. 

Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van 
schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begun-
stigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met 265.000 leden één van de grootste 
afdelingen.

Als u wilt helpen als collectant: graag!! U kunt zich aanmelden bij Thea de Boer,  050-
3061464 of via  j.degroot@planet.nl .

Reumafonds zoekt collectanten in Adorp

Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Adorp en heeft u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? 

Word dan collectant voor de collecteweek van het Reumafonds van 21 t/m 26 maart 2016.  U 
kunt hiervoor contact opnemen met:

Paul Schuurmans, Adorp,  050-3061737
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge i.s.m. Vrouwen 
van Nu afd. Adorp

Reisje naar Jever en Emden op 26 april 2016

Dit jaar organiseren we een reis met Stichting 55 plus ASW en Vrouwen van Nu,  
afdeling Adorp.      

De reis gaat dit jaar naar Duitsland, naar Jever en Emden, dus de paspoort mee nemen. We 
reizen met een touringcar van DEIMAN tours

Vertrek: 7.45 uur parkeerplaats Superrr Sauwerd.
Vertrek: 8.00 uur benzinepomp Adorp.
In de omgeving van Wiesmoor is er in een restaurant koffie met gebak, we vervolgen onze reis 
naar Jever.

We brengen in Jever een bezoek aan de Jever Pilsener Brouwerij. Bij de rondleiding door de 
brouwerij krijgen we een uitleg over het proces tot het maken van het unieke Jever Pilsner. Ook 
brengen we een bezoek aan het biermuseum.

Tijdens de middagpauze  van 13.00 uur tot 14.15 uur heeft u gelegenheid om het stadje Jever 
te bekijken en te lunchen.

We vervolgen onze reis naar Emden.

Vanaf de Ratsdelft in het centrum in Emden vertrekken we met een rondvaartboot om on-
geveer  een uur door de haven van Emden te varen. De kapitein geeft onderweg uitleg; langs 
de drijvende dokken van Thyyssen, NordseeWerke, de grote Zeesluizen en de verscheping 
van de auto's uit de VW -fabrieken.

Om ongeveer 17.00 uur vertrekken we uit Emden.

Het 3-gangen schnitzel diner wordt geserveerd in een restaurant in Grossfehn-Oltrop.

We hopen om ongeveer 20.30 uur terug te zijn bij de opstapplaatsen.

Iedereen die mee wil is van harte welkom. Geef u snel op want vol=vol.

De prijs van deze leuke reis is € 56,00 per persoon.

Het bedrag dient u voor 20 april 2016 over te maken op rekening      
NL61RABO0300804008 t.n.v. Stichting 55+ ASW onder vermelding van 
reisje 26 april.

Opgeven kan tot 18 april 2016 bij:
Joke van der Leij        050-3061727
Enge Onnes            0595-438641
Willy Sikkens           050 3061263

Reiscommissie Vrouwen van Nu/Stichting 55+ASW.

Trudy Kamps, Enge Onnes, Willy Sikkens en Joke van der Ley.

Rommelmarkt in Adorp vrijdagavond 1 april 2016

Op vrijdagavond 1 april organiseert volleybalvereniging Artharpe haar jaarlijkse rommelmarkt. 
De inkomsten worden gebruikt om het volleybal in Adorp en Sauwerd te ondersteunen.

U bent van 18.00 tot ± 21.00 uur van harte welkom in Dorpshuis Artharpe. 
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Fotografisch Geheugen

Feestelijk grensgeval bij café Tilburg tijdens koninginnedag 1935

Soms kunnen oude foto's actueel zijn, zoals dit grensgeval uit 1935. Een versierde wagen met 
jongedames staat voor café Tilburg, net aan de Winsumer kant van het Wetsinger maar. Op 
dat punt stond je net niet in de voormalige gemeente Adorp. Kwamen de personen uit deze 
foto nu uit de gemeente Adorp of uit de gemeente Winsum? Dat is niet bekend.

De foto, afkomstig uit de collectie van Hans Zant, is genomen op 31 augustus 1935, ko-
ninginnedag. Koningin Wilhelmina werd die dag 55 jaar.

Het actuele aan deze foto is helaas niet feestelijk te noemen. De Roos van Saron, zoals 
Tilburg sinds een aantal jaren heet, wordt op dit moment afgebroken. Niet te redden na het 
oplopen van aardbevingsschade.

Mocht iemand de namen van de personen op de foto weten, mail deze naar:

        fotografischgeheugen@planet.nl

Kerk van Klein Wetsinge
Dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 u.

voor koffie/thee, lunch & borrel én op aanvraag voor diner.

Regelmatig wisselende exposities en diverse optredens!

Meer informatie  www.kerkkleinwetsinge.nl
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Konginsdag 27 april 2016:

feest vanaf 10 uur ’s ochtends

Het wordt dit jaar weer gezellig op Koningsdag in Sauwerd! Op 27 april vieren we Koningsdag 
van ’s ochtends 10.00 tot ’s avonds 21.00 uur.

• Optocht met verklede kinderen en versierde fietsen/ skelters: thema TELEVISIE 

• We willen graag Groninger poffert eten bij de brunch. Lever uw zelf gemaakte poffert in om 
12.00 uur bij de buffettafel. Bij voldoende deelname maken we er een proeverij met een prijs 
van!

• Eet u mee met het Mexicaans buffet? Geeft u zich uiterlijk 1 week van tevoren op bij Ubbe-
gaheem. U kunt dan ook direct betalen.

 ○ € 3,50 p.p. voor kinderen van 6 tot 12 jaar
 ○ € 6,50 p.p. voor volwassenen
 ○ Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar

• Alle activiteiten zijn gratis voor leden van de Oranjevereniging. Geen lid? Voor € 2,00 mag u 
de hele dag meedoen en mee-eten.

• Nog geen lid van de Oranjevereniging? Meldt u zich dan aan op de dag zelf. Voor €10,00 per 
gezin en € 5,00 voor alleenstaanden bent u jaarlijks verzekerd van een gezellige Konings-
dag! Eet u meteen soep en een broodje mee op het voetbalveld van SIOS? 

• Na het dagprogramma eet u in Mexicaanse sferen in Ubbegaheem. Tijdens het eten kunt u 
luisteren naar Ferry Wijma en zijn band. Uiteraard is er daarna de traditionele verloting en 
zal Ferry de avond verder verzorgen. U bent er toch ook? 

Tot ziens op 27 april!  We kijken uit naar uw komst! 

Het bestuur van de Oranjevereniging Prins Willem Alexander

 oranjeverenigingpwa@gmail.com 



30 www.contactblad.info Contactblad 15 maart 2016

Programma Koningsdag 2016 in Sauwerd

10.00 u. Jurering verklede kinderen in Ubbegaheem 
    thema TELEVISIE

10.30 u. AUBADE BIJ UBBEGAHEEM
 natuurlijk met Oranjebitter

10.45 u. Optocht door het dorp begeleid door draaiorgel Pronkjewail van Marcel 
Eissens

12.00 u. BRUNCH met Groninger poffert
  VRIJMARKT en SPELLETJES OP SPORTVELD

14.00 u. FIETSPUZZELTOCHT 

17.00 u. MEXICAANS BUFFET IN UBBEGAHEEM
     € 3,50 euro voor de kids 
     € 6,50 euro voor volwassenen

     Eet u mee?             
Graag uiterlijk 1 week van tevoren opgeven en betalen bij Ubbegaheem.

19.00 u. VERLOTING 
 In Ubbegaheem 

19.00-21.00 u. MUZIEK  door Ferry Wijma 

2e hands kinderkleding- en speelgoedbeurs Sauwerd

8 april 2016 16:00 – 21:00 uur

Dorpshuis Ubbegaheem
GRATIS TOEGANG

Wilt u een tafel of lege plek huren? Dat kan nog! Opgave kan via:  sauwerd@hotmail.com 
let op: VOL = VOL
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MarcusPassie

Voor de uitvoering van de MarcusPassie van John Kuiper en 
Peter Sneep is niet veel nodig: een voorlezer, aanwezigen, een 
orgel en een organist. De aanwezigen zijn niet alleen luiste-
raars, ze vormen ook het koor. Ook dat is bijzonder. Tussen 
de voorgelezen Bijbelgedeelten door zingen ze liederen op 
bekende melodieën. Daaronder bevinden zich veel verzen uit 
de berijmde psalmen. Die vertellen vaak precies wat er omging 
in Jezus toen hij zijn lijden onderging. Ook verwoorden ze wat 
de omstanders denken en zeggen, of geven ze een reactie 
op wat gebeurt in het lijdensverhaal. Het orgel ondersteunt de 
sfeer en beeldt de gezongen teksten uit.

John Kuiper en Peter Sneep zijn ruim tien jaar geleden met de MarcusPassie begonnen in een 
klein kerkje in Franeker. In de dagen erna bezochten de grote en kleine plaatsen met de pas-
sie. Sindsdien gaan ze ieder jaar in de tijd voor Pasen het land in.

In 2016 wordt de MarcusPassie uitgevoerd op:

zondag 20 maart  Sauwerd - 19.30 uur, De Hoeksteen - Oude Winsumerstraatweg 7

De toegang is gratis, na afloop is er een collecte.

Kijk ook op  www.marcuspassie.nl

Passieconcert "Membra Jesu nostri” van Buxtehude door Sequens

Zaterdagavond 19 maart organiseert de Culturele Commissie Adorp weer een Passieconcert 
dat plaats zal vinden in de mooie oude dorpskerk van Adorp. Tijdens dit concert zal het Vocaal 
Ensemble Sequens de “Membra Jesu nostri” van Dietrich Buxtehude uitvoeren. Het Vocaal 
ensemble Sequens wordt begeleid door een strijkersensemble en orgel. Dit concert zal door 
de goede akoestiek van de kerk zeer goed tot zijn recht komen. 

De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs is € 12,50 inclusief consumptie voorafgaand aan 
het concert en een tekstboekje (er is geen pauze).

SEQUENS met Membra Jesu Nostri
In deze tijd voor Pasen klinkt traditioneel de passiemuziek. Een bijzonder vorm daarvan betreft 
getoonzette mystieke gedichten.

Membra Jesu nostri patientis sanctissima (‘De allerheiligste lichaamsdelen van onze lijdende 
Jezus’) is zo’n mystiek gedicht. Daarin worden zeven lichaamsdelen van de gekruisigde Chris-
tus in het licht van zijn lijden en verwondingen bezongen. Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
heeft de tekst verwerkt tot een oratorium, in een cyclus van zeven cantates, waarbij hij, tus-
sen de mystieke teksten door Bijbelgedeelten uit vooral het Oude Testament heeft gebruikt. 
In de muziek zijn devotie, mystiek en drama te horen, met elkaar in een evenwichtig verband 
gebracht. De vele dissonanten verklanken het lijden van Christus en wellicht ook het mystiek 
doorleefd worden daarvan door de devote gelovigen.

Sequens bestaat uit Gera van der Hoek (sopraan 1), Ceciel van der Zee (sopraan 2), Joop 
Verburg (altus), Han Warmelink (tenor) en Rein van Dijk (bas).

Ze worden begeleid door Leendert Nooitgedagt (viool 1), Marina Maurer (viool 2), Marit Broek-
roelofs (barokcello), Janine van Zeeland (contrabas) en Kees Steketee (kistorgel).

We zien u graag!
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De man van de school, het dorpshuis en sport

Een interview met Jan Uildriks

door Bé Kuipers

Jan Uildriks is geboren op 5 juli 1932 in Scharmer, bij Harkstede en is dus 83 jaar. Hij heeft 
nog een zuster van 86 jaar. Zijn ouders waren hardwerkende mensen, bijna dag en nacht. Met 
die mentaliteit is Jan ook grootgebracht. Zijn vader was landarbeider, maar ze hadden zelf ook 
een paar koeien. Zijn ouders leefden in de tijd dat je, zodra je van de lagere school afkwam, 
moest meewerken om de kost te verdienen. 

Hij ging naar de lagere school in Scharmer, voor het grootste deel in oorlogstijd. Vanaf 1943 
begon brandstof schaars te worden. In de winter werden er per klas daarom om beurten twee 
kinderen belast met het brandend houden van de kachel met gedroogd koolzaadstro. 

Overigens vonden Jan en zijn klasgenoten die toestand helemaal niet erg. "Als de brandstof 
op was, werden we naar huis gestuurd," lacht Jan. Maar de meester offerde zich op om de kin-
deren thuis in kleine groepjes les te geven. "Je moest wel een turf meenemen voor de kachel," 
zegt Jan. Die turf was helemaal geen bezwaar, want die werd in de buurt van Scharmer en 
Harkstede uit het veen gegraven. 

Vlak na de oorlog brak er difterie uit in Scharmer. Eerst kreeg de buurvrouw het, die er ook 
aan overleden is, daarna zijn zuster. Daarom mocht Jan drie maanden lang niet naar school 
vanwege het besmettingsgevaar. Toen zijn zuster genezen was en de drie maanden om waren 
kreeg Jan zelf difterie en mocht hij nóg niet naar school. En ook nu bracht zijn meester hem 
lesmateriaal en opdrachten thuis, zodat Jan bij bleef.

Na de lagere school gaat Jan naar de MULO in Slochteren en daarna naar de kweekschool 
in Groningen, toen nog in de Pelsterstraat. Daar heeft Jan een mooie tijd gehad. Vervol-
gens moest hij in militaire dienst. Hij had de pech dat hij bij de luchtmacht terecht kwam, wat 
betekende dat hij twee jaar moest dienen in plaats van achttien maanden. Maar als je in die 
tijd een onderwijsplek kon krijgen gold een diensttijd van een jaar. 

Op zeker moment, na inmiddels een jaar in dienst en gelegerd in Appingedam, solliciteert Jan 
in Godlinze. Hij hoort er echter niets meer van, en hij denkt, dat gaat niet door. Wat later wordt 
Jan gebeld door de burgemeester van Bierum. Die vertelt hem dat hij weliswaar de baan in 
Godlinze niet heeft gekregen, maar dat hij wel kan solliciteren naar de functie van hoofd van 
de school in Krewerd. 

En zo wordt Jan, na een goed gesprek op het gemeentehuis, benoemd in Krewerd op een 
tweemansschool met een voorlopige aanstelling, vanwege het nog ontbreken van de hoofdak-
te. Het is een drukke tijd, Jan heeft nog nauwelijks ervaring, moet veel nog leren en 's avonds 
ook nog studeren voor de hoofdakte. 

Zijn voorganger hoofd van de school woonde destijds in een huis, dat na zijn vertrek al die tijd 
leeg gestaan had. De eigenaar, de kerkvoogdij van de Hervormde kerk in Krewerd, wilde graag 
weer huurinkomsten en bood het grote vrijstaande huis aan Jan te huur aan. Zo'n huis leek 
hem wel wat en dan kon hij ook trouwen met zijn verloofde, Harmke Dikkema uit Harkstede.

Ze kregen twee dochters, Tineke en Marjan, die - inmiddels volwassen geworden - nu beiden 
met hun partners in Adorp wonen. Jan haalt een stapel foto's tevoorschijn en vertelt trots over 
zijn kinderen en kleinkinderen. Jan is in Krewerd veertien jaar hoofd van de school geweest. 

In die tijd moesten de kinderen die vanaf de lagere school naar de HBS gingen nog bijles heb-
ben, de toelatingseisen waren toen hoog. Jan durft daarom de volgende stelling wel aan: "Ik 
denk dat de kinderen die toen van de lagere school naar de HBS gingen, meer parate kennis 
hadden, dan de leerlingen die nu van van middelbare school af komen, vooral met de vakken 
aardrijkskunde en geschiedenis."
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Na veertien jaar gingen ze op zoek naar een andere standplaats, zoals Termunterzijl met een 
nieuwe zesklassige school, waar Jan hoofd kon worden. Toen ze daar op een mooie dag in 
het voorjaar rondkeken, kwam op dat moment net de vissersvloot de haven binnenvaren. Jan 
zegt lachend: "Nu moet je weten dat wij een verschrikkelijke hekel aan vis hebben. En het wàs 
toch een enorme vislucht..." 

De aanleiding voor zijn definitieve vertrek uit Krewerd, was dat hij op een zeker moment con-
tact had met de inspecteur. Die wees hem op een vacature in Adorp en of dat niet wat voor 
hem was. Die vacature kende Jan inderdaad, maar de inzendtermijn voor sollicitaties was al 
verstreken en hij dacht er inmiddels niet meer aan. 

Maar de inspecteur had overleg gehad met toenmalig burgemeester Sybesma: "Als uw sol-
licitatie maandagmorgen op het gemeentehuis ligt, doet u nog mee." Jan solliciteerde en wat 
later kwam een delegatie van de gemeente kijken in Krewerd. En die was zeer tevreden. 

Toen Jan op het punt stond benoemd te worden vroeg burgemeester Sybesma: "Neem je het 
aan als je benoemd wordt?" Jan: "Onder één voorwaarde, òf er wordt wat aan de oude school 
gedaan, òf er komt een nieuwe school. Die ouwe rommel, daar wil ik niet in." Dat werd hem 
toegezegd en dus nam Jan de benoeming aan.

De meesterswoning stond op het punt in aanbouw te komen, een grote, vrijstaande woning. 
Maar de woning moest nogal wat huur opbrengen, 350 gulden per maand, waar Jan voor een 
vrijstaande woning in Krewerd met prachtig uitzicht 80 gulden moest betalen. "Dus dat kon 
bruin niet trekken", lacht Jan. 

Toen zijn de plannen gewijzigd in een dubbele woning voor hem en nog een onderwijzer, die 
een jaar later werd aangesteld. In de tijd dat de beide woningen gebouwd werden, woonden 
ze tijdelijk in de leegstaande meesterswoning op Klein Wetsinge van juli 1970 tot september 
1971. Toen was het huis in Adorp klaar, waar Jan nu nog steeds woont.

De verbouw van de oude school liet eerst wat op zich wachten, maar twee jaar later is er eerst 
een semipermanent schoolgebouw geplaatst, samen met wat eerder een semipermanente 
kleuterschool, op de plek waar nu het nieuwe schoolgebouw staat, aan de Kleine Straat. 

Dat had nog wat voeten in aarde, want de burgemeester had de nieuwe lagere school in het 
uitbreidingsplan oostelijk van de Provinciale weg gedacht. Maar dat was toen alleen nog gras-
land, dus zei Jan tegen de burgemeester: "Dat kan nog wel tien jaar duren en al die tijd zit ik 
dan in dat oude gebouw."

Jan had daarbij achteraf een vooruitziende blik, want toen de nieuwe onderwijswet, de Mam-
moetwet van 1985, in werking trad, moest de kleuterschool en de lagere school geïntegreerd 
tot basisschool en in één gebouw ondergebracht worden. En Jan vond de plek aan de Kleine 
Straat ideaal daarvoor. 

Jan heeft de nieuwe basisschool zelf mee ontworpen en mee ingericht. "Alleen de plattegrond 
hoor." Drie maanden na de opening stopte Jan met werken, in 1989. Jan was toen 56 jaar. Dat 
was met de DOP-regeling, die onderwijspersoneel van 55 tot en met 58 jaar de mogelijkheid 
gaf vervroegd uit te treden, om meer jonge onderwijzers aan het werk te helpen. 

Jan heeft zelf ook altijd gesport: turnen, atletiek. En schaatsen, hij was een goede kortebaan-
schaatser en is zelfs nog provinciaal kampioen langebaan geweest. In Adorp heeft hij zich 
vanaf het begin ingezet voor sport voor kinderen. "Belangrijk is dat gymnastiek en sport door 
de eigen leerkracht worden gegeven. Hij of zij kent de goede en minder goede kanten van de 
kinderen en kan daar op inspelen," zegt Jan.

Daarnaast heeft Jan zich ingezet om het volleybal van de grond te krijgen in Adorp. Ook in 
Bierum heeft Jan vijf jaar gymnastiek gegeven. In Adorp begon Jan het volleybal met acht 
dames. De trainer was juist vertrokken en Jan wilde zolang wel trainer zijn tot er een nieuwe 
benoemd zou worden. Maar hij vond het zo leuk en gezellig, hij heeft het dertig jaar gedaan! 
Toen hij stopte, speelden ze met elf teams in de competitie.
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Na de bouw van de semipermanente kleuterschool, in 1970, en de lagere school, in 1972, is 
de oude school met hulp van het hele dorp tot dorpshuis getransformeerd en geopend in 1975. 
De eerste beheerder werd echter na een halfjaar al ziek en overleed na enige tijd. De vrouw 
van die beheerder wilde wel doorgaan, maar niet alleen. Harmke ging de vrouw tijdelijk helpen 
en als ze dan gewend was zou ze het zelf wel alleen kunnen. 

Maar de beide dames hadden niet de vereiste diploma's. Toen heeft Harmke de nodige oplei-
dingen gevolgd en is er zo helemaal bij betrokken geraakt. En ze vond het leuk. Jan was vanaf 
het begin voorzitter van het stichtingsbestuur en moest soms ook invallen of meehelpen. Op 
die manier is het dorpshuis min of meer hun ding geworden. 

"Het liep als een trein met ons beiden", zegt Jan. "Jammer dat Harmke later ziek werd, toen 
was het gebeurd." Harmke is 61 jaar geworden. Veertien jaar heeft ze met borstkanker ge-
sukkeld en veel behandelingen ondergaan. Toch kijkt Jan op een hele mooie tijd terug met 
Harmke. Sindsdien is Jan nu ruim achttien jaar alleen. "En dat alleen zijn went nooit, zegt hij."

Een andere grote hobby van Jan en Harmke was het maken van bloemstukken met als basis 
oude houten stronken of kienhout. Jan bewerkte het hout, Harmke deed de bloemen, grassen, 
droogbloemen en soms ook zijdebloemen. Veel foto's komen op tafel van prachtige stukjes. 
Nog steeds maakt Jan kerststukjes voor de kinderen. Maar ook tuinieren mag Jan graag doen.

Heeft Jan nog andere hobby's?
Jan is lid van en caravanvereniging van alleenstaanden. "Je komt op de camping dezelfde 
soort mensen tegen, alleenstaanden, soms tien, soms vijftien. We hebben het heel leuk met 
elkaar." Meestal blijft Jan een kleine week, gaat dan weer naar huis en een paar weken later 
gaat hij opnieuw weg, naar een andere camping. Ook weer met alleenstaanden.

Hij doet dat al achttien jaar zo. Daarnaast is Jan ook nog vijf keer naar Kroatië geweest, ook 
helemaal alleen met de caravan. Vroeger, toen zijn vrouw nog leefde, gingen ze daar jaren 
achtereen naartoe. Ook gaat Jan altijd naar de 55+-groep beurtelings in Artharpe en Ubbega-
heem. En hij eet altijd mee aan de dorpstafel in Artharpe.

Hoe is het met de gezondheid?
Jan is nog steeds goed gezond en fit. "Dat komt omdat ik zoveel aan sport heb gedaan," zegt 
Jan. Wel heeft hij, zoals veel ouderen, een wat hoge bloeddruk. En echt lange wandelingen 
doet Jan niet meer, maar fietsen des te meer. 

Wat vindt Jan zijn beste eigenschap en wat zijn slechtste? 
"Als ik mij iets voorgenomen heb, wil ik er ook alles aan doen om het af te maken. Maar ik ben 
soms ook ongeduldig en haal wel eens wat te fel uit."

Hoe kijkt Jan terug op zijn leven tot nu toe? 
"Als ik het weer over zou kunnen doen, zou ik het direct doen." Jan is een onderwijsman in hart 
en nieren. Alleen het onderwijs van de laatste jaren van zijn carrière vond hij minder, door alle 
veranderingen en de enorme administratie. "Als de kinderen naar huis gingen, begon voor mij 
het echte werk."

Februari 2016, Bé Kuipers
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Valentijnstaart D66 voor zilveren Culturele Commissie Adorp

De Valentijnstaart, die de 
Winsumse D66-afdeling elk 
jaar rond Valentijnsdag aan-
biedt aan een organisatie die 
zich op een bijzondere wijze 
inzet voor de gemeenschap, 
ging dit jaar naar de Culturele 
Commissie Adorp. Deze 
bestaat dit jaar 25 jaar. De 
overhandiging vond plaats 
tijdens de avond van maan-
dag 15 februari.

Dat kwam heel goed uit, want juist toen hield de CCA een vergadering waarop
de plannen voor de viering van het zilveren jubileum verder werden uitgewerkt.
Fractievoorzitter van D66 in de Winsumse Raad, Rolf Prummel, die de taart aanbood, zei 
onder de indruk te zijn van wat de CCA allemaal doet in haar werkgebied, de voormalige ge-
meente Adorp. In 2015 betrof dat maar liefst 16 verschillende activiteiten. “Ga zo door!” was 
dan ook zijn advies. Hij was overigens niet alleen, maar werd vergezeld door Jellie Willemsen.

Voorzitter Ben Kwerreveld stond 25 jaar geleden aan de wieg van de CCA. Hij realiseerde zich 
toen dat de fraaie dorpskerk maar eens per veertien dagen werd gebruikt voor een zondagse 
kerkdienst. Dat was jammer want de ruimte was immers ook heel geschikt voor veel andere 
activiteiten, zoals exposities en concerten. Al snel vond er een eerste expositie plaats. De CCA 
was een feit. In de beginjaren ging het jaarlijks nog niet om veel activiteiten, maar dat veran-
derde al snel. Dat kwam voor een deel doordat ’t Witte Hoes, waar Frans de Roover uitbater 
was, ook een geschikte locatie was voor diverse muzikale evenementen, zoals de jamsessies 
en Gronings- en anderstalige avonden. De schooljeugd in Adorp en Sauwerd geniet verder 
jaarlijks door een samenwerkingsverband van de CCA met OBS de Wierde in Adorp en CBS 
de Meander in Sauwerd van een aantal artistieke happenings. Daarnaast is er elk jaar een 
voorstelling voor de jeugd. Dat is mogelijk i.s.m. de Vereniging voor Volksvermaken Adorp.

De CCA bestaat momenteel uit zes personen: Ben Kwerreveld (v.z.), Anna Zuidema, Lydia 
Bruins, Carla Roffel, Monique Hamming en Wicher Visser. Daarnaast is er nog een grote groep 
vrijwilligers actief. Een deel daarvan zorgt voor het opzetten van de panelen bij de exposities 
en het installeren van een podium in de kerk voor een concert. Anderen zorgen voor het in 
stand houden van de site en het ontwerpen van posters.

De CCA kan functioneren doordat sponsoren bijdragen en er subsidies worden ontvangen, 
zoals van de gemeente Winsum. Sinds een aantal jaren kent men ook het systeem van 
‘Vrienden’, waarbij men voor een bedrag van minimaal € 10,- per jaar vriend wordt. De CCA is 
aangemerkt als een Culturele ANBI, wat inhoudt dat gulle gevers het geschonken bedrag voor 
125% kunnen opgeven bij de fiscus.

Het zilveren jubileum wordt groots aangepakt met verschillende activiteiten. Het hoogtepunt 
valt tijdens het laatste weekeinde van mei, waar dan een podium wordt geboden aan de be-
woners uit het eigen werkgebied. Er zijn dan diverse activiteiten zoals open ateliers en een 
happening a la ‘Tussen Kunst en Kitch’,  speelt de Fanfare en zingt het Koor Hoge & Lage der 
Aa. Burgemeester Rinus Michels verricht de officiële opening. De eerste (gratis) activiteit in het 
kader van het jubileum is al op 19 maart. Dan komt Circus Santelli naar dorpshuis Artharpe. Op 
dezelfde dag is er overigens nog een andere activiteit. Dan vindt namelijk in de dorpskerk van 
Adorp de uitvoering plaats van het passieconcert ‘Membra Jesu Nostri’ van Dietrich Buxtehude 
door vocaal ensemble Sequens met een strijkersensemble. Hierbij gaat het overigens om een 
jaarlijks terugkerende uitvoering (aanvang 20.00 uur, toegang € 12,50).
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RaitdaipRun 2016

Elke eerste zaterdag van april organiseert loopgroep de RaitdaipRunners haar eigen loop, de 
RaitdaipRun. Er zijn drie afstanden te lopen, nl.  5 km, 10 km en 10 mijl (route zie hieronder). 
De loop voert door het mooie Reitdiepdal en het dorp Sauwerd. Ook de jeugd (t/m 17 jaar) 
wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. Voor iedere loper is er na afloop altijd een mooie 
herinnering.

De eerstvolgende RaitdaipRun wordt gehouden op zaterdag 2 april 2016. Start jeugd en vol-
wassenen (alle afstanden) is om 16.00 uur bij dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd. Inschrijven 
via voorinschrijving op  www.inschrijven.nl of ter plaatse op 2 april vanaf 14.00 uur tot 15.30 
uur. De kosten bij voorinschrijving bedragen € 2,50 (jeugd t/m 17 jaar) en € 6 (volwassenen). 
Inschrijving op 4 april is € 4 (jeugd t/m 17 jaar) en € 7,50 (volwassenen).

Voor de basisschooljeugd is er weer de Kidsrun, deze start om 15.00 uur. Inschrijven alleen ter 
plaatse mogelijk vanaf 14.00 uur, kosten € 2.

Gelegenheid voor omkleden en douchen is bij Sportpark De Lange Twee, bij VV SIOS. Onder-
weg zijn verschillende waterposten en ook na afloop wordt de inwendige loper goed verzorgd!

Parkeergelegenheid: Plantsoenweg, Oosterstraat, Sportpark De Lange Twee. Volg hierbij de 
aanwijzingen van onze verkeersregelaars.

Sponsoring RaitdaipRun 2016
Zonder sponsoring is het voor ons als loopgroep niet mogelijk een evenement als de Rait-
daipRun te organiseren. Wij zijn onze sponsors dan ook zeer dankbaar voor hun bijdrage! 
Wil je ook sponsor worden en/ of weten wat dit inhoudt? Neem dan contact met ons op via  
raitdaiprunners@gmail.com.

Informatie voor inwoners van Sauwerd en Wetsinge:
De volgende straten zullen deze dag tussen ca. 14.30 uur en 18.00 uur geheel afgesloten 
zijn voor verkeer:  Burchtweg, Singelweg, Oude Kerkstraat,  Schuttersweg en Hoogpad.  De 
volgende straten zullen gedeeltelijk afgesloten zijn: Kerkstraat, Noorderweg, Provinciale Weg, 
Groot en Klein Wetsinge, Hekkum. Deze middag  is een aantal verkeersregelaars actief, zij 
helpen je graag. Wij vragen om eenieders begrip en medewerking. 

Route 5 km
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Route 10 km

Route 10 mijl, 16,1 km

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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Beste dorpsgenoten van Groot en Klein Wetsinge en Sauwerd

Veel mensen wisten het niet of hebben misschien geen acht geslagen op eerdere berichten, 
Wij aanvankelijk ook niet. Daarom dit artikel om u alsnog te informeren over een megaproject 
dat op stapel staat tussen de beide dorpen Klein Wetsinge en Sauwerd: een nieuwe 380 kV 
hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Het tracé van deze nieuwe verbinding volgt grotendeels dat van de bestaande 220 kV verbin-
ding en gaat precies tussen de dorpen Klein Wetsinge en Sauwerd door. Officieel heet het dat 
hier sprake is van een één op één vervanging. Ofwel de nieuwe hoogspanningslijn vervangt 
gewoon de oude. Maar de werkelijkheid is dat de nieuwe lijn er heel anders uit gaat zien en 
veel zwaarder wordt uitgevoerd.

Geen 220 kV (kiloVolt = duizend Volt), maar 380 kV, bijna twee zo zwaar. Geen vakwerkmas-
ten meer, maar massieve stalen palen, twee aan twee, ruim 27 meter uit elkaar. En de elektrici-
teitskabels hangen niet, zoals nu, in twee lagen aan de masten met daarboven de aardings-
draden, maar ze hangen straks op drie niveaus boven elkaar met ook weer de aardingsdraden 
erboven, een woud van draden. 

Bovendien worden de palen door die drie niveaus hoger. Geen 40 meter zoals nu, maar 55 tot 
60 meter hoog. En als klap op de vuurpijl worden de beide masten tussen Sauwerd en Klein 
Wetsinge nog extra dik, vier meter aan de basis vanwege de optredende trekkrachten, omdat 
juist dáár een knik in het tracé komt. 

Wij hebben een brief met onze bezwaren en ideeën naar B en W en de Raad van Winsum 
gestuurd. Andere particulieren en de vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge hebben 
ook dergelijke brieven gestuurd waarin zij hun bezorgdheid aan het gemeentebestuur kenbaar 
maakten. Daarnaast hebben wij verschillende raadsfracties bezocht om onze bezorgdheid te 
uiten en argumenten te geven voor onder ondergrondse kabels.

Daarbij bleek ons dat ook de raadsleden nog veel vragen hadden. Mede hierdoor is de raads-
vergadering van 9 februari, waar dit onderwerp als opiniërend en besluitvormend op de agen-
da stond, aangepast tot een informatieve raadsvergadering. Een drietal mensen van het mini-
sterie van Economische Zaken (opdrachtgever) en TenneT (de ontwerper en uitvoerder van 
de nieuwe hoogspanningslijn) gaven daarbij een presentatie. Zowel raadsleden als burgers 
konden vragen stellen, waar veel gebruik van gemaakt werd. 

Wij vinden de nieuwe hoogspanningslijn een enorme aanslag op het landschap, vanwege 
deze massieve, hoge palen en het "gordijn" van verticaal aangebrachte elektriciteitsdraden. 
Let wel, dit gebied is onderdeel van het oudste cultuurlandschap van West Europa met zijn 
meeden- en wierdenlandschap, met het Reitdiepgebied, het Middagh-Humsterland en - niet 
vergeten - het weidse Groningse landschap met zijn hoge luchten.

Daarom stellen wij voor de elektriciteitskabels ondergronds aan te leggen, in ieder geval in het 
gebied tussen Klein Wetsinge en Sauwerd en in Middagh-Humsterland, of anders door een 
gewijzigd tracé, ook ondergronds. Uitgerekend de twee massieve palen tussen beide dorpen 
worden nóg zwaarder uitgevoerd dan de gewone palen. 

Wij hebben informatie ontvangen van een zogenaamde horizontaal gestuurde boring. Daarbij 
worden de kabels diep onder het maaiveld door geboord, zonder het maaiveld en de onder-
grond te verstoren en dus zonder schade. Deze techniek is weliswaar ook niet goedkoop, 
maar vooral voor gedeelten in kwetsbare gebieden is boren dè oplossing. 

Uit berichten op de website van TenneT blijkt trouwens dat TenneT deze gestuurde boringen 
zelf ook toepast bij kruisingen met de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal nabij Rotterdam, 
Diemen bij Amsterdam, de nieuwe verbinding Beverwijk Bleiswijk, t.w. 3 kilometer langs de 
Polderbaan bij Schiphol, 3,5 kilometer langs de wijk Floriande in Hoofddorp, en ruim 2 kilome-
ter bij de kruising bij Rijpwetering (alles 380 kV) en een tracé van 20 km nabij Krimpen aan 
den IJssel (150 kV).
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Overigens vond Tennet zelf het overwegen waard te onderzoeken of delen van het nieuwe 
tracé Eemshaven- Vierverlaten, nl. Sauwerd-Klein Wetsinge, het Reitdiepdal en Middag Hum-
sterland, ondergronds aan te brengen zijn. Daarbij gingen ze uit van een alternatieve route, 
die tussen Bedum en Sauwerd naar het zuiden afbuigt, door de Sauwerdermeeden en de Ko-
ningslaagte gaat, verder ten zuiden van Adorp langs en zo aansluitend op Vierverlaten. 

Technisch is dit inderdaad mogelijk volgens dat onderzoek van Tennet. Echter, in de uiteindelij-
ke afweging van voor- en en nadelen adviseert Tennet bovengrondse aanleg. Waarschijnlijk 
is het kostenaspect hierbij doorslaggevend. Maar wat zijn kosten in relatie tot het Groninger 
landschap en de beleving daarvan?

Noord-Groningen begint immers steeds meer op een wingewest te lijken. Eerst is het gas 
onder onze bodem weggehaald en ten nutte gemaakt voor heel Nederland. Terecht natuur-
lijk, maar wij zitten nu wel met aardbevingen en met bodemdaling. En nu wordt ook boven 
de grond het weidse landschap verpest door een mega "afrastering", dwars door - alweer - 
Noord-Groningen. 

De PvdA-fractie van de gemeenteraad van Winsum heeft een motie opgesteld, gesteund door 
bijna alle andere fracties. Daarin spreekt de Raad o.m. uit dat alleen ondergrondse verbindin-
gen acceptabel zijn voor kwetsbare gebieden en met name die tussen Sauwerd en Klein Wet-
singe. En verder dat nader technische onderzoek gedaan moet worden naar ondergrondse 
bekabeling en dat landelijk budget geen reden mag zijn voor het onnodig aantasten van het 
Groninger landschap. 

Deze motie is op de raadsvergadering van dinsdag 23 februari aangenomen met alleen de 
eenmansfractie van de VVD tegen (14 stemmen tegen 1). Een hoopvol, eerste begin, maar de 
uiteindelijke beslissing ligt bij de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. 
We zijn er nog niet, we gaan door.

Ondertussen hebben wij als ad hoc actiegroep (Jaap Wolters, Els Wessels en Bé Kuipers) on-
derdak gevonden bij de vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. Het bestuur is het met 
ons eens dat we moeten moeten streven naar een ondergrondse kabelaanleg van delen van 
de nieuwe hoogspanningslijn om daarmee de kleinschalige en kwetsbare gebieden te ontzien, 
vooral die tussen Sauwerd en Klein Wetsinge.

Namens de vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, ook namens de genoemde actie-
groep en gesteund door een groeiende groep bewoners,

Bé Kuipers, Sauwerd

	  Fotomontage 1, tracé gezien vanaf Sauwerd naar Klein Wetsinge vanaf de Merenweg (rechts) 
en de Valgeweg (links). Het maisveld van vorig jaar verhult de dikte van de masten op de 
grond. Je moet heel goed kijken om het torentje van de Wetsinger kerk te vinden.

Op deze en de volgende pagina fotomontages afkomstig uit het voorlichtings- en informatie-
materiaal van TenneT.
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	  Fotomontage 2, tracé tussen Klein Wetsinge en Sauwerd, hoek Molenstreek-Valgeweg, vanaf 
boerderij Bloem richting Sauwerd.

Eerdere vermelding plannen nieuwe hoogspanningslijn

De plannen voor de nieuwe hoogspanningslijn zijn niet nieuw. Een eerste informatiebijeen-
komst voor ons gebied is gehouden in november 2012. Daarvan is in het Contactblad van 
december 2012 (zowel editie 1 december als 15 december) verslag gedaan. Daarbij zijn al 
twijfels geuit over hoe het er uit zou gaan. De fotomontages en maquettes overtuigden toen 
namelijk al niet dat het wel zou meevallen (ter illustratie was daarom ook een afbeelding 
opgenomen van de nieuwe masten). Ook leefden er zorgen ten aanzien van gezondheidsri-
sico's. Deze publicaties zijn te vinden via www.contactblad.info/Contactblad-archief.html

Toen bijna een jaar later het voorbereidingsbesluit voorlag (en iedereen die dat wilde dit kon 
inzien op het gemeentehuis), is de hoogspanningslijn wederom in het Contactblad vermeld in 
de maanden augustus en september 2013 met daarbij het vervolgtraject.

Daarnaast is over de nieuwe hoogspanninslijn in het algemeen (dus het gehele tracé) met 
enige regelmaat een stukje verschenen in het Dagblad van het Noorden. En op beslissende 
momenten zijn er formele aankondigingen geweest in de diverse bladen van de NDC-groep, 
zowel abonnee als huis-aan-huis met melding van inzage van stukken inzien en reactiemoge-
lijkheden. En tijdens de informatiebijeenkomst in november 2012 was onder de aanwezige in-
woners uit Sauwerd en Wetsinge ook een bestuurslid van Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. 
Dit in combinatie met de diverse publicaties betekent dat het aan informatie niet ontbroken 
heeft, maar het project desondanks onder de radar gebleven is. Hopelijk is de actie die sinds 
de afgelopen maand pas op gang komt niet te laat. Gelukkig heeft de techniek in de tussentijd 
niet stil gestaan en kan dat nu mogelijk op zo'n laat moment uitkomst bieden.

	  
Fotomontage 3, tracé Klein Wetsinge met zicht op Sauwerd, vanaf de Provinciale weg, hoek 
Molenstreek, nabij de molen.
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Schilderijen en glazen sculpturen en objecten in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp nodigde voor de expositie, die op 2, 3, 9 en 10 april wordt 
gehouden in de kerk in Adorp, twee kunstenaars uit. Het gaat daarbij om Linda van Huffelen 
(glasobjecten) en Harry Meerveld (schilderijen). De expositie is op genoemde dagen van 14.00 
tot 17.00 uur te bezoeken. De toegang is steeds gratis. De officiële opening, die door Carla da 
Silva muzikaal zal worden verricht, is op 2 april om 14.00 uur. 

Linda van Huffelen
De glazen sculpturen en objecten van Lin-
da brengen kleur in uw leven. De manier 
waarop licht door glas schijnt en de kleuren 
die dan ontstaan zijn een levenslange fas-
cinatie voor haar, die zij graag met u deelt. 

De manier waarop glas vervloeit in de oven 
intrigeert Linda, zij doet dan ook continu 
onderzoek naar nieuwe mogelijkheden 
waarmee zij de vervloeiing kan beïnvloeden 
en nieuwe effecten kan veroorzaken. Linda 
houdt ervan om haarzelf uit te dagen met 
nieuwe technieken. Zij gebruik veel tech-
nieken die in Nederland niet of nauwelijks 
toegepast worden. Hiertoe behoren technieken met zelf gemarmerd glas, ultradunne stroken, 
mokume gane en glaskammen. De gebruikte techniek voor de vrijstaande sculpturen heeft zij 
zelf ontwikkeld in gesmolten glas. Haar werk is verkocht aan klanten in onder andere Neder-
land, Duitsland, België, Spanje, de Verenigde Staten, China, Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Arabische Emiraten.

Harry Meerveld
Harry is een pure rea-
list, niet fotorealistisch, 
het schilderproces moet 
zichtbaar blijven in het 
werk. Zijn inspiratie is 
heel divers, van winter-
landschappen tot koe-
ien, tot pure stillevens. 
Deze Noordeling schil-
dert in zijn prachtige atelier de mooiste werken, onder invloed van het Groningse licht. Geen 
poespas, gewoon mooie schilderijen maken, dat is wat bij Harry past. Harry schildert met 
olieverf op paneel. Met deze onderwerpen zoekt hij naar evenwicht en verstilling in het spel 
van licht, kleur, ruimte en vorm. De laatste paar jaar schildert hij ook graag portretten van mens 
en dier.

Carla da Silva (openaar expositie)
Carla is een enthousiaste vertolkster van het Jiddische lied, de gezongen variant van de 
klezmer muziek. De vreugde en weemoed in deze muziek ontroert, vervoert en maakt je vro-
lijk. Begeleid op haar accordeon, zingt Carla verstilde poëtische liedjes, maar ook uitbundige 
theaterliederen, zoals het bekende “Bay mir bisti sheyn”. Jiddisch is een Joodse taal die in 
Duitsland is ontstaan en vrij dichtbij het Nederlands staat.

We zien u graag!
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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties

Rode Kruis afdeling  Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden 
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. 

Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar  weer  6x een  
dag/middag uitje gaan organiseren.  Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen 
met een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De 
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.

De volgende dagen staan op de agenda:

 ¾Woensdagmiddag 11 mei:     Doe Zoo

 ¾Woensdag 8 juni de hele dag:  Bad Nieuweschans.

 ¾Woensdagmiddag 14 september: Ot en Sien met huifkartocht

 ¾Woensdagmiddag 12 oktober:  Wijnboerderij/proeverij of high tea

 ¾Woensdagmiddag 9 november:  Knols koekfabriek en stamppot buffet

 ¾Woensdagmiddag 14 december:  Kerstshoppen 

U kunt zich voor de uitjes opgeven bij:
 Lobke Overdevest   0595 571725
 Hennie Wijbenga    0595 402600
 Agnes Buikema   050 3061678

Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze 
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er 
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel 
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. De 
Henry Dunant vaart voor de afdeling Groningen in week 40 . Als er voldoende ruimte is, kunt u 
uiteraard ook in andere weken meevaren.  

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

We hebben het getroffen in Sauwerd dat we nog steeds een supermarkt hebben.

Een supermarkt die o.a. werkt met mensen die anders slecht op de arbeidsmarkt komen. Door 
op deze manier te werken is het mogelijk om door te stromen naar een regulier betaalde baan.

Mensen die hier altijd al hebben gewoond weten dat er altijd een kruidenierswinkel is geweest 
die we nu supermarkt noemen.

In de loop der jaren is de supermarkt steeds uitgebreid en aangepast om aan de wensen van 
klanten te kunnen voldoen. Onze Superrr, onderdeel van de Spar die de producten levert, en 
ons voorziet in de dagelijkse behoeften en nog veel meer te bieden heeft. Deze Superrr or-
ganisatie heeft in 13 plaatsen in ons land winkels om de dorpen leefbaar te houden en service 
te geven.

Retail Re-integratie, Relatie in het dorp, vandaar de naam Superrr met drie R.

Nu maak ik me zorgen om het voortbestaan van onze Superrr. De concurrentie uit de omtrek 
is groot, maar wat als onze supermarkt niet meer rendabel is en ze de deur moet sluiten?

Hoe moeten we dan verder? Gelukkig is het nog niet zo ver en kunnen we onze dagelijkse 
boodschappen bij onze Superrr in eigen dorp kopen.

Doordat de gemeente nog weer subsidie geeft voor het eerste halfjaar kan de zaak nog 
doordraaien. Maar na dit halfjaar? Geen winkel meer? Geen sociale contacten meer rond 
en in de winkel? Geen brood, groente, vlees, zuivelproducten, dagelijkse behoeften, geen 
postzegels, aspirine, kaarten en zo kun je wel doorgaan is dan niet meer verkrijgbaar.

Toch niet aan denken? Steun daarom onze Superrr zodat we onze supermarkt kunnen houden!

Een dankbare, maar bezorgde, Superrr klant uit ons dorp

Aan de Inwoners van Sauwerd, Groot- en Klein Wetsinge,

Het is alweer 10  jaar gelden dat de Vereniging Dorpsbelangen samen met u een dorpsvisie 
heeft samengesteld. Deze visie had een looptijd van 10 jaar. In die periode zijn bijna alle zaken 
die we wilden realiseren afgewerkt. 

Het leek ons dan ook wenselijk weer een nieuwe dorpsvisie te maken. Daarvoor is er een 
enquête gemaakt met vragen die die relevant zijn voor onze dorpen.  Deze enquête heeft u 
inmiddels allemaal ontvangen. 

Wij vragen u deze enquête in te vullen en in te leveren bij de volgende adressen; Superrr, 
Dorpshuis Ubbegaheem of basisschool de Meander Sauwerd.

U kunt ook gebruik maken van onze website www.ditissauwerd.nl om de enquête digitaal in 
te vullen. Hier gaat onze voorkeur naar uit in verband met het verwerken van alle gegevens.

Wij hopen dat zoveel mogelijk formulieren worden ingevuld, zodat wij een goed beeld krijgen 
van wat er leeft in onze dorpen en wij deze gegevens met u kunnen bespreken op de binnen-
kort te houden verschillende keukentafelgesprekken.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd, Groot- en Klein Wetsinge

Secretariaat Provinciale weg 5, 9771 TA Sauwerd
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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 Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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

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

Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het 
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot 
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor 
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel Niet
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten 
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook 
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met 
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar

LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd 
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-win-
sum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om 
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlog-
code, dan kunt u deze gratis aanvragen bij www.digid.nl. 
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente 
u nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat ge-
beurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening 
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016, 
tegelijk met de andere belastingaanslagen.

BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoor-
beeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of 
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga 
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

Informatie over afvalinzameling en recycling
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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.

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 in-
stallatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan. 
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal 
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen 
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdag-
middag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op 
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te 
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo 
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken. 

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 buiten-
land. 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 project-
en 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 ge-

meente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvra-
gen. 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 pal-
let 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 gespeciali-
seerd 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.



47 Contactblad 15 maart 2016www.contactblad.info

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 verant-

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

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

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

	  

Hond aanlijnen?
Poep opruimen?
Gewoon doen!
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