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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van juli en/of augustus waarin soms maar één editie
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand.
Inzien en downlaoden is gratis. De eerste editie van de maand wordt geprint en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering drie dagen voor verschijning. Het in elkaar zetten van het blad kost nu eenmaal
ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

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

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

 050-3061040

Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding:
S. Stratingh
 Molenweg 23

 050 306 2027

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

 050 306 1739

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

 050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
april
maand
Aanvragen kledingpas door mensen met laag inkomen (zie pagina 15)
maand
FNV belastingservice (zie pagina 27)
1 tot 15
Bestellen planten i.v.m. verkoopactie (zie pagina 19)
1 t/m 17
Opgave mogelijk voor reisje naar Jever en Emden (zie pagina 28)
1
18.00 u. Rommelmarkt in Artharpe te Adorp (zie pagina 28) / Geen Dorpstafel
1
20.00 u. Vrij klaverjassen in Ubbegaheem te Sauwerd
2/3
14.00 u. Expositie Schilderijen en glazen sculpturen en objecten, kerk Adorp; met
op 2 april officiële opening om 14.00 u. (zie pagina 38)
2
16.00 u. Raitdaiprun, vooraf inschrijven, start bij Ubbegaheem (zie pagina 39)
4
!
Bijeenkomst Steunpunt komt te vervallen
6
7.30 u. Referendum Associatieverdrag EU-Oekraïne, Artharpe te Adorp en Ubbegaheem te Sauwerd; tot 21.00 u. (zie pagina 15)
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 (zie pag. 16)
8
17.30 u. Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 18)
8
Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd
9/10
14.00 u. Expositie Schilderijen en glazen sculpturen en objecten, kerk Adorp (zie
pagina 38)
11
10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 20)
12
20.00 u. Jaarvergadering S&O, Ubbegaheem te Sauwerd
14
20.00 u. Laatste ronde voor de beker bij Kaartclub "Adorp" met prijzen, dorpshuis
Artharpe te Adorp
15
8.00 u. Gratis snoeihout wegbrengen en/of houtsnippers ophalen, gemeentewerkplaats (zie pagina 16)
15
10.30 u. St. 55+, Visje eten in Lauwersoog (zie pagina 30)
15
17.30 u. Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 18)
16
Oud-leden event Fanfarecops Adorp
17
15.00 u. Schrijver in de kerk: Saskia De Coster, kerk Klein Wetsinge (zie p. 22)
18
10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'natuur in eigen omgeving, Ubbegaheem te
Sauwerd (zie pagina 20)
22
Aflevering plantenverkoopactie, bestellen tot 15 april (zie pagina 19)
22
17.30 u. Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 18)
22
19.30 u. Brei- en haak café in Ubbegaheem te Sauwerd
25
10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 20)
26
7.45 u.
Reisje naar Jever en Emden (zie pagina 28)
27
10.00 u. Koningsdag, voor programma Sauwerd zie pagina 30
29
17.30 u. Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 18)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
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
8
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
22
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
29
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
5 juni
9.30 u. - ds. W. van der Wel
12
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Hemelvaartsdag
Pinksterzondag, Heilig Avondmaal
Kerk-en schooldienst
Afscheid/bevestiging ambtsdragers
Jeugddienst

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
3 apr.
9.30 u. - ds. M. de Vries
14.15 u. - ds. W. Jagersma
10
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
17
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
24
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
1 mei
11.00 u. - ds. P. Slager
16.30 u. - ds. A.G. Bruijn
5
9.30 u. - ds. W. Jagersma
8
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
15
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
22
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.J. Minnema
29
9.30 u. - ds. A.J. Minnema
14.15 u. - ds. W. Jagersma
5 juni
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
12
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn

's morgens Heilig Avondmaal
's middags themadienst
's middags themadienst
's middags themadienst

Hemelvaartsdag

Pinksteren

's morgens Heilig Avondmaal

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

Vanaf 18.00 u.
Vanaf 18.00 u.

	
  

Vaste activiteiten
Iedere week:
dagelijks
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
zaterdag
UNICEF

Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 22)
Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
Fanfarecorps Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
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.
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
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
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten

Inzamelingsacties
maand

Breigaren voor UNICEF (zie pagina 40)
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			
								


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

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

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

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
6
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Verzoamelstee
 r.maring@s-w-d.nl
 06 4887 4340
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com
werkdagen 9.30 - 10.30 u. 

0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

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



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061783
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch
of per mail gemeente@winsum.nl of tel.
storingsnummer

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
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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.
aangepaste dienstverlening op 6 april i.v.m. referendum Zie pagina 15.
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 42.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u aanvragen en regelen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de
deur uit hoeft, zoals een afschrift uit een akte van de burgerlijke stand of een uittreksel uit de
basisregsitratie personen. Ook het melden van verloren of gevonden voorwerpen kunt u online
doen via  www.winsum.nl net zoals meldingen over de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer etc.
DigiD
Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis aan te vragen via  www.
digid.nl
Internetkassa
Betalen gaat veilig en gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.
De meeste producten ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de brievenbus
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan meteen 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 telefonisch 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.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocument. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor u klaar ligt. U kunt
het document op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze receptie afhalen; op woensdag zelfs tot 19.00 uur. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open.
Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
8
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VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk
systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die
qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. Daarnaast kunt u
van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen
van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt
een profiel aan op basis
	
  
van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal
waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als
laatste welke type bekendmakingen.
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd tot en met de daarbij vermelde datum:
• plaatsen zonnepanelen, Paddepoelsterweg 5 in Adorp, 9774TG (2016-0001, 18 april 2016).
www.contactblad.info
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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 ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum, ' 0595-447777. Sommige bouwplannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk
op  www.libau.nl voor meer informatie.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• 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.
ZONNEPANELEN: VAAK VERGUNNINGSVRIJ, SOMS VERGUNNINGPLICHTIG
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen kunt u energie in uw woning besparen.
Bijvoorbeeld door isolerende beglazing, een nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel huiseigenaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeerdering voor energiebesparende maatregelen. Een maatregel die aan de buitenzijde van de
woning opvallend is, is het plaatsen van zonnepanelen.
In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder omgevingsvergunning
plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij u wél een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw zonnepaneel of -collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
In de overheidsfolder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' leest u meer informatie over het
vergunningvrij of -plichtig plaatsen. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid, bij zonnepanelen. U kunt ook een vergunningcheck doen op  www.omgevingsloket.nl. Neem bij twijfel over
vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen contact op met onze medewerkers van bouw- en
woningtoezicht.
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!
GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Wanneer u iets vindt of
verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze voorwerpen geregistreerd
en veelal bewaard.
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.
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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.
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 ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving,
bereikbaar via ' 0595-447777 of via * j.deboer@winsum.nl.
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.
www.contactblad.info
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WIJZIGINGEN PARTICIPATIEWET PER 1 JANUARI 2016
Met ingang van 1 januari gaan er een aantal belangrijke zaken veranderen in de Participatiewet, waaronder een wijziging in de kostendelersnorm en schuldregeling. Alle cliënten van
Sociale Zaken en Werk Hoogeland ontvangen hierover in januari 2016 een brief, in combinatie
met het overzicht van inleverdata voor het wijzigingsformulier & de uitkeringsdata 2016. De
wijzigingen in de wet houden het volgende in:
Taaleis (artikel 18b Participatiewet)
Met de Wet taaleis krijgt u de verplichting de Nederlandse taal te beheersen. De taaleis betreft
een inspanningsverplichting en deze gaat normaal gesproken per 1 januari 2016 in. Als u op
31 december 2015 algemene bijstand ontvangt, gaat deze plicht pas vanaf 1 juli 2016 gelden.
Kostendelersnorm (artikelen 19a, 22a en 24 Participatiewet)
De uitvoering van de norm voor kostendelers wordt gemakkelijker gemaakt. Dit gebeurt door
in de wet apart te bepalen wanneer er sprake is van een ‘kostendelende medebewoner’. De
nieuwe kostendelersnorm geldt alleen als u 21 jaar of ouder bent en kostendelende medebewoners heeft. Een “kostendelende medebewoner’ is iemand die 21 jaar of ouder is en het
hoofdverblijf in dezelfde woning als u heeft. Uw echtgeno(o)t(e), personen met een commerciële relatie en studenten zijn hier uitzonderingen op.
Niet-rechthebbende partner (artikel 24 Participatiewet)
U valt niet meer onder de kostendelersnorm wanneer u gehuwd bent en u, naast uw partner
die geen recht op een uitkering heeft, verder geen kostendelende medebewoners heeft. In dat
geval heeft u recht op 50% van de gehuwdennorm. Wanneer dit voor u betekent dat uw uitkering lager wordt en u er dus op achteruit gaat, blijft u over de periode van 1 januari 2016 tot 1
juli 2016 recht houden op de hogere uitkering die u nu ook ontvangt.
Schuldregeling bij overtreding inlichtingenplicht (artikel 60c Participatiewet)
Er wordt geen medewerking verleend aan een schuldregeling als wij een vordering op u hebben die is ontstaan doordat u niet heeft voldaan aan uw inlichtingenplicht. Dit geldt overigens
alleen als het zo is dat de medewerking aan een regeling leidt tot een gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van de vordering.
Vrijlating inkomsten uit arbeid (artikel 31 Participatiewet)
De vrijlating van inkomsten uit arbeid geldt nu voor een aaneengesloten periode van zes
maanden. Het hoeft straks geen aaneengesloten periode meer te zijn. De vrijlating kan hiermee ook ingezet worden voor verschillende, losse periodes van arbeidsinkomsten.
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 basisadministratie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op  www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie.
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen,
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie
of een lening aan? Op www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan
van uw woning laten uitvoeren.
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
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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 Werkplein Noord-Groningen.

Referendum 6 april 2016
Op woensdag 6 april 2016 is de stemming voor het raadgevend Referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De stempassen hiervoor zijn inmiddels
bezorgd.
Gemeentehuis woensdag 6 april 2016 gesloten
Het gemeentehuis is op woensdag 6 april 2016 ingericht als stemburau. U kunt op deze dag
geen rij- en of reisdocumenten aanvragen. Afhalen van documenten kan bij de receptie van
08.30 tot 16.00 uur.
Waar kunt u stemmen?
Op uw stempas staat het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Maar u kunt in elk willekeurig
stembureau in de gemeente uw stem uitbrengen. In de dorpen Winsum en Baflo zijn minder
stembureaus aanwezig dan bij reguliere verkiezingen. Op 6 april 2016 kunt u stemmen in:
• Gemeentehuis, Hoofdstraat W 70, Winsum
• CSG Winsum, Meeden 35, Winsum
• De Hoogte, Kerkpad 8, Winsum
• Sporthal Ripperdahal, Hamrik 4, Winsum
• Dorpshuis Agricola, Heerestraat 21, Baflo
• Dorpshuis Op Streek, De Streekweg 35, Den Andel
• Dorpshuis Schleurholtshuus, Nieuwestreek 33, Ezinge
• Kromme Akkers, Hunzeweg 68, Garnwerd
• Ubbegaheem, Burchtweg 4, Sauwerd
• Artharpe, Torenweg 9, Adorp
In de stembureaus gemeentehuis Winsum, dorpshuis Agricola Baflo en dorpshuis Ubbegaheem Sauwerd kunt u zittend vanaf uw scootmobiel stemmen. In elk stembureau
zal een rolstoel aanwezig zijn.

	
  

Geen stempas?
Heeft u geen stempas ontvangen? Vraag dan persoonlijk een vervangende stempas aan. Dit
kan tot en met dinsdag 5 april 2016, uiterlijk 12:00 uur bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Neem dan uw legitimatiebewijs mee.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over het Referendum op  www.winsum.nl of bel met het Klantcontactcentrum, ' 0595 447777.
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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 Onderhoud 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.
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.

Minder onveilige situaties tijdens rondwandeling door dorpen
Op woensdag 30 maart heeft een groep van 18 collegeleden, raadsleden en ambtenaren van
de gemeente Winsum samen met de politie een bezoek gebracht aan diverse dorpen in de gemeente Winsum. Tijdens wandelingen door Adorp, Sauwerd, Baflo, Ezinge en Winsum werd
in kleinere groepen gekeken welke woningen, schuren, garages, ramen en deuren makkelijk
te betreden waren.
Bij het aantreffen van onveilige situaties werd dit jaar een flyer overhandigd of in de bus
gedaan. Afgelopen jaren werden witte voetjes achtergelaten. In totaal werden er 50 flyers uitgedeeld. Op de flyer staan maatregelen die de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te
verkleinen. Het gaat dan vaak om relatief eenvoudige maatregelen, zoals waardevolle dingen
uit het zicht leggen en het wegzetten van attributen in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken.
Minder flyers
Dit jaar zijn er minder flyers uitgedeeld dan witte voetjes in voorgaande jaren. Het lijkt erop
dat inwoners bewuster zijn geworden om eventuele inbraken te voorkomen. Ten opzichte van
drie jaar geleden is in Winsum een duidelijke verbetering te zien. Tijdens de wandeling is veel
contact gezocht met inwoners. Er werd ook een bezoek gebracht aan zeven woningen van
slachtoffers van recente inbraken. Dit werd door zowel de deelnemers als bewoners als erg
positief ervaren.
Opvallende zaken
In de diverse dorpen werden relatief veel openstaande ramen aangetroffen. Ook staan er nog
te vaak materialen in achtertuinen die bruikbaar zijn om binnen te komen. Er werd bijvoorbeeld
een ladder gezien. Daarnaast stonden er containers naast platte daken, waardoor het voor
inbrekers erg eenvoudig is om binnen te komen.
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Zelf actie ondernemen
Wilt u zelf uw woning beter beveiligen? Maak dan zelf eens rondje om uw eigen woning. Kijk
bijvoorbeeld hoe uw woning zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bekijk of er voldoende verlichting is en of er geen groen is dat het zicht op uw woning belemmert. Verken ook of er ramen
en deuren zijn die gemakkelijk opengemaakt kunnen worden of dat er hulpmiddelen in de tuin
staan die het de inbreker wel erg makkelijk kunnen maken.

Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum
Het WMO-beleid van de gemeente Winsum wordt uitgevoerd
op basis van wetgeving vanaf 1 januari 2015.
Mantelzorgbeleid
Veel inwoners hebben in de eigen leefsituatie of in hun directe omgeving te maken met mantelzorg. Je helpt elke week of elke dag je moeder of iemand anders in je familie of in je buurt.
Mensen doen dat om uiteenlopende redenen. Het kost tijd, energie en het heeft impact op het
dagelijks leven van de vier miljoen mantelzorgers in Nederland.
Het is nodig dat er meer aandacht voor de noodzaak van mantelzorg in onze samenleving
komt. Ook voor de daaraan verbonden consequenties: heb je als mantelzorger nog tijd voor
jezelf , raak je niet overbelast? Het beleidsplan mantelzorg in onze gemeente is nog niet
klaar. Een kernteam vanuit de vier WMO-adviesraden is gevraagd om te adviseren hoe mantelzorgers die willen meedenken tijdens dit proces kunnen worden bereikt. Het is de bedoeling
om dit beleid in BMWE verband vast te leggen.
In de Wiekslag van 15 maart jl heeft u onder het kopje gemeentenieuws over het nieuwe beleid
kunnen lezen. Er komt een andere uitvoerende organisatie. De WMO-adviesraden van de vier
gemeenten zijn er vanaf januari 2016 bij betrokken.
BMWE Gemeenten
De BMWE Gemeenten hebben afgesproken dat het WMO beleid in principe gelijk zal zijn. De
4 adviesraden hebben daarom nu intensief overleg hoe zij hun adviestaak gezamenlijk gaan
oppakken. Het overleg verloopt uitstekend. De aanpak ,zoals genoemd bij mantelzorgbeleid,
is een eerste voorbeeld van de samenwerking .
Jeugdzorg
De WMO adviesraad is niet gerust over de verleende jeugdhulpverlening. Er zij teveel signalen
dat er ook in onze gemeente wachtlijsten ontstaan. Hulp wordt niet snel geleverd en uitvoerende hulporganisaties nemen onvoldoende verantwoordelijkheid, wat zorgen geeft.
Er is overleg op gang gekomen vanuit de gemeente en het CJG om te overleggen welke stappen voor verbetering gezet kunnen worden.
Nieuwe leden
Het College van B&W heeft twee nieuwe leden op voordracht van de WMO-adviesraad benoemd: mevrouw Charlotte Lusink en de heer Bert Bergsma, beide wonend in Winsum.
Reacties en vragen
Wij als WMO-adviesraad staan open voor reacties en opmerkingen van onze burgers om de
Gemeente adequaat te adviseren of de juiste vragen te stellen.
Mantelzorgbeleid, jeugdzorg en eigen bijdragen zijn momenteel de onderdelen waar we graag
meer van u over willen horen. U kunt contact opnemen met de WMO adviesraad. Dat kan via
de site of * wmoadviesraadwinsum@gmail.com of rechtstreeks met een van de leden van
de adviesraad.
www.contactblad.info
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Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum
De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen,
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Wij staan wij altijd voor u
klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl
 050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk 	
  Werk en MEE)

Dorpstafel in "Artharpe": menu’s
Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorpshuis Artharpe
voor een tweegangendiner dat Ingrid Slierings samen met vrijwilligers voor u bereidt. Ingrid is een professionele kok die zoveel
mogelijk met verse producten uit de regio werkt. Iedereen is
van harte welkom bij de dorpstafel met altijd iets bijzonders op
het menu.
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 8 april
Voorgerecht: Prei-aardappelsoep met spekjes
Hoofdgerecht: Boeren hamburger met frites en salade

Vrijdag 15 april (svp opgeven met of zonder vlees)
Hoofdgerecht: Gado Gado (Indonesisch groentegerecht), pindasaus en rijst
Nagerecht:
Abrikozenmousse
Vrijdag 22 april
Voorgerecht: Kruidige paddenstoelen op toast
Hoofdgerecht: Varkensfilet met portsaus, puree en groenten
Vrijdag 29 april (svp opgeven met of zonder vlees)
Hoofdgerecht: Spinazietaart met lauwwarme krieltjessalade
Nagerecht:
Schuimdessert met rood fruit
Vrijdag 6 mei (svp opgeven met of zonder vlees)
Voorgerecht: Anti Pasti (kleine koude Italiaanse gerechtjes)
Hoofdgerecht: Pasta met champignons-chorizo saus
De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.
18
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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 - Ubbegaheem gesloten zondag 1 t/m donderdag 5 mei
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.
Ubbegaheem gesloten zondag 1 t/m donderdag 5 mei
Voor feesten, partijen, vergaderingen en catering enz. kunt u op afspraak ook buiten reguliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via ' (050) 3061457 of (06) 11918517 of
via * fienekekladder@hotmail.com.

Jaarlijkse plantenverkoopactie voor zomerproject in Roemenië
De Plantenverkoopactie is wel bekend in het dorp en de opbrengst is weer voor ons zomerproject in Roemenië: o.a. afbouwen van een schoolgebouw. Deze wordt gebruikt voor huiswerkbegeleiding van een groep kinderen, die van niet naar school gaan gegroeid zijn, naar soms
de beste van de klas! Wat een beetje hulp toch kan doen!
Verder houden we 2 keer een week kindervakantiekampen, deze kinderen willen we graag
een prachtige week aanbieden.
De verkoop gaat deze keer anders: De planten leveren we volgens uw bestelling!
U krijgt een bestellijst in de deur, die willen we graag een week later weer ingevuld terug hebben. In ieder geval op donderdag 15 april. Dat is nodig vanwege de grote hangers.
We leveren de planten op vrijdag 22 april.
De betaling is wel contant. De prijzen staan op de bestellijst.
We willen u nog beter bedienen en zo de planten leveren die u graag hebt.
Heel erg bedankt alvast voor jullie bestelling en ben je bereid te helpen? Geef dat door aan
Dieneke Kloosterman, kan bij "Vannijs" of ' 050 4032047.
www.contactblad.info
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd,
waar men terecht kan voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning
bij eventuele problemen.
Een plek voor een praatje en een kop koffie, waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen!
Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.
Waar bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms
een wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus. Ook als u niet en Adorp, Sauwerd of Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan… kom gerust. Iedereen is van harte welkom.
Men hoeft ook geen lid te zijn van de Stichting 55+.
Maandag 4 april: Thema-ochtend komt te vervallen
Maandag 11 april: inloopochtend, 10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee
zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen,
problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.
Maandag 18 april: thema-ochtend 'Natuur in eigen omgeving', 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Anne van der Zijpp met natuur in eigen omgeving. Moet je voor natuurbeleving naar verre
landen reizen om prachtige landschappen en bijzondere levende organismen te zien? Moet
je alles uit de kast halen om prachtige waarnemingen te hebben in het buitenland. Als jij je
ogen goed de kost geeft, een beetje kennis verzamelt en er regelmatig op uit gaat, valt er in je
achtertuin veel te beleven.
Zo ben ik al meer dan 10 jaar bezig om rond mijn woonplaats Paterswolde landschappen, vogels, insekten en planten te fotograferen. En ik val nog regelmatig van de ene verbazing in de
andere. Niet alleen omdat er af en toe spectaculaire waarnemingen zijn, maar vooral omdat
gewone organismen tal van interessante eigenschappen blijken te hebben. Zo combineer ik
mijn ene hobby (fotografie) met de andere (natuurbeleving).
Maandag 25 april: inloopochtend, 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee
zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen,
problemen met computer, laptop, Ipad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.
Dit is het laatste Steunpunt voor de vakantie. in oktober start het nieuwe seizoen.
De Stichting wenst allen een fijne vakantie met heel veel mooi weer.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960
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Sauwerd 11 maart opgeschoond door CBS De Meander
Op 11 en 12 maart waren er in de gemeente Winsum verscheidene 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 opgeschoond.
De schoonmaakdag werd afgetrapt door groep 2. Om half
9 hebben zij veiligheidshesjes aangetrokken, vuilniszakken 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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Schrijver in de kerk in Klein Wetsinge
Zondagmiddag 17 april is Saskia De Coster (Leuven, 1976) te gast tijdens de twaalfde editie
van Schrijver in de kerk in de kerk van Klein Wetsinge.
Originaliteit
Saskia De Coster blinkt uit in lef, originaliteit en schoonheid. Haar romans zijn schitterende diamanten in het literaire landschap. Met haar roman Wij en ik nestelde De Coster zich definitief
tussen de grote literaire schrijvers. Wij en ik (waarvan meer dan 40.000 exemplaren werden
verkocht) won de Opzij-literatuurprijs en behaalde de longlist van de AKO Literatuurprijs en
de Gouden Boekenuil. Haar roman Held werd genomineerd voor de BNG Literatuurprijs en
behaalde de longlist van de AKO Literatuurprijs. Haar roman Dit is van mij stond op de longlist
van de AKO Literatuurprijs en de Gouden Uil. Haar werk is vertaald in tien talen. De Coster is
kunstenaar, toneelschrijver en deelnemer aan debatten op televisie, maar bovenal de auteur
van een nu al schitterend en in zijn soort uniek literair oeuvre.
Wat alleen wij horen verscheen in 2015: 'Er zijn mensen die zeggen dat alles wat je meemaakt,
je op een of andere manier verandert. Alles, van het madeliefje dat je ooit plukte in de weide
van je kindertijd tot de kans die je niet greep omdat je er nog niet klaar voor was, van die
ochtend dat je alleen wakker werd tot die avond toen een vreemde hand even de jouwe raakte
in een druk café. Het vormt je allemaal, het stuurt je voortdurend bij.'
Aan de tand gevoeld
Saskia De Coster wordt tijdens Schrijver in de Kerk in de kerk van Klein Wetsinge aan de tand
gevoeld door interviewer Margriet Bos. Zij werkt voor verschillende bedrijfsbladen en is regelmatig interviewer voor Schrijver in de Kerk. Sidekick in het programma vormt ook dit keer weer
de veelzijdige Groninger musicus Remko Wind. Hij werkt als allround multi-instrumentalist
mee aan vele producties, bands en solo-projecten. Ook was hij langere tijd balletpianist voor
het NND en in 2013 tourde hij met Sandra van Nieuwland. Daarnaast is Remko muziekdocent.
Schrijver in de kerk
Deze literaire ontmoeting wordt georganiseerd door Bijzondere Locaties Groningen, Stichting
Oude Groninger Kerken en de Culturele Onderneming. Eerder waren Lieve Joris, Aaf Brandt
Corstius en Renate Dorrestein te gast tijdens Schrijver in de kerk.
Aanvang 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur), einde 17.00 uur.
Entree: € 12,50 (inclusief hapje/drankje).
Kaarten verkrijgbaar:
 https://www.blgroningen.nl/agenda/schrijver-in-de-kerk-saskia-de-coster
En bij Boekhandel Van der Velde (Akerkhof 45-47) en bij Boekhandel Godert Walter (Oude
Ebbingestraat 53).

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

22

Contactblad 1 april 2016

www.contactblad.info

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, Woonfoyers 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 bevorderen 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 voortzetting 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 ondersteuning, een hoger voorzieningenniveau en meer sociale cohesie voor minder kosten? Dát is precies wat Support&Co biedt.
www.contactblad.info
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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 diensten en voorzieningen kunnen worden aangestuurd. Hiervoor wordt een ‘buurtmeester’ aangesteld. 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 Wmoindicatie 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 toeziend 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 ingericht. 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 leveren 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 pinautomaat, 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 mogelijkheden om diverse oplossingen te combineren zijn vrijwel onbegrensd. Dankzij de efficiënte opzet 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 ‘huishoudelijke 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 rommelmarkt is op vrijdag 8 april. Wanneer spullen u eerder in de weg staan of er een woning leeg
gehaald moet worden bel dan met:
* Henk Valkema

' 050 3061220 of

* Tjeert Geertsema

050 3061576 of

* Piet Drijfhout

050 3061960.

Namens de commissie: Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.
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Nieuwe 380 kV hoogspanningslijn moet ondergronds
Persbericht van de werkgroepen Sauwerd-Wetsinge en Westerdijkshorn
Sinds begin 2016 is de geplande Noord-west 380 kV hoogspanningsleiding tussen de Eemshaven en Vierverlaten opnieuw breed in de publieke belangstelling. Vooral in de gemeenten
Bedum en Winsum, maar ook in Zuidhorn. De aanleiding hiervoor waren de presentaties van
TenneT en het ministerie van Economische Zaken in het kerkje van Klein Wetsinge en in de
raden van deze gemeenten in januari en februari.
Ook de provincie Groningen dringt aan op ondergronds
De raadsleden en de bewoners uit het gebied waren sinds de Startnotitie van de MER-procedure (MER = Milieu Effect Rapportage) in 2009 nauwelijks of niet meer geïnformeerd over de
voortgang van het dossier. De door de werkgroepen gealarmeerde raden en de colleges van
Bedum, Winsum en Zuidhorn hebben vervolgens in februari 2016 in een schriftelijke reactie op
het Voorontwerp Rijksinpassingsplan bij het ministerie van EZ aangedrongen op diepgaander
onderzoek naar ondergrondse verkabeling.
In de eerste helft van maart heeft ook het college van Gedeputeerde Staten de werkgroepen
van Westerdijkshorn en Sauwerd/Wetsinge concreet toegezegd zich hiervoor actief in te gaan
zetten. Het hoofddoel van beide werkgroepen is het bepleiten van het ondergronds aanleggen
van de geplande 380 kV leiding tussen Westerdijkshorn en het Reitdiep.
Toplocatie
Energiemaatschappijen en het ministerie van Economische Zaken richten veel aan deze provincie. Het leeft breed onder bevolking dat hier voor de nationale en internationale energiemarkt gas en elektriciteit wordt gehaald, waarbij de negatieve effecten worden afgewenteld op
het Groninger land. Een voorbeeld daarvan is dat TenneT op een steenworp afstand van de
monumentale molen en een toplocatie van de Stichting Oude Groninger Kerken in het karakteristieke dorpje Wetsinge twee enorme hoekmasten wil plaatsen (4 m breed aan de basis, ca.
60 m hoog en 27 m uit elkaar).
In deze prachtige objecten is net 1 miljoen euro aan maatschappelijk restauratiegeld geïnvesteerd. Is dit niet het moment waarop de Groningers van het Ministerie van EZ een goed
en maatschappelijk gedragen besluit mogen verwachten waarin, naast financiële, ook lokale
leefbaarheidswaarden een rol spelen?
Nieuwe grondkabel
Het Nederlands kabelbedrijf Prysmium heeft onlangs een nieuwe 400 kV grondkabel ontwikkeld en goedgekeurd, aldus een persbericht van 26 januari 2016. Deze kabel is 20 a 30 %
goedkoper dan de gebruikelijke 380 kV grondkabels. TenneT past deze kabel zelf toe in het
project 'Randstad 380 kV Noordring', met een totale lengte van ca. 9 km.
De voordelen zijn volgens TenneT: 1. Kostenbesparing door vervanging van koperen kern door
aluminium. 2. Levensduur en transportcapaciteit van de kabel blijven onveranderd hoog. 3.
Nieuwe kabel makkelijker hanteerbaar door lager gewicht. Zie hiervoor ook: http://www.tennet.
eu/nl/nl/nieuws/article/wereldprimeur.
Ondergronds tracé
Eén of meerdere ondergrondse deeltracés kunnen door het ondergronds brengen van de kabels nu een andere en kortere route krijgen dan de huidige geplande bovengrondse leiding,
langs de bestaande 220 kV hoogspanningslijn. Een mogelijk voorbeeld hiervan staat in de
Quickscan, op pagina 15 (zie ook:  http://www.noord-west380kv.nl/eemshaven-vierverlaten/
publicaties).
Dit zet de deur in principe open om met een open vizier te kijken naar een ondergronds tracé
dat leidt tot de minste verstoring van mens, natuur en cultuur. Zo zou bijvoorbeeld gekeken
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kunnen worden naar een deeltracé bovengronds langs de Eemshavenweg en vervolgens een
deeltracé ondergronds ten zuiden van Ellerhuizen, noordelijk langs de Koningslaagte, naar
Vierverlaten (ca. 10 km).
Zo'n traject is een stuk korter en daardoor goedkoper dan de onderzochte Quickscan-opties.
Bovendien is dit meer in lijn met de uitgangspunten van het beleid van het ministerie van EZ,
nl. bundeling van structuren als wegen, kanalen, spoorlijnen, hoogspanningslijnen e.d. Ten
slotte heeft dit traject beduidend minder impact op landschap en natuur. Maar wellicht zijn er
met de huidige inzichten nóg betere oplossingen mogelijk.
Bodemaantasting ondergrondse versus bovengrondse aanleg
TenneT wekt de indruk dat ondergrondse aanleg veel meer bodemschade veroorzaakt dan de
bovengrondse aanleg van een 380 kV verbinding. Bij ondergrondse aanleg zou de ondergrond
over de volle breedte van 50 meter op ongecontroleerde wijze overhoop gehaald worden.
Hiervoor gebruikte TenneT bij de voorlichtingsavond in het kerkje van Klein Wetsinge de term
"Van Starkenborghkanaal". Alsof er een sleuf ter breedte en diepte van dit kanaal gegraven
zou moeten worden. De werkelijkheid is echter anders. De breedte van de aan te leggen sleuf
(kabelbed) is 14,5 m met een diepte van 1,5 m.
De werkmethode om deze aanleg te realiseren is volledig beheerst en verantwoord:
Stap 1: Er wordt een rijbaan aangelegd d.m.v. rijplaten of een zandbed.
Stap 2: De teelgrond (ca. 40 cm dik) wordt afgegraven en apart weggezet.
Stap 3: De rest van de sleuf (1.10 m diep) wordt uitgegraven en ook separaat weggezet.
Stap 4: De kabels worden gelegd.
Stap 5: De grond wordt in de omgekeerde volgorde weer teruggebracht.
Stap 6: De bovengrond wordt in de oorspronkelijke staat gebracht (cultiveren en inzaaien).
Riolering wordt waar nodig hersteld of extra aangebracht.
Ondergronds verdient verre de voorkeur
Deze methode is ontwikkeld door Groningse aannemers, in samenwerking met boeren, o.a. bij
de aanleg van aardgas-transportleidingen. Bij het passeren van kwetsbare stukken landschap
kan de 'open sleuf methode' worden vervangen door een horizontaal gestuurde boring.
Indien het gebied van bijzonder archeologische of landschappelijke waarde is, wordt er òf gestuurd geboord, òf het aanlegproces wordt begeleid door archeologen. De totale werkbreedte
van 40 m bij de open sleuf-methode ontstaat door de optelsom van 14,5 m sleuf, 10 m werktracé en 15 m grondafzet. Het benodigde materieel heeft het karakter van boerenmachines,
zoals graafmachines, trekkers, dumpers en haspelwagens.
Bij bovengrondse aanleg daarentegen zijn de gevolgen voor het werkgebied vele malen groter. Bij elke paal wordt een opstelplaats gerealiseerd van 2800 m², ruim 50 m in het vierkant.
Bovendien gaan de heipalen diep de grond in en blijven voor altijd achter. Voorts zijn forse
toegangswegen nodig voor de aan- en afvoer van zwaar materieel en materialen.
Hierbij moet gedacht worden aan rijdende betonmolens, zware vrachtwagens voor transport
van betonnen of stalen heipalen en stalen buizen. Verder heistellingen, zware en hoge hijskranen voor het opzetten van de ronde stalen masten en graafkranen met kabelhaspels. Vanuit het oogpunt van bodemaantasting verdient ondergronds ook daarom veruit de voorkeur.
Zie ook:  www.TenneT.eu/quickscan
Nieuws van de werkgroepen
De actiegroep Sauwerd-Wetsinge heeft om strategische redenen de naam gewijzigd in "Werkgroep Sauwerd-Wetsinge". De term "actiegroep" wordt nog al eens geassocieerd met activiteiten als wegen blokkeren, masten saboteren, terreinen bezetten en meer van dergelijke
praktijken. Dit is hier absoluut niet aan de orde.
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De werkgroep legt de nadruk op het constructieve gesprek en verbinding met alle betrokken
partijen. Er is een nauwe samenwerking met de werkgroep van Westerdijkshorn. Waar aan
de orde, trekken de werkgroepen gezamenlijk op, zoals naar de provincie en straks naar Den
Haag. Ook is er een gezamenlijke website in de lucht: www.noord-west380kvmoetgoed.nl.
Daarop staan nieuws en achtergronden.
Laatste nieuws
Bericht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) van 22 maart jl. aan de provincie Groningen en de betrokken gemeenten:
Afgelopen donderdag heeft de minister van EZ besloten dat er nogmaals gekeken zal worden
of een deel van deze verbinding EOS-VVL 380 kV (Eemshaven-Vierverlaten) ondergronds
kan worden aangelegd. Aanleidingen hiervoor zijn de verruimde technische mogelijkheden, de
reacties uit het Bro-overleg (tussen TenneT, EZ, provincie en de gemeenten) en de reacties
van bewoners in het gebied.
Als uitgangspunt zal hierbij het "bovengronds, tenzij"-principe worden gehanteerd uit het Derde
Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Zoals u begrijpt betekent dit een vertraging in de
planning. We kunnen u op dit moment nog niet vertellen tot hoeveel vertraging dit gaat leiden.
U hoort hier zo snel mogelijk meer over.
Wel duidelijk is dat het ontwerp-inpassingsplan later ter inzage zal gaan. Ook de ontwerpbesluiten voor de vergunningen en ontheffingen zullen daarmee later ter inzage gaan. TenneT heeft
eind januari jl. de aanvragen voor vergunningen en ontheffingen voor dit project bij uw organisaties aangevraagd. Als gevolg van de vertraging wil ik u vragen om met de voorbereiding van
de concept ontwerpbesluiten een pas op de plaats te maken.
w.g.
Els Witsenburg
Bureau Energieprojecten

Namens beide werkgroepen, Bé Kuipers

Belastingservice
Lid van de FNV? Dan helpt Belastingservice FNV je gratis met je belastingaangifte en toeslagen. 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. FNVleden die in 2014 hun aangifte hebben gedaan via Belastingservice FNV, krijgen de machtigingscode 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
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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 ongeveer 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 			
		
Enge Onnes 						
Willy Sikkens						

' 050-3061727
0595-438641
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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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 Ubbegaheem. 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 Koningsdag! 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
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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

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 supermarkt 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.
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Toalwil, toalplezaaier, en toalstoates
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
De Grunneger toal veraandert. Doarbie nemt t aantal sprekers van t Grunnegers òf. Veul oldere lu proaten nog wel t Grunnegers oet heur jeugd, mor jongeren proaten hail aans, n soort
van Grollands. Ás ze t al proaten, want t is mainststied Nederlands, mit n Grunnens accent.
Veul olle woorden worden ook vernederlandst: scheuvels of scheuveln wordt schoatsen, stevels wordt leerzen, hai slept wordt hai sloapt.
De vroag is, hou slim is dat? Loaten we t goan zo as t gaait? Den duurt t den meschain nog
twij, drij generoatsies en den is t Grunnegers vot! Over dizze toustand en wat we der aan doun
kinnen - of móuten, heb ik n ienteressante lezen heurd. Dat was op de joarlekse Dag van de
Grunneger Toal, op zodderdag 19 meert ien Stad.
Dij lezen ging over de stand van de streektoal. Ienlaaider was dörpsgenoot Goffe Jensma
oet Saauwerd, hoogleroar Vrais aan Akkedemie ien Stad. Aigelk haar doar netuurlek Siemon
Reker stoan mouten, onze hoogleroar Grunneger toal en cultuur. Mor Siemon haar net op
deensdag 8 meert ofschaaid nomen. Hai is nou mit emeritoat en wil pebaaiern om hom nait
meer mit t Grunnegers te bemuien.
As Reker doar den nait stoan kon, den toch ien elk geval onze streektoalfunctionoares, Eline
Brontsema. Mor Eline is touvalleg ook net per 1 meert stopt. Der is al wel n nije benuimd, Ingeborg Nienhuis, mor dij begunt nait eerder as 1 april. En leste meugelkhaid was om haildaal
gaín lezen holden.
Mor toch ston Goffe Jensma doar as hoogleroar Vrais. En dat was nait oet nood, begreep ik.
Noa t vertrek van Siemon Reker het Faculteit der Letteren van Akkedemie de laaiden van t
Bureau Groninger Taal en Cultuur aan Jensma overdroagen, as een soort van Vraize tussenpaus. Ien ofwachten van zien opvolger.
Doar komt nog bie dat Goffe gaìn Vrais is (wat ik eerst aal docht), mor n Grunneger. t Is net op
t kaantje, want hai is geboren ien t Westerketaaier, ien Kornhorn, oet Vraize olders. Thoes het
e t Vrais leerd, mor as kiend op t schoulplaain t Westerketetaaiers. Hai dee zien verhoal ien t
Nederlands...
"Hou kin we der veur zörgen dat t klimoat veur de Grunneger toal en cultuur zo optmoal
meugelk wordt?" vroug Goffe hom òf. Der was traauwens nóg n reden dat Goffe Jensma der
was. Zien ofdailen Friese Taal en Cultuur van Akkedemie ien Stad het noamelijk wat te baiden
aan t Grunnegers. Der is bieveurbeeld veul meer onderzuik noar t Vrais doan as noar t Grunnegers.
Goffe het de iendruk dat Grunnegers, as t over toal gaait, wat tegen Vraizen opkieken. Wie
proaten n dialect, zai n toal, de twijde officiële toal van Nederland. Wie hebben n streektoalfunctionoares en n hoogleroar, zai n Fryske Akademy mit verschaaiden akkedemische oplaaidens. Bie heur is t Vrais n verplicht vak ien t onderwies, bie ons is t hobbywaark.
Tot op zekere hoogte is dat ook zo, zee Goffe. Der is n verschil ien stoatus en ook ien omvang.
t Vrais wordt meer bruukt ien t publieke affeer as t Grunnegers ien Grunnen, zoas op Pervinziehoes en bie gemainteroaden. Wie doun dat ien Grunnen mor ainmoal ien t joar mit Grunneger Week, veur oardeghaid.
Mor as wie t Vrais mit t Nederlands vergelieken den is t verschil tussen t Grunnegers en t Vrais
veul klainer en bennen overainkomster weer veul groder. Baaide toalen stoan onder druk en
baaide bennen ze al minder, of haildaal nait meer, de heersende toal, mor n toal veur 'der bie'.
t Hoogst hoalboare liekt dat t Vrais hom noast t Nederlands - en nait te vergeten t Engels - redelk handhoaven kin.
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En doarien liekt t Vrais weer sprekend op t Grunnegers en aander streektoalen. De weerde van
n streektoal is dat hai aine streek onderschaaidt van aander en zodounde minsen n identiteit
geft. Zai bennen Vraizen, wie bennen Grunnegers.
Mor dij identiteit is op zien beurt nait de ainege. Minsen bennen ien onze tied meerloageg. Wie
bennen ook Nederlander en Europeoan. Jammergenog bennen der nog aalweg lu dij mor ain
identiteit hebben willen. Ik ben n Grunneger, of ik ben n Vrais en aans niks.
Ien de joaren noa oorlog waren der ien Vraisland staarke krachten dij t Vrais as ainege toal
ien Vraisland hebben wollen. Vanoet dat standpunt en n staarke lobby ien n Hoag, wer t Vrais
de twijde toal van Nederland, wer t Vrais verplicht op schoulen en ien t pervinziehoes en der
kwam n akkedemie.
Zukke krachten waren de ien Grunnen nait, of hoast nait. Ik herinner mie allaain nog Haarm
Maaier oet Veendam van de "Grunneger Bond", ien joaren zeuventeg. Mor dat haar oetaindelk nait veul om hakken. t Is bie ons ien Grunnen net aansom, wie konden en kinnen wel wat
grootser op ons toal wezen.
Vlak noa oorlog was Vraize soamenleven nog hoofdzoakelk n boereneconomie dij lokoal organizeerd was en t Vrais nog op n hail netuurleke manaaier bruukt wer en deurgeven. De gemiddelde boer en dörpsbewoonder haar n economische actieradius van meschain 10, hoogoet 20
kilometer en ien zo'n omgeven was t Vrais gewoon de eerste toal.
Tegenwoordeg is Vraisland allaank gain landbaauweconomie meer. Vraisland het hom ientied
ontwikkeld tot n dainsten-economie, mit ale financiële, sozioale en geogroafische gevolgen.
En mit de mobiliteit van n globoalizeerde wereld derbie. Allerdeegs de mainst koppege Vrais
(en dij bennen der ja) is op Facebook slim flexibel en bruukt t Vrais, t Nederlands en t Engels
deur nkander, net zo t oetkomt.
En doarmit is ook t denken over t Vrais veraandert. t Gaait ter allaank nait meer om dat t
Vrais ook achteroet gaait en meschain oetstaarft, mor t is persies aansom. t Oetgangspunt
van toalbelaaid is nait laanger t onmeugelke idee dat Vraize soamenleven ooit aintoalig Vrais
wezen mout, mor dat juust meertoaleghaid grode veurdailen het.
Meertoaleghaid verhoogt joen intercultureel gezichtsveld en doarmit joen plezaaier ien t leven.
t Bliekt dat ook overlevenskaanzen van t Vrais veul groder bennen as je dij veultoaleghaid
apsepteren en tot oetgangspunt moaken van t drijtoaleg onderwies, Vrais, Nederlands en
Engels.
Dit geldt ook veur t Grunnegers, volgens Jensma. Ook onze streektoal wordt aal meer n communikoatsie-middel mit een hoge symbolische weerde. Juust ien n tied van globoalizeren is
der behuifte aan n locoale ienkleuren van identiteit. En dat mout je nait doun mit begrippen
as 'toalverlais', 'mobiliseren' en 'stried'. Mor deur drij pielers onder t toalbehold te zetten en dij
positief behandeln: toalwil, toalplezaaier, en toalstoates.
Minsen mit belangstellen veur t Grunnegers bennen gemiddeld vrij old. Professor Jensma en
zien Bureau willen doarom verjonging zuiken. Ze willen heur nait meer allenneg richten op t
Ommeland, mor noadrukkelk ook op meertoaleghaid ien Stad. Stad is gain bolwaark van t
Grunnegers, mor wel n vrijploats veur toal. Mit alle mengvörms van cultuur woarien ‘Grunnen’
en ‘Grunneger identiteit’ n grode rol speult.
n Toal blift allaain mor bestoan as de sprekers dat willen, toalwil. Mor dat willen is gain automoatisme, toal wordt nait deurgeven as dij nait werkelk biedroagt aan welvoart, t plezaaier en
t geluk van minsen. Dus mout t plezaaier ien onze toal bevörderd worden.
De stoates van t Grunnegers hangt òf van wat je dermit doun: van Ede Staal tot John Lanting (van schokkend Groningen), van Henk Scholte (Törf) tot Wia Buze en van t Huis van de
Groninger Cultuur tot het Bureau voor Groninger Taal en Cultuur. En n hoogleroar Grunnegers
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levert behaalve waitenschoppelke onderzuiksrezeltoaten, ook toalstoatus op. Doarom mout
Siemon Reker ook n opvolger kriegen.
Goffe zien studenten gingen veureg joar ien Stasd wat winkels ien en vrougen twaalf winkelbedaindes welke toalen zai prouten en wat heur mainen was over t Grunnegers. Der was mor
ain dij Grunnegers proaten kon. En ze dochten bie t Grunnegers voak aan boeren en olderwetshaid.
Wel vonden ze t hoast apmoal belangrijk dat t Grunnegers bestoan blift. t Argument doarveur
was voak dat t "...toch n stukje cultuur is." Op de vroag of t Grunnegers n schoulvak wezen
mout, was t antwoord: Nee. Want t is ja gain officiele toal. Doar heb je niks aan en kiender kinnen beder goud Nederlands proaten leren.
Wil t mit t Grunnegers wat worden, den mouten wie dij neergoande spiroal nait op zien beloop
loaten. Wie mouten n vervolg vienden op Pé Daalemmer en Rooie Rinus, Ede Staal en Bert
Visscher. En dus nait allaain de toal zulf, mor ook mit de identiteit dij doar bie heurt. En dit gaait
t beste ien n omgeven van meertoaleghaid, volgens Jensma, t Grunnegers noast t Nederlands
en t Engels.
Veul minsen denken dat t Engels n bedraaigen is veur t Nederlands en haildaal veur streektoalen. Dat is n misvatten, bliekt oet onderzuik. Jensma gaaf t veurbeeld van n traain, doar t
Engels de locomotief is en streektoalen de wagons dij mittrokken worden.
De gemiddelde Nederlandse student het voak nait zo'n hoge pet op van streektoalen. Mor
boetenlandse studenten dij bie professor Jensma college lopen, stoan veul positiever tegenover t Vrais en ook tegenover t Grunnegers. Dij positiviteit is besmeddelk en slagt weerom op
Nederlandse studenten. En dij positive kiek op onze culturele en toalege verschillen verbiendt
ons mit nkander en holdt zo onze soamenleven
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html

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 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 muzikale intermezzo's
• Zaterdag 8 oktober: Optreden van de band Anthony's Putsch in dorpshuis Ubbegaheem
Meer informatie volgt.
www.contactblad.info
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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
¾
11 mei: 				 Doe Zoo
¾Woensdag
¾
8 juni de hele dag:		 Bad Nieuweschans.
¾Woensdagmiddag
¾
14 september: Ot en Sien met huifkartocht
¾Woensdagmiddag
¾
12 oktober:		 Wijnboerderij/proeverij of high tea
¾Woensdagmiddag
¾
9 november:		 Knols koekfabriek en stamppot buffet
¾Woensdagmiddag
¾
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

Fotografisch Geheugen
Sauwerd: Provincialeweg in 1938
Deze foto van
de Provincialeweg te Sauwerd uit 1938
is een sfeerbeeld bij het
interview met
Klaas Arwert
door Bé Kuipers.
Deze foto komt
uit de collectie van Hans
Zant.
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Met gevouwen handen en gebalde vuisten
Een interview met Klaas Arwert		
			

door Bé Kuipers

Klaas Arwert is geboren op 12 oktober 1938 in Sauwerd en is nu dus 77 jaar oud. Hij is bij de
meesten bekend als de man van de Vivo-winkel aan de Provinciale weg in Sauwerd en in dat
huis is hij ook geboren. Nu woont hij met zijn Aagtje in de Oosterstraat, vanwaar hij nog steeds
zicht heeft op de winkel waar hij jaren gewerkt heeft. Nu de "Superrr" geheten, die momenteel
met opheffing bedreigd wordt.
Ik vraag Klaas of zijn achternaam Arwert nog een relatie heeft met het gehucht Arwerd, even
over het spoor ten oosten van Sauwerd. "Mijn grootouders heetten toevallig allebei Arwert,"
zegt Klaas. En hij vertelt dat in de Franse tijd (1795-1813) de achternamen zijn ingevoerd, in
1811.
Zijn verre voorvader, Hendrik, is zich toen Arwert (met een t) gaan noemen omdat hij inderdaad
van een boerderij op Arwerd (met een d) bij Sauwerd afkomstig was. Op dezelfde manier verging het zijn andere betovergrootvader, maar dan van het gehucht Arwerd tussen Appingedam
en Godlinze. En zo kon het gebeuren dat zijn beide grootouders dezelfde achternaam hadden.
Klaas is geboren in een gezin van zeven kinderen. Jan, geboren in 1935 en Marie in 1937,
dan Klaas in 1938, Henk in 1939, Martje in 1941, Doeke in 1946 en Freerk in 1948. Zijn ouders hadden een slagerij annex kruidenierswinkel met daarbij ook nog een kroeg, midden in
Sauwerd. En zelfs voor de oorlog ook nog een boerderij met koeien.
Een belangrijke oorlogsherinnering van Klaas is de volgende. Zijn vader weigerde om op last
van de bezetter een bord voor het raam van de kroeg aan te brengen met de tekst "Verboden
voor Joden". Nu was in de oorlog alles op de bon en ook de winkel kon alleen spullen inkopen
op bonnen, die ingeleverd moesten worden op het gemeentehuis, altijd op maandag.
NSB-burgemeester Karres wilde zijn vader vanwege die weigering oppakken. Zodra Arwert de
bonnen kwam inleveren, zou hij hem laten arresteren. Maar toevallig kwam niet zijn vader de
bonnen inlevern, maar juist dìe dag zijn vrijgezelle tante. Klaas: "Toeval of niet, maar ik zeg je,
het wordt je van boven gegeven."
Karres draagt dan veldwachter Oostinga op: "Om twee uur Arwert ophalen." Als Oostinga om
twaalf uur naar huis gaat om te eten, loopt hij even langs bij postbode Dijksterhuis. Om halfeen komt Dijksterhuis bij Arwert, waar het gezin in de keuken om tafel zit te eten. Dijksterhuis
neemt zijn vader even apart: "Veldwachter Oostinga moet jou om twee uur ophalen."
Als zijn vader de keuken weer in komt neemt hij van iedereen roerend afscheid met een kus.
Dan loopt hij schreiend met Klaas' moeder weg. "Dit was heel vreemd voor mij als kind," zegt
Klaas. "Ik wist immers niet wat er besproken was met Dijksterhuis. Ik had mijn vader nog nooit
zien huilen. En het geven van een kus was ook niet zo gewoon als tegenwoordig. Dit is 73 jaar
geleden en het staat mij nog altijd helder voor de geest."
Tweeënhalfjaar heeft zijn vader ondergedoken gezeten. Eerst bij zijn schoonouders in Baflo
op een boerderij. Daarna bij zijn zwager in Oldenzijl als bakkersknecht. Hij werd verteerd door
heimwee. Daarom ging Klaas' moeder met de kinderen een keer naar Oldenzijl. Daar liepen
ze een paar keer de doorgaande weg op en neer. Zijn vader zat toen op het onderduikadres in
de voorkamer en kon zo zijn vrouw en kinderen even zien.
De kroeg werd gesloten, op de vloer werd stro uitgestrooid en er sliepen 's nachts 25 soldaten.
Het winkeltje en de slagerij mochten wel doorgaan, met hulp van een knecht. Die knecht was
echter niet te vertrouwen. Hij drukte vlees achterover en verkocht het zwart.
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Zodoende had de familie Arwert aanzienlijk minder inkomsten, de rest van de oorlogstijd. Precies op de dag van de bevrijding, 5 mei 1945, komt zijn vader weer thuis en is er blijdschap
en feest. Klaas' jongere broer Henk vraagt bij die gelegenheid aan zijn moeder: "Gaat die ome
ook bij ons eten?"
Klaas gaat na de bevrijding naar de lagere school. Hij is geen hoogvlieger en in de vierde klas
blijft hij zitten. Als hij van de lagere school afkomt, geldt de leerplicht tot veertien jaar. Klaas
moet bijgevolg nog één jaar leren. Hiervoor gaat hij naar de ULO in Winsum. Maar hij is totaal
niet gemotiveerd en haalt slechte cijfers, want hij weet dat hij er na een jaar weer af gaat.
Zodra Klaas van de ULO af komt gaat hij thuis werken in de slagerij. Als hij zestien jaar is
vraagt zijn vader hem of hij wel winkelier wil worden. Dan wil zijn vader de kroeg vertimmeren
tot winkel. Eigenlijk had Klaas liever in de dierenverzorging willen gaan. Klaas heeft in zijn
jeugd al een voorliefde voor vogels, o.a. kanaries en postduiven en hij heeft ook een "hanska",
een tam kauwtje. Dat is nu nog zijn grote hobby, postduiven.
Klaas durft niet te weigeren, want vaders wil is wet. En zo gebeurt het ook. Om later winkelier
te kunnen worden moet Klaas ook weer aan de studie, het middenstandsdiploma en de nodige
vakdiploma's. Dat heeft nogal wat voeten in aarde want, zoals hij eerder zelf opmerkte, hij is
"geen dikke leerder."
De kroeg wordt opgeheven en door timmerman Miedema verbouwd tot winkel. Er komen grote
ramen aan de straatkant. Zijn moeder vindt die grote ramen maar niks, want nu kunnen de
mensen vanaf de straat zien wat de klanten kopen. Het vorige winkeltje had maar een klein
raam met in de "etalage" wat stopflessen, met daar achter een gordijn.
In die tijd wordt er nog zelf geslacht. Als de koe dood is, moet die gevild worden en Klaas moet
daarbij helpen. Te beginnen met de kop, want daar zitten al wat gaten in van ogen en de bek.
Het is de kunst om zo weinig mogelijk door de huid heen te steken, want voor elk gat wordt er
een bedrag afgetrokken door de huidenkoper. Maar de slachterij ligt hem niet.
Tussendoor is Klaas ook nog bakkersknecht bij bakker Zwartenkot. Hij rijdt op een transportfiets, een zgn. doortrapper, met een houten kist voorop, om het brood uit te venten. De verkoop
mocht toen wettelijk pas 's morgens om tien uur beginnen, maar het bakken begon al om zes
uur, ook voor Klaas.
Klaas is niet in militaire dienst geweest, vanwege een aangeboren afwijking van zijn gehoor.
Toch moet hij in die tijd steeds van anderen horen: "Je vader heeft je zeker afgekocht? Dat
moet hem veel geld gekost hebben." Ook op de lagere school denkt Klaas achteraf al last van
te hebben gehad van een zekere doofheid, wellicht de reden waarom hij minder goed kon
meekomen.
Later, in de winkel, is Klaas liever achter in het magazijn, dan dat hij klantencontacten doet. Hij
verstaat niet alles even goed. Zo was er eens een klant die om een pakje Brillo (een schuuren schoonmaakmiddel) vroeg. Maar Klaas kwam met een pakje Brio (margarine) aanzetten.
Tegenwoordig heeft Klaas een gehoorapparaat. Maar hij kan niet goed meer meedoen met het
psalmzingen in de kerk. "Ik hoor het orgel niet goed meer."
Klaas is getrouwd op 3 juli 1963 met Aagtje de Vries, dit jaar 53 geleden. Ze hebben twee kinderen, Petra, geboren in 1964 en Kees is van 1974. Ze woonden vanwege de woningnood de
eerste jaren in bij de familie Van der Beek, het huis waar Sjouk Vos nu woont. Dat waren de
grootouders van Henk van der Beek die er nu met zijn vrouw vlakbij woont, aan de Singelweg.
Ze hadden er een kamer en een keuken van 2 bij 3 meter en achter in de tuin een stenen
hutje, met daarin één wc-emmer. De familie Van der Beek moest hier ook gebruik van maken.
In dit huis is Petra geboren. Als er een tweede kind zou komen, was daar geen ruimte voor en
moesten ze de woning verlaten. Ze hebben er anderhalf jaar gewoond. Daarna trokken ze in
het woonhuis bij de winkel.
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Vlak daarna, in 1964, overlijdt plotseling directeur Zwart van het grossierbedrijf, dat altijd aan
de winkel leverde, op 45-jarige leeftijd. Deze man was Klaas' steun en toeverlaat voor de winkel. Diezelfde nacht overlijdt ook plotseling zijn vader, 59-jaar. Klaas was toen 25 jaar oud.
En een week later komt boekhouder Kooi bij een verkeersongeluk om het leven. Klaas: "Zo
was ik in één week drie mensen kwijt die belangrijk voor me waren." Dat was een zware
tijd, want de winkel moest wel doorgaan. Hij gebruikt daarvoor een eigen uitdrukking: "Met
gevouwen handen en gebalde vuisten."
Zijn broer Henk gaat de slagerij doen. Maar Henk is er niet geschikt voor en er wordt geen cent
winst gemaakt. Henk stopt er mee en Klaas gaat in zee met slagerij Korendijk in Winsum, die
voor hem de vleesbestellingen klaar maakt, want ze willen niet graag klanten kwijtraken.
Maar de kwaliteit van het geleverde vlees wordt minder en minder. Op den duur raakt Klaas er
toch klanten door kwijt. De ontwikkelingen gaan inmiddels ook door en gaat Klaas voorverpakt
en gekoeld vlees betrekken van een slagerij in Leens. Er wordt een stuk bij de winkel aangebouwd waardoor Klaas meer ruimte krijgt voor koelvitrines voor boter, margarine en vooral
vleeswaren. En dat loopt als een trein.
Daarna verkoopt Klaas ook brood, want de wet die dat tot dan verbood, wordt opgeheven en
elke ondernemer mag alles verkopen. Op een zeker moment houdt caféhouder Barels er mee
op en gaat Klaas weer uitbreiden, nu met een slijterij. Nog weer later stopt Antuma met zijn
postagentschap en zo krijgt Klaas ook de PTT in zijn winkel. Een zogeheten Unix, een apart
hokje, voor 60.000 gulden! Dat hoeft Klaas gelukkig niet zelf op te brengen, hij huurt het.
In het jaar dat Klaas vijftig word, in 1988, is Klaas drie keer overspannen. Op doktersadvies
neemt Klaas een knecht, Jan Lamain. Ze kunnen goed met elkaar overweg, maar de helft van
het inkomen gaat daardoor wel op aan loon en andere kosten voor de knecht. Op 9 december
1988 klapt Klaas helemaal in elkaar.
Van de dokter mag Klaas medisch gezien niet weer in de winkel komen. Hun adviseur voor
de winkel meent dat Klaas zakelijk gezien wel kan stoppen. Klaas en ook Aagtje hebben jaren
hard gewerkt, hadden ook de tijd mee, ze kunnen zich zodoende goed redden. "Met een eigen
bedrijf," zegt Klaas, "heb je soms kwartjes tussen de dubbeltjes."
Klaas en Aagtje verhuizen naar de Oosterstraat, het huis waar ze nu nog wonen. De winkel
wordt overgenomen en gehuurd door Jan Lamain, zijn vroeger knecht. Maar die heeft geen
geld, dus Klaas helpt hem. Aagtje doet nog wel het postagentschap. Lamain maakt aanvankelijk een goede omzet, maar later gaat het mis. Er komen daarna nog wat tijdelijke huurders,
maar uiteindelijk verhuurt Klaas de zaak aan Gijzen en wordt het een Sparwinkel.
Maar stilzitten kan Klaas niet en hij pakt van alles aan. Zo knapt hij zijn pas gekochte huis helemaal op, werkt als invaller bij Herman Teeninga en daarna ook voor het bedrijf in Leens met
voorverpakt vlees. Van zijn 60-ste tot zijn 65-ste jaar rijdt Klaas met een bestelauto door heel
Noord-Nederland om bestellingen af te leveren. "Nooit een dag vrij, nooit één dag vakantie!"
Hij vond het mooi werk, elke dag zo'n 400 km.
Klaas is drie keer geopereerd aan zijn knie, die opmerkelijk genoeg de laatste tijd weer pijnloos
is, een medisch wonder. Verder heeft Klaas onlangs een hersenbloeding gehad, juist toen hij
bezig was met zijn nieuwste hobby, walking football. Hij is blij dat hij het weer normaal kan
vertellen, alle verschijnselen zijn weer over.
Klaas Arwert is met zijn verhalen en lange uitweidingen nauwelijks te stuiten en te sturen: "Wat
ik in 77 jaar allemaal heb meegemaakt moet ik nu in één middag vertellen," lacht Klaas en heft
zijn handen ten hemel.
Maart 2017, Bé Kuipers
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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 Linda brengen kleur in uw leven. De manier
waarop licht door glas schijnt en de kleuren
die dan ontstaan zijn een levenslange fascinatie 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 technieken 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 Nederland, Duitsland, België, Spanje, de Verenigde Staten, China, Nieuw-Zeeland en de Verenigde
Arabische Emiraten.
Harry Meerveld
Harry is een pure realist, niet fotorealistisch,
het schilderproces moet
zichtbaar blijven in het
werk. Zijn inspiratie is
heel divers, van winterlandschappen tot koeien, tot pure stillevens.
Deze Noordeling schildert 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 vrolijk. 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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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 volwassenen (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. Onderweg 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 RaitdaipRun 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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Contactblad 1 april 2016

www.contactblad.info

Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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Informatie over afvalinzameling en recycling
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-winsum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij www.digid.nl.
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente
u nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat gebeurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016,
tegelijk met de andere belastingaanslagen.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan.
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.

www.contactblad.info

Contactblad 1 april 2016

43

PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete. Deze kost u € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar
het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
HOND UITLATEN? HOU REKENING MET ANDEREN!
de gemeente Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte.
Inwoners met én inwoners zonder hond willen daarvan genieten. Laten we daarom samen
zorgen voor een schone en prettige omgeving. Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan drie
spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom op de openbare weg altijd aan. Ook voetpaden horen
bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat uw hond op de paden blijft en niet in het weiland
terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.
• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als
uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers
komen, riskeert u een bekeuring.
Aanlijnen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn.	
   Maar
niet iedereen voelt zich prettig bij loslopende honden. Ook al is
een hond niet agressief van aard, toch kan een ander schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga daarom niet zonder een lijn van huis en
zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wandelaars of
mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en houd uw hond kort.
Hondenpoep
Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Let er
daarom op dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het
voetpad of op en rondom een kinderspeelplaats, zandbak of
speelweide.
Wandelroutes
Hond aanlijnen?
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of moPoep opruimen?
gen honden alleen aangelijnd komen. Het Pieterpad heeft een
Gewoon doen!
nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garnwerd. Op deze route zijn honden niet toegelaten.
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