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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
mei
maand
1 t/m 5
1 t/m 15
4
5
5
5/6
6
9
9
11
13
15
16
17

!
17.30 u.
19.30 u.
20.00 u.

17.30 u.

19.30 u.

20
28
28/29

17.30 u.
11.00 u.

29

15.00 u.

juni
8
13 t/m 18
18
10.00 u.
juli/augustus
september
maand
14
16
17

Donateursactie dorpshuis Ubbegaheem (zie pagina 23)
Ubbegaheem te Sauwerd gesloten
Aanmelding mogelijk voor informatiebijeenkomst vrijwilligersverzekering
voor vrijwilligers en -organisaties op 17 mei in Adorp (zie pagina 16)
Nationale Herdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Gemeentehuis gesloten (zie pagina 8)
Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 21)
Ledenverg. Hist. Kring Ubbega, Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 24)
Historische Kring Ubbega, lezing 'Water en mens vormen het landschap,
toen en nu', Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 24)
Rode Kruis, middaguitje naar Doe Zoo (zie pagina 26)
Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 21)
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Informatiebijeenkomst vrijwilligersverzekering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, Artharpe te Adorp, welkom vanaf 19.00 u.; aanmelden
t/m 15 mei (zie pagagina 16)
Dorpstafel, Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 21)
Lentefair op de speelweide aan de Molenweg te Adorp (zie pag. 18)
Kunst en Cultuurweekend in Adorp, Sauwerd en Wetsinge met diverse
activiteiten op gebied van kunst en muziek en ook een taxatiemiddag
'Tussen kunst en kitsch' (zie pagina 37)
Jamsessie in Ubbegaheem te Sauwerd, aanvang 15.00 u. (zie p. 37)

Rode Kruis, hele dag naar Bad Nieuweschans (zie pagina 26)
Sportweek op Sportpark De Lange Twee te Sauwerd
Midzomerbraderie i.h.k.v. 'Nacht Zonder Dak', Burchtweg, Schuttersweg,
Kerkstraat en Schoolstraat te Sauwerd
Zomervakantie

Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem (zie pagina 24)
Rode Kruis, middaguitje Ot en Sien met huifkartocht (zie pagina 26)
Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd
Officiële en feestelijke heropening van de molen De Wetsinger, Molenstreek te Klein Wetsinge (zie pagina 36)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
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
19
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
3 juli
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
10
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
17
9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
24
9.30 u. - ds. P.D. Wolthaus
31
11.00 u. - ds. J.H. van der Mark

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

Heilig Avondmaal
Slotzondag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 mei
11.00 u. - ds. P. Slager
16.30 u. - ds. A.G. Bruijn
5
9.30 u. - ds. W. Jagersma
8
10.00 u. - ds. P. Schelling
14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
15
9.30 u. - ds. W. Jagersma
15.00 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
19
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.W. Roosenbrand
26
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - nog niet bekend

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/
4
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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 18)
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 17)
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 Superrr te Sauwerd 14.30 - 16.00 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 15.30-17.00 u.
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
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
Boekenpost in Superrr te Sauwerd, 16.30-18.00 u.
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten

Inzamelingsacties
maand

Breigaren voor UNICEF (zie pagina 36)

mei

Donateursactie dorpshuis Ubbegaheem (zie pagina 23)

september

Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem (zie pagina 24)
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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
7

Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
Openstelling: telefoon
Snelbalie
Servicebalie
maandag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
dinsdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
woensdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
vrijdag
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
SLUITING GEMEENTEHUIS IN VERBAND MET FEESTDAGEN
Het gemeentehuis gesloten op de volgende dagen:
• donderdag 5 mei (Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag)
• vrijdag 6 mei
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 39.
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
8
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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.
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.
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RECTIFICATIE
Op 5 april 2016 is door de gemeente in De Wiekslag gepubliceerd (Contactblad van 15 april)
dat een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen is voor:
• realiseren van landgoed Hekkum met woning, schuur en logiesruimte, Hekkumerweg 9 in
Adorp, 9774TH (201600063, 24 maart 2016)
Deze aanvraag is foutief ingediend en is als aanvraag vooroverleg bedoeld. Het plan wordt
verder als aanvraag vooroverleg behandeld. Op  www.winsum.nl is meer informatie te vinden over de procedure van een vooroverleg. Bij een eventuele aanvraag omgevingsvergunning wordt deze opnieuw gepubliceerd.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen zonnepanelen, Paddepoelsterweg 5 in Adorp, 9774TG (2016-0001, 1 april 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.
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Organisatie Sportweek Sauwerd voor een sportweek van 13 t/m 18 juni 2016, op het sportpark van de vv. SIOS te Sauwerd (22 maart 2016)
• Organisatie Nacht Zonder Dak Sauwerd (Protestantse kerk i.s.m. Geref. kerk) voor een midzomerbraderie op 18 juni 2016, van 10.00 uur tot 17.00 uur op de Burchtweg, Schuttersweg,
Kerkstraat en Schoolstraat (01 april 2016)
• Dorpsbelangen Adorp voor een Lentefair van 11.00 uur tot 17.00 uur op het terrein van de
speelweide De Molen aan de Molenweg te Adorp (21 april 2016)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
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.
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 kastanje, Laanweg 6, 9771TC Sauwerd
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).
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ZORG VOOR ELKAAR KRANT DEZE WEEK IN DE BRIEVENBUS
Uw gemeente is verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning aan u als inwoner. Dat is logisch,
want de gemeente kent u beter dan het Rijk of de Provincie. Om deze verantwoordelijkheden
goed te kunnen oppakken, werken de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
(BMWE) hierin samen. De BMWE-gemeenten vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd
bent over de zorg en ondersteuning.
De laatste week van april wordt de Zorg voor elkaar krant huis aan huis verspreid in de vier
gemeenten. Met persoonlijke verhalen over hoe mensen uit uw eigen gemeente en de drie
buurgemeenten de zorg en ondersteuning ervaren. En over de mensen achter organisaties
en initiatieven; wat zij doen om u of uw buren, kennissen en dorpsgenoten te ondersteunen.
Hebt u de Zorg voor elkaar krant op 1 mei niet in de brievenbus gekregen en wilt u wel graag
een exemplaar ontvangen? Dan kunt u bellen met Ability, ' 0595-431398. U kunt de krant ook
bekijken op  www.winsum.nl.
CYCLOMEDIA MAAKT FOTO’S IN DE GEMEENTE WINSUM
Op dit moment worden in de gemeente Winsum foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het in beeld brengen van
de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. De gemeente gebruikt deze foto’s voor bijvoorbeeld inspectie
en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving,
handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden alleen ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder
strenge voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101.
Voor meer informatie of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V.,  Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel.  www.cyclomedia.com.
HOE SCHOON, HEEL EN VEILIG IS UW WOONOMGEVING?
INSTALLEER DE BURGERSCHOUW APP EN LAAT HET ONS WETEN!
De gemeente Winsum wil inwoners graag zoveel mogelijk bij het onderhoud van de eigen
woonbuurt betrekken. U weet immers zelf het best wat er speelt en wat er belangrijk is voor
uw buurt. Wij zijn op zoek naar inwoners, die twee keer per jaar de kwaliteit van de openbare
ruimte in de eigen buurt willen beoordelen. Vanaf dit jaar kan dit met de ´Buurtschouw nieuwe
stijl´: met behulp van de burgerschouw app. Met uw tablet of smartphone gaat u op pad om
een of meerdere schouwroutes in uw buurt te beoordelen. Bijvoorbeeld over groenonderhoud,
zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid. U kunt aangeven waar het goed gaat en waar
het beter kan. Op deze manier wordt voor ons helder of uw beeld hetzelfde is als dat van ons.
De eerste schouwronde vindt plaats in de maand juni. U kiest zelf het moment waarop u de
schouw wilt doen. Vooraf kunt u uitleg krijgen in een introductiebijeenkomst. Kijk op  www.
winsum.nl voor meer informatie.
Wilt u meedoen met de buurtschouw in uw eigen leefomgeving? Download dan de burgerschouw app via de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store.
Niet voor klachten of meldingen
De buurtschouw is niet bedoeld voor meldingen of klachten over de openbare ruimte. De burgerschouw-app is dan ook geen vervanging van bestaande contacten met inwoners. Voor
klachten en meldingen over de openbare ruimte blijft het meldingenloket op  www.winsum.
nl bestaan.
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.
www.contactblad.info
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SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie
en leefbaarheid.
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij 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.
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.
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.
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.
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SUBSIDIE VOOR UW BUURT
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun
leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met
een groepje medebewoners of met uw vereniging een initiatief
wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, dan kunt
u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan
maximaal € 1.000,- worden aangevraagd en het gaat om een 	
  
incidentele subsidie.
Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet u denken aan het organiseren van een zwerfvuilactie, sportactiviteiten, kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen de
kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u
samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.
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.

Buurtschouwers gemeente Winsum krijgen eigen app
De gemeente Winsum start dit jaar met de ´buurtschouw nieuwe stijl´. Met een speciale burgerschouw app mogen inwoners de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte in de
eigen buurt beoordelen. Verantwoordelijk wethouder Harmannus Blok: ‘De app is gebruiksvriendelijk, snel en eigentijds. Resultaten zijn eenvoudig in kaart te brengen. Wij willen onze
inwoners zo veel mogelijk betrekken bij de eigen leefomgeving en het beheer van de openbare
ruimte. Met deze app kan dat heel gemakkelijk.’
Voor de buurtschouw nieuwe stijl zoekt de gemeente Winsum inwoners die zich voor de
schouwronde in hun eigen woonomgeving willen inzetten. Zij gaan twee maal per jaar met de
eigen smartphone of tablet op pad om een schouwronde te doen. De app is verkrijgbaar via de
Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store. Deelnemers worden geworven via organisaties als dorps- en wijkverenigingen. Ook overige belangstellenden kunnen meedoen. Deelnemers krijgen uitleg tijdens een introductiebijeenkomst op 23 mei. Voor deze bijeenkomst kunnen
belangstellenden zich aanmelden via * gemeente@winsum.nl.
Niet voor klachten of meldingen
De buurtschouw is niet bedoeld voor meldingen of klachten over de openbare ruimte. De
burgerschouw-app is dan ook geen vervanging van bestaande contacten met inwoners. Voor
meldingen en/of klachten over de openbare ruimte blijft het meldingenloket op  www.winsum.nl bestaan.
Hoe werkt de burgerschouw-app?
Inwoners gaan met de eigen smartphone of tablet op pad om de openbare ruimte in de eigen buurt te beoordelen. Hierbij valt te denken aan zaken als groenonderhoud, zwerfvuil en
straatverlichting. Maar ook andere onderwerpen, zoals leefbaarheid en toegankelijkheid in de
verschillende kernen, kunnen via de app worden beoordeeld. De gemeente kijkt of het beeld
van de inwoners overeenkomt met de zogenaamde beeldkwaliteitskaarten van de gemeente.
Deze beeldkwaliteitskaarten zijn in de app ingebouwd. Zo wordt inzichtelijk wat wel of niet
voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen moet worden. De resultaten van de
digitale buurtschouw worden gepubliceerd op  www.winsum.nl en via de facebook- en twitteraccounts van de gemeente Winsum.
www.contactblad.info
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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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Wierden en Borgen behaalt keurmerk ‘Zorgeloos huren’
Dankzij een goede beoordeling van huurders en woningzoekenden mag Wierden en Borgen
een jaar lang het keurmerk ‘Zorgeloos Huren’ gebruiken. Het keurmerk is toegekend op basis
van een onderzoek naar de huurderstevredenheid dat is uitgevoerd door het Kwaliteitscentrum
Woningcorporaties Huursector (KWH). De toekenning is een groot compliment voor Wierden
en Borgen. Reden voor directeur Rinze Kramer om alle medewerkers persoonlijk te bedanken.
Persoonlijk bedankje voor alle medewerkers
Het nieuws was al een dag eerder bekend, maar werd nog even stilgehouden. Directeur Rinze
Kramer ging vanochtend persoonlijk langs alle afdelingen om het goede nieuws aan de medewerkers te vertellen. Voor hen was er gebak, als blijk van waardering. Rinze Kramer: “We
zijn vooral onze huurders heel erg dankbaar dat ze ons dit keurmerk gunnen. Het is een
belangrijke erkenning dat onze huurders en woningzoekenden tevreden zijn met onze dienstverlening. Het zijn onze medewerkers die zich daar elke dag voor inzetten”. Ook de drie huurdersorganisaties ontvingen gebak, als dank voor hun inzet en betrokkenheid bij de huurderstevredenheid.
Op de goede weg
Rinze Kramer geeft aan dat goede dienstverlening en communicatie ook in de komende jaren
hoog op de agenda staat. “Op dit moment werken we aan een nieuw ondernemingsplan. Daarin
leggen we de lat voor tevreden huurders hoog”. Vooral op het gebied van online klantcontact
gaan we een flinke stap zetten”. Dat gebeurt onder andere via een nieuw klantenportaal dat in
2016 wordt ingevoerd. Daarnaast worden er vaker bewonersadviesgroepen georganiseerd en
wordt binnenkort gestart met een digitaal klantenpanel.
Over het onderzoek
Het huurderstevredenheid is in 2015 uitgevoerd door
KWH. Aan het onderzoek deden ruim 400 huurders en
woningzoekenden mee. Zij vulden een uitgebreide vragenlijst in over verschillende onderdelen van de dienstverlening van Wierden en Borgen.
Over het keurmerk
Het keurmerk ‘zorgeloos huren’ wordt toegekend aan
woningcorporaties die op alle onderdelen van het tevredenheidsonderzoek minimaal een 7,0 scoren. Het gaat
bijvoorbeeld om informatieverstrekking voor woningzoekenden, het contact aan de telefoon, informatie over
reparaties of het opzeggen van de huur. Wierden en Borgen mag het keurmerk een jaar lang gebruiken.
Over KWH
KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Het is een coöperatieve
vereniging die is opgericht door woningcorporaties. KWH richt zich op het verbeteren van de
kwaliteit van corporaties, vanuit het oogpunt van de huurder gezien. KWH is een landelijke
organisatie die onderzoek en benchmarks uitvoert voor 150 woningcorporaties in Nederland.

Opbrengst collecte Reumafonds 2016
Het Reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners in Adorp, Sauwerd en Wetsinge voor
hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek. Tijdens de collecte van 21 t/m 26
maart 2016 is in Adorp in totaal 247 euro en in Sauwerd/Wetsinge 559 euro opgehaald.
Hiermee leveren Adorp, Sauwerd en Wetsinge een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
www.contactblad.info
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Weinig huurverhoging voor huurders Wierden en Borgen
Goed nieuws voor de huurders van Wierden en Borgen. De woningcorporatie heeft, in overleg
met de huurdersorganisaties, besloten om de huur per 1 juli 2016 minimaal te verhogen. Voor
de meeste huurders betekent het dat de huurprijs 0,5% stijgt. Dat is minder dan de inflatie
(0,6%) en bovendien fors minder dan de overheid maximaal toestaat (2,1%).
Huuraanpassing is afhankelijk van het inkomen
Elk jaar stelt de overheid vast hoeveel de huurprijzen mogen stijgen. Daarbij speelt het inkomen
van de huurder een belangrijke rol. Voor de laagste inkomens (minder dan € 34.768) mag de
huur volgens de minister in 2016 maximaal 2,1% stijgen. Ligt het inkomen tussen € 34.768 en
€ 44.360, dan mag de huur 2,6% stijgen. Bij de hogere inkomens is het percentage vastgesteld
op 4,1%.
Wierden en Borgen kiest voor betaalbaarheid
Wonen moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kiest Wierden en Borgen ervoor om de
huur minimaal te verhogen. Voor de laagste inkomens komt dat neer op 0,5%. Huurders met
een inkomen tussen € 34.768 en € 44.360 gaan 1,0% meer huur betalen. En voor huurders
met een hoger inkomen is de huurverhoging vastgesteld op 1,5%. Alle huurders ontvangen
binnenkort een brief waarin de veranderingen worden toegelicht.
Huurdersorganisaties denken mee
De drie huurdersverenigingen van Wierden en Borgen zijn nauw betrokken geweest bij het
nieuwe huurbeleid en zijn akkoord met de huuraanpassing. De huurdersorganisaties vertegenwoordigen de huurders van Wierden en Borgen en denken regelmatig mee over belangrijke
beleidszaken en nieuwe ontwikkelingen. De woningcorporatie is erg blij met de betrokkenheid
en inbreng van de huurdersorganisaties.
Over de huurdersorganisaties
Huurdersorganisatie ‘De Huurder’ komt op voor de belangen van huurders in de gemeenten
Loppersum en Eemsmond. ‘De Marne – de Terpen’ vertegenwoordigt huurders in de gemeenten de Marne en Winsum. Voor huurders in de gemeenten Ten Boer en Bedum gaat het om
‘Huurdersplatform Bedum - Ten Boer’.

Informatiebijeenkomst vrijwiligersverzekering
Sinds enkele jaren zijn vrijwilligers in de gemeenten Groningen en Winsum collectief verzekerd via de Vrijwilligerspolis van Meeùs.
In de praktijk roept deze vrijwilligersverzekering vaak vragen op bij zowel vrijwilligers als organisaties. Wie vallen er onder de vrijwilligersverzekering? Wat is de dekking van de verzekering? Is er een leeftijdsgrens? En hoe kan geleden schade gedeclareerd worden?
De Steunpunten hebben mevr. Jennyfer Ponsen van Meeùs uitgenodigd om tijdens een informatiebijeenkomst uitleg te geven over de diverse aspecten van de vrijwilligersverzekering.
De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 mei 2016 in Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 te
Adorp, en is bedoeld voor organisaties uit Groningen en Winsum die werken met vrijwilligers.
Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom en Jennyfer Ponsen zal om 19.30 uur starten
met haar presentatie die tot circa 21.30 uur duurt.
Aanmelden
Tijdens de avond is er ruimte voor het stellen van specifieke vragen.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan t/m 15 mei bij Esther Pleizier via
		* steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan de avond.
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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.

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)
www.contactblad.info
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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

Lentefair Adorp 28 mei 2016
Dorpsbelangen Adorp organiseert op 28 mei 2016 een Lentefair op het terrein van de Speelweide “de Molen” aan de Molenweg in Adorp.
De fair wordt gehouden van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Er zijn tal van standhouders met een zeer gevarieerd aanbod.
Zo kunt u o.a. genieten van kramen met bloemen en planten. U vindt er brocante en lifestyle,
tal van hebbedingetjes, een wijnproeverij en streekproducten.
Ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd.
Er is een priegelmarkt waar de kinderen hun spulletjes kunnen verkopen.
Voor de kinderen is er ook een springkussen.
Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig voor een oergezellige fair en…………
de toegang is helemaal gratis.
Standhouders kunnen zich aanmelden bij:
Fotiena Holwerda, ': 050 306 1679 of bij
Jouk Huisman, * joukhuisman@hotmail.com
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De Gouden Zweep
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Ien t Grunneger tiedschrift veur toal en cultuur, Toal en Taiken, ston ien t decembernummer
van 2015, ien de rubriek 'Eterij bie t pad', n artikel over restaurant Voilà ien Stad. Jos Rietveld
(culinair recensent) en Henk Scholte ('Twij deuntjes veur ain cent' op Radio Noord en muziekgroep Törf) waren ien dat restaurant aan t smikseln west en deden doar verslag van. Mor doar
gait t mie nou nait om.
Dat restaurant hait nog mor sinds n joarofwat zo, mor tot aan 2011 was t joarenlaank n buurtcafé mit de noam De Gouden Zweep. t Staait op houk van W.A. Scholtenstroat en Oostersingel, dicht bie t Groot Zaikenhoes, t tegenwoordege UMCG, ien Stad. En t was ien mien vrijgezelletied mien stamcafé, ien t lest van sesteger joaren, dou ik op koamers ien Stad woonde.
Mainststied gingen wie snaachts pas noar hoes, as barkeeper Willem tegen twij uur n moalofwat
roupen haar van: "Hóógste tijd!" Mien krougkammeroaden en ik leefden zo'n beetje ien dij
stamkroug. t Was n café mit drij soorten gasten. Veul medisch studenten overdag en ien
veuroavend, vanwege t Akkedemisch Zaikenhoes vlakbie.
Vanof n uur of vief en soavends de echte stamgasten, mainst oldere manlu, of een enkele
jongkerel mit zien poedie (vriendin, verloofde), om wat te koarten of n potje biljart. En den
benoam sundags de lu oet t peerdemilieu. Dij lesten kwamen sums oet onderwereld, werd der
wel zegd.
Dij lu reden voak ien dikke Mercedezzen en der deden staarke verhoalen over heur de ronde.
En ook over duustere figuren, dij ik nooit te zain kreeg, mor dij schienboar wel grode ienvloud
haren. Want der wer dou om grode geldbedroagen gokt, verloren en wonnen. Der ging veul
geld om ien de wereld van peerderaces en peerdehandel.
As t veemaart west was, kwamen der geregeld tegen oavend ook boeren van t Hogeland ien t
café om nog n ofzakkertje te nemen. Ik heb n moal zain dat n stomdronken boer mit handen n
oetsmieter pebaairde te eten. Aaierdooier laag as n glieboan over zien strik en zien sundoagse
vest noar t bord veur hom.
Dou boer mit taxi noar hoes wol, trok e stommelg en onhandeg zien overjas aan. Portefulie vil
hom doarbie te binnenbuus oet en braifkes van honderd gulden dwarrelden over grond, tussen
stoulen en onder t biljart. Ze werden gedainsteg deur stamgasten oppakt en apmoal eerlijk (?)
aan boer weeromgeven. De man besefte mor naauw wat ter gebeurde, n hondertje meer of
minder zel e nait vernomen hebben...
De Gouden Zweep was n vrij olderwets café. Tegen laange achtermuur aan was n gebogen
bar mit lompe holten krukken der veur en mit dekjes van rode sky. Ien t midden, tussen bar
en roamkaant, n laange stamtoevel mit n blad van formica. Bie roamen laangs toaveltjes mit
donkerrode toavelklaidjes mit n voaske mit ain plastic blomke. En stoulen mit ook weer rode
sky-zittens en op ale toavels. Aan aine ziedkaant ston n biljart en der tegenover aan aander
kaant was n telefooncel en ston n jukebox.
t Was n groezelg café zunder toiletten veur vraauwen, of ien uterste nood den mor noar bovenwonen van aigender Roelof Hamming. Manlu mozzen ien boeten pizzen ien n roustege gemeleerden bak. Je mozzen deur n deur achter t biljart, gewoon ien openlucht, netgeliek of
t snijde of mit regen. t Pand is loader haildaal verbaauwd en modernizeerd, aanpaast aan
Draankwet, Woarenwet, Arbo-wet en wait ik veul nog meer. Mor dij apaarde krougsfeer van
vrouger was doarnoa vot. Schane aigelk...
Ien dij jukebox zaten roegweg twij soorten muziek: pop- en soulmeziek met bieveurbeeld The
Four Tops (If I were a carpenter/And you were a lady...). En netuurlek ook Beatles- en Stonesploatjes. En veur de rest was t sentimentele muziek, zoas Heintje met dou nog zien kienderwww.contactblad.info
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stem (Mama, je bent de liefste van de héle wereld...) en de Zangeres Zonder Naam (Mexico,
Mexi-hiiiiiiii-co).
Dizze meziek wer ien mien tied nooit vernijd. Wie wizzen persies welke knoppen bie welke
meziek heurden. As der ain bie jukebox ston te kieken welk ploatje hai kaizen zol, raipen wie
van: "Druk mor E4" en den klonk Dave Berry mit "This Strange Effect". t Kostte ale moalen wel
n kwartje.
Aigender Roelof Hamming kwam nait zo voak beneden ien kroug, mor sundoags was e der
mainstied wel, mit n net pak aan. Hai ging den bie laange stamtoavel zitten om wat mit gasten
te proaten. Hai dronk zulf altied n glaske vris. Hamming was n peerdenman en haar veul contacten ien dat milieu. Ooit het e mit ain van zien peerden de landelke haarddroaverij om De
Gouden Zweep wonnen, op drafboan ien Stadspaark, oetraaikt deur Prins Bernhard ien 1960.
Willem was barkeeper, n grode, dikkege kerel mit n dikke kop en swienoogjes en mit t swaarde
hoar glad achterover. Altied ien swaarde broek en wit engels hemd. Willem was nait zozeer ain
mit veul minsenkennis mor veul kennis aan minsen, benoam ien de krougenwereld. Hij was
gehaaid en rap ien zien vak, mor het desondanks veul studenten povven loaten, meschain wel
tè veul.
Dankzij studenten Menno, Fred en ook Dries, dij ik van hoesoet al kende, kwam ik ien t studentenmilieu terecht en heb veul studentenfeesten mitmoakt. Dries was n poar joar jonger as
ik en iendertied de jongste doctorandus psychologie (19 joar) ien Stad. Ik heb regelmoateg
mitmoakt - as wie noa n oavend stappen, daip ien naacht thoeskwamen - dat Dries nog even
fiefteg bladzieden leren mos veur n tentoamen, aanderdoags.
Grootsproak, docht ik ien t begun, want Dries kon geweldig snakken en opscheppen, benoam
tegen vraauwlu. Mor op dat punt vergiste ik me toch, want hai hoalde aingoal hoge tentoamensievers. Hai haar noar zien zeggen der voldounde aan de stof ainmoal aandachtig deur te
lezen, allerdeegs mit draank op...
Ik kon mie as nep-student ien dat milieu hail makkelijk stoande holden, deur mie veur te doun
as student medicijnen. Voak heb ik mie der over verboasd hou summigen doar blindelings ien
geloofden. Mor op dij studentenfeesten was nait elk altied even helder.
Ien De Gouden Zweep haar ik allerdeegs n zekere reputoatsie als aankommend arts, dij ik
loader weer pebaaierde te ontkennen, omdat grond mie sums te hait onder vouten wer. Mor
dat wer steevast oetlegd as vaalze beschaaidenhaid, of weerlegd mit t argument dat zukke
jonge artsen nog nait ales waiten kinnen.
Sums wer ik deur stamgasten om road vroagd veur heur kwoalen. Mien lukroake en oet de
grap bedoulde adviezen gingen der ien as kouk. Gainain het ooit reclameerd. Zo was t publiek
dus dou ook al riep veur de ’zegenings’ van onze medische waitenschop.
Ik vuilde mie ien dij beguntied haildaal nait aantrokken tot mien waark as baauwkundeg taikenoar en ik studaaierde eerst ook nait deur, wat wel van mie verwacht wer. Mien chef advizeerde mie om veur stoalconstructeur deur te leren. Dat kwam hom denk ik wel goud oet, want
zulf dee e beton. Stoalconstructies, n hail aander begrip as Beatles, Stones, bier, oetgoan,
vraauwen, brrr... n Woord van n aander planeet.
Mit krougmoat en lötgenoot Nico, n waarktuugbaauwkundeg taikenoar, somberden wie over
ons waark en de tegenvalende resultoaten bie de vraauwen. Ik herinner me nog hail goud, dat
Nico n moal mismoudeg oetraip: ”Nog ain joar, en as t den nòg niks is, goa ik ien de eulie.”
t Was op n dreumerge zummeroavend, t was nog hail zaacht en wie zaten ien boeten op t terras van De Gouden Zweep aan de pils. Ik vuilde slim mit hom mit, mor schrok toch ook wel wat
van de vrij drastische consequentie. Mit 'eulie' bedoulde Nico noamelk t waarken ien SaudiArabië, doar ien de joaren sestig n enorme explosie van baauwprojecten oetbroken was ien
de eulie-iendustrie.
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Nico is traauwens n broave hoesvoader worden. Ik trof hom noa joaren bie touvaal op Vismaart ien Stad. Hai was ienmiddels ook op penzioun en was zichtboar older worden en ik zaag
t eerst nait. Mor ik herkende hom doalek aan zien stem: "Hé die Bé."
Ik heb ien De Gouden Zweep veul mitmoakt ien dij poar vrijgezelle joaren. Eindeloze kloaverjasmarathons, oeverloze discuzzies over kul-onderwaarpen mit studenten, honderden potjes
toepen of knobbelen aan de bar. Ook mooie gesprekken mit oldere stamgasten, echte Stadjeders, sums hail apaarde tiepen. En Europacup-voetbalwedstrieden van Ajax, Feyenoord en
PSV op n klaaine swaart-wit tv. t Zat der den stampvol en achteraan kon je der hoast niks van
zain. Mor der was n prachtege sfeer, benoam as Nederlandse clup won.
t Het mie ook hail wat geld kost, dat 'logeren' ien n stamkroug. En ook aan aarme student
Menno heb ik ien dij joaren zo'n beetje mien haalve seloares oetlaind en nooit weerom kregen.
Ik von t nait slim, t was n oardege vent en wie haren n pracht tied. Ik haar mien seloares dou
gewoon ien poddemonnee, ien kontbuus. n Bank haar ik dou nog nait, was ook nog nait zo aalgemain as nou. Aan t end van mien geld, haar ik zodounde voak nog n hail stuk moand over.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html

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 6 mei (svp opgeven met of zonder vlees)
Voorgerecht: Anti Pasti (kleine koude Italiaanse gerechtjes)
Hoofdgerecht: Pasta met champignons-chorizo saus
Vrijdag 13 mei (svp opgeven met of zonder vlees)
Hoofdgerecht: Franse aardappel-groenteschotel ( ratatouille) met gehakt
Nagerecht:
IJs met rood fruit
Vrijdag 20 mei
Op deze laatste dorpstafel van dit seizoen een keuzemenu, daarna zomer vakantie!
Voorgerecht: Gevulde tomaat met geitenkaas
Hoofdgerecht: Zalm met roomsaus, of haaskarbonade met mosterdsaus, groen(t)e-puree
In september starten we weer met de dorpstafel. We verwelkomen u dan graag. Tot dan!
De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.
www.contactblad.info
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Nationale herdenking 4 mei
De Nationale Herdenking van allen, burger zowel als
militair, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van
het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal ook
dit jaar weer worden gehouden en wel op 4 mei a.s.
De Nationale Herdenking is niet alleen in dankbaarheid
stilstaan bij hen die het hoogste offer brachten, doch
houdt ook bezinning in op heden en toekomst.
De herdenkingsbijeenkomst is tevens een appèl op
ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige
maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme
en onverdraagzaamheid.

	
  

Het comité zal het bijzonder waarderen indien u bij
deze plechtigheid van uw belang-stelling blijk zou willen geven.
Het verloop van de plechtigheid is als volgt:
19.30 u.

verzamelen bij het monument aan de Plantsoenweg te Sauwerd;
vervolgens optreden van het fanfarecorps “Adorp”, voordracht/gedicht en toespraak namens het college van Burgemeester en Wethouders

19.56 u.

kranslegging namens het comité en de gemeente, gevolgd door het spelen van
“The last post”

20.00 u.

twee minuten volkomen stilte

20.02 u.

samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus
vervolgens bloemlegging door belangstellenden

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Bij
zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald.
Ook de bevolking wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.
4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge

Dankbetuiging
De overweldigende belangstelling en deelneming, welke u ons heeft betoond tijdens de periode van ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Berth
Korendijk zijn ons tot grote steun geweest.
Wij zijn u daarvoor oprecht dankbaar
Jannie Korendijk – Van Dijk
Kinderen en kleinkinderen

22

Contactblad 1 mei 2016

www.contactblad.info

Bericht van bestuur Stichting Dorpshuis Ubbegaheem
Hierbij willen we weer eens van ons laten horen.
Nu ruim anderhalf jaar geleden is de exploitatie van het dorpshuis in handen gekomen van
Fieneke Kladder (met ondersteuning van haar man Robin Wierenga).
We hebben toentertijd afgesproken dat we gezamenlijk invulling willen geven aan de doelstelling om het dorpshuis een laagdrempelige ontmoetingsplaats te laten zijn voor alle verenigingen en inwoners van onze dorpen.
Als bestuur zijn we primair verantwoordelijk voor het gebouw en het is onze taak de juiste
randvoorwaarden te scheppen voor Fieneke om het dorpshuis op goede wijze te kunnen exploiteren.
Fieneke is de laatste tijd met o.a. de volgende zaken bezig geweest:
• Er voor zorgen dat de zalen voldoende worden verhuurd; dat lukt behoorlijk
• Het (laten) organiseren van activiteiten, zoals een kinderdisco, high tea en een brei- en
haakcafé
• Het aanbieden van een daghap in de tweede helft van de week. We kunnen uit eigen ervaring melden dat dit zeker de moeite waard is !
• De mogelijkheid bieden om ook catering op locatie te verzorgen; hier wordt steeds meer
gebruik van gemaakt
• Er voor zorgen dat het café een ontmoetingsplaats voor ieder uit het dorp kan zijn
Er kan heel veel in het dorpshuis! Heb je zelf een idee of wil je eens iets organiseren (bv.
een dartcompetitie), neem dan gerust contact op met Fieneke.
De zaken die binnenkort worden opgepakt zijn:
• Het in de lucht brengen van een eigentijdse website, waarop diverse informatie van het
dorpshuis is te vinden
• Het organiseren van activiteiten speciaal voor de jeugd, in de kelder van het gebouw
Als bestuur zijn we druk bezig met de volgende zaken:
• Permanent klein onderhoud aan het gebouw
• Het opstellen van een investerings- en onderhoudsplan voor de middellange termijn.
• We willen heel graag een aantal zaken in / aan het gebouw verbeteren, zoals het moderniseren van de damestoiletten, het opknappen van de kelder, het moderniseren van de ruimten
achter het podium, het vernieuwen van het dak etc.
• Om al deze investeringen te kunnen realiseren, zijn we bezig met het maken van een Fondsenplan, waarin we proberen subsidiegevers warm te maken voor onze plannen. Momenteel
lopen er projecten van waaruit gelden beschikbaar komen voor plannen die de leefbaarheid
van een dorp ten goede komen of die bijdragen aan duurzame ontwikkelingen van gebouwen.
Kortom, misschien niet altijd duidelijk te zien voor het publiek, er gebeurt veel!
Om het dorpshuis als middelpunt van het dorp te kunnen blijven behouden, hebben we jullie
(financiële) steun hard nodig. We vragen daarom aandacht voor het volgende:
Donateursaktie:
In de maand mei houden we als bestuur weer onze jaarlijkse donateursaktie. Als stichting
hebben we ruim 300 donateurs die jaarlijks bereid zijn een kleine bijdrage te geven voor de
instandhouding van het dorpshuis.
We zullen traditiegetrouw ‘bij de deur langs gaan’ om de bijdrage te innen. Als je je bijdrage
liever per bank betaalt, is dat uiteraard mogelijk.
www.contactblad.info
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Gezien de hiervoor geschetste plannen, bevelen we deze aktie ook dit jaar van harte aan !
Actie bolchrysanten:
Begin september a.s. willen we bolchrysanten gaan verkopen. Ook weer met het doel om
gelden te genereren om de plannen mee te betalen.
We hebben het plan om in Ubbegaheem een verkooppunt in te richten, maar we willen ook aan
de deur verkopen. De exacte data bepalen we later; meer informatie volgt.
Reserveer deze aktie alvast in je agenda !
Tot zover een update van de zaken waar we als bestuur en als exploitant mee bezig zijn.
Vriendelijke groet,
Bestuur St. Dorpshuis Ubbegaheem				

Fieneke Kladder

Het bestuur van de Historische kring Ubbega heeft het genoegen u uit te nodigen voor een ledenavond op maandag 9 mei a.s. in dorpshuis Ubbegaheem te
Sauwerd. We hebben mevrouw Carla Alma - lid van het Dagelijks bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest - bereid gevonden voor ons te spreken over:
	
  

Water en mens vormen het landschap, toen en nu
In deze lezing wordt de vorming van het landschap ten noorden van de stad Groningen, de
omgeving van de Wolddijk en het Reitdiep besproken. De spreekster zal dit doen aan de hand
van onderwerpen die in de Middeleeuwen speelden maar die nog altijd actueel zijn.
Aan de orde komen de effecten van klimaatverandering, de dijken die gezamenlijk aangepakt
dienen te worden, de inrichting en voortdurende wijzigingen van het watersysteem waartegen
moet wordt gestreden maar die tevens welvaart betekenen, het belastingsysteem, het schouwen, de rioolstelsels, enzovoort.
Carla Alma zal een vergelijking maken hoe deze problematiek in het verleden werd aangepakt
en hoe het waterschap tegenwoordig naar oplossingen zoekt. De verschillende functies die
het water heeft, zowel ten behoeve van landbouw, natuur, wonen als recreatie, komen daarbij
aan de orde.
De lezing is voor iedereen toegankelijk.De toegangsprijs bedraagt € 4, inclusief een kopje thee
of koffie. Leden hebben gratis toegang.
Plaats: Ubbegaheem, Burchtweg 4 te Sauwerd. Aanvang: 20.00 uur
Voor de leden:
Voorafgaand aan de lezing zal de jaarvergadering worden gehouden met de financiële verantwoording en het jaarverslag van 2015.
De vergadering begint om 19.30 uur.
PS Omdat de Historische Kring Ubbega dit jaar 20 jaar bestaat wordt er op zaterdag 1 oktober a.s. een busexcursie georganiseerd. Zie ook Diepgang 10. Te zijner tijd volgt meer
informatie, maar schrijf deze datum vast in uw agenda!
Namens het bestuur van de Historische Kring
Gerta Boonstra
(secretaris)
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zoekt groene vingers
Beste bewoners van Sauwerd,
Zoals u waarschijnlijk weet, is CBS De Meander een Biologie Plus School.
Naast de biologielessen die wij geven, hebben wij ook moestuinen, waarin
we werken volgens het principes van de Makkelijke Moestuin
				( www.makkelijkemoestuin.nl).
Ook dit jaar willen we graag weer met de kinderen veel verbouwen in onze
Makkelijke Moestuinen, maar daar hebben we hulp bij nodig.
Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden, om samen met een
klein groepje kinderen wekelijks de tuin in te gaan en de kinderen iets bij
te brengen over tuinieren.
Dus heeft u groene vingers en lijkt het ‘TuinTeam’ u leuk, dan kunt u zich
opgeven door een mail te sturen naar:
* s.buiter@vcpong.nl.
Natuurlijk kunt u ook even bellen (' 050-3061571) of langskomen op school.
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Het team van CBS De Meander

Nieuws van 380 kV Eemshaven-Vierverlaten
Eind maart heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de vergunningprocedure voor
de 380 kV-verbinding tot nader order stilgelegd, we berichtten hier eerder over. In komende
maanden zal diepgaander onderzoek gedaan worden naar ondergrondse mogelijkheden voor
deeltracés ondergronds. De inschatting is dat het Rijksinpassingsplan na de zomervakantie
ter inzage zal worden gelegd.
Met de huidige technische inzichten is het in Groningen mogelijk om maximaal 10 km ondergronds aan te leggen. Om leveringszekerheid te kunnen garanderen kan Tennet landelijk maximaal 20 km ondergronds realiseren. Maar ook in andere regio’s heeft Tennet plannen voor
nieuwe 380 kV verbindingen en spelen er discussies over ondergrondse mogelijkheden. Het
is nu vooral een politieke aangelegenheid om te zorgen dat de mogelijke 10 km ondergronds
hier in het Groningse komen en niet elders.
Zoals bekend staan de gemeenten Bedum en Winsum breed achter het streven de hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen, vanaf Bedum tot aan het Reitdiep om zo het
Oude AE-Meedengebied, Klein Wetsinge en het Reitdiepgebied te ontzien. Ook het Provinciebestuur heeft aangegeven zich actief in te zetten ondergrondse aanleg. Het is de komende
tijd belangrijk dat alle partijen, maar met name bestuurders, actief druk blijven uitoefenen op
EZ. Hierover zijn we als werkgroepen met hen in gesprek.
Namens de werkgroepen Westerdijkshorn en Sauwerd-Wetsinge,
Bé Kuipers
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: Plantsoenweg in 1963

Deze keer uit de collectie van Hans Zant een foto van de Plantsoenweg in Sauwerd. De foto is
uit 1963. De ouders van Gé van der Luit woonden toen al in het witte huis.
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Vroeger waren ouderen de baas - nu de jongeren
Een interview met: Gé van der Luit
door Bé Kuipers
Gé van der Luit is geboren op 16 februari 1925 in Appingedam. Ze is dus nu 91 jaar. Haar
enige broer Jacob is van 1921 en is een paar jaar geleden overleden. Gé heeft maar een jaar
in Appingedam gewoond, toen verhuisde het gezin naar Wierhuizen bij Tjamsweer. Het was
een 'nomadengezin', zoals Gé het uitdrukt. Haar vader was boer zonder boerderij. Hij pachtte
steeds een boerenplaats voor een aantal jaren.
Als ze zes jaar is woont het gezin Van der Luit korte tijd in Westerwijtwerd bij Middelstum, haar
vader is daar op zoek naar een te pachten boerderij en ze wonen zolang in de leegstaande
pastorie. Tot haar grote verdriet, want ze kan er moeilijk aarden. Gé bezoekt er de eerste klas
van de openbare eenmansschool. Ze heeft alle dagen hoofdpijn en is blij als er weer vandaan
gaan, nadat haar vader eindelijk een boerderij gevonden heeft.
Dat was een boerderij in Sauwerd, aan t Ol Nij, ofwel aan de oude AE. "Marringa's ree achteruit, vlakbij het spoor naar Bedum," zegt Gé. Ze is in Klein Wetsinge naar de openbare lagere
school gegaan, bij meester Martens. Deze school is na de oorlog gesloopt en er is later een
nieuwe school gebouwd, die ook al jaren niet meer als school in gebruik is.
Ze hebben vijf jaar gewoond aan t Ol Nij. Daarna woonden ze in Baflo, op een boerderij met
zogenaamd los land. De boerderij zelf had geen land, maar elders was hier en daar land te
huur dat haar vader pachtte. Daar hebben ze gewoond vanaf 1939. Ze herinnert zich nog heel
goed dat de regering toen paarden vorderde voor de mobilisatie. Ze ziet het nog voor zich, al
die paarden kwamen voor hun huis langs, het zag er zwart van.
Vanaf 1940 woonde de familie Van der Luit "op Piepke", de boerderij aan de Munnikeweg, bij
het bruggetje, feitelijk een pijp onder de weg door, de Oude AE. Vanwege het vele verhuizen
heeft Gé veel scholen bezocht en omdat ze altijd ver van de bewoonde wereld woonde had Gé
geen vriendinnen. "Ik was altijd alleen aan het spelen," zegt Gé. "Wellicht dat ik me daardoor
altijd zo goed alleen heb kunnen redden."
Op 10 mei kwamen de Duitsers er aan. Met groot materieel kwamen ze bij de boerderij langs,
het ging de hele dag door. Allemaal richting Friesland. Het duurde wel een paar dagen. Dat
was iets benauwends, iets overweldigends. Ik vraag hoe zij de oorlog heeft beleefd. "Vrijwel
iedereen was bang," zegt Gé.
In de oorlog kwamen er veel mensen uit de stad om melk te kopen. Hier op het platteland had
iedereen genoeg van eten en drinken. Ze hebben in het laatste oorlogsjaar nog een paar keer
huiszoeking gehad, de Duitsers waren op zoek naar eten. Ook zaten er een keer een paar
Duitse soldaten bij hen aan de keukentafel en een van hen begon een handgranaat te demonteren, blijkbaar om te imponeren. Haar moeder heeft doodsangsten uitgestaan.
Gé was de laatste oorlogsjaren al de deur uit. Ze kwam aan het werk bij Jansenius de Vries
in Warffum als jongste bediende, gedurende anderhalf jaar. Het was een heel ander milieu,
de elite van Warffum. Gé heeft er veel geleerd, ze had het niet willen missen. Eerder nog kon
ze aan het werk komen in een ziekenhuis in Arnhem, via een relatie van de vrouw van dokter
Nanninga. Samen met de dochter van timmerman Miedema is ze er een dag heen geweest,
met de trein. Ze zijn daar ontvangen, rondgeleid en van informatie voorzien.
Daarbij bleek dat de Duitsers een deel van het ziekenhuis hadden gevorderd en ingericht als
Kriegslazarett. Toen Gé 's avonds weer thuis was en haar verhaal deed, viel het woord Kriegslazarett. Haar vader verbood Gé daarop subiet om in dat ziekenhuis aan het werk te gaan.
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Later, bij de slag om Arnhem, is die stad bijna helemaal verwoest. Gé: "Een vreemd toeval,
maar ik meen stellig dat je leven van boven uitgestippeld is."
Tegen het eind van de oorlog gaat Gé weer naar school, de huishoudschool aan de Kraneweg
in Groningen. Daarna, de oorlog is dan al voorbij, solliciteert ze in het Academisch Ziekenhuis in Groningen voor een interne verpleegstersopleiding. Ze wordt er met nog een twintigtal
meisjes ontvangen door een strenge directrice die hen per groepje toewijst aan een afdeling
en ze krijgen tegelijk ook een kamer. Gé krijgt een kamer pal tegenover de afdeling Psychiatrie. Ze kan 's nachts nauwelijks slapen vanwege het geschreeuw van de patiënten.
Na een jaar of acht in het Academisch Ziekenhuis, vertrekt ze in 1954 naar Emmen, waar ze
gaat werken bij de Schoolartsendienst. Gé is vooral actief in Klazienaveen, Schoonebeek en
Erica. "Wat een armoede was het daar. Er werd daar nog turf gegraven en men had daar zeer
grote gezinnen, soms wel met zestien kinderen," zegt Gé. Het beviel haar totaal niet, maar ze
wilde er een jaartje blijven en ondertussen uitzien naar iets anders. Ze heeft er ruim dertig jaar
gewerkt, tot haar pensioen in 1985.
Aanvankelijk had Gé een kamer bij een weduwe in Emmen. Toen werd ze op advies van
haar ouders lid van het Bouwfonds, een fonds dat door heel Nederland betaalbare woningen
bouwde met geld van de Bank Nederlandse Gemeenten en het Rijk. Zo kon Gé op een eenvoudige manier in het bezit komen van een huis, de helft van een dubbele woning in Emmen.
Gé is haar hele leven vrijgezel gebleven. Ze heeft nog wel een relatie gehad, maar haar ouders vonden de man niet acceptabel. Gé: "Vroeger waren ouders de baas, nu zijn jongeren de
baas. De meisjes van Thuiszorg, die nu dagelijks bij me komen, wonen vaak samen met een
vriend. Dat had ik vroeger niet moeten probéren... Als ik toen had geweten wat ik nu weet, zou
ik ook tegen mijn ouders hebben gezegd: bekijk het maar, ik ga mijn eigen gang." Al met al ging
die relatie niet door en zo is het ook gebleven.
Bij het werk van de Schoolartsendienst assisteerde Gé in het begin als verpleegkundige de
arts bij het onderzoek naar tbc onder schoolkinderen met een krasjesproef, de Pierquet-methode. De arts maakte met een soort pennetje een aantal krasjes op de arm en aan de reactie
daarna was te zien of het kind tbc had.
Gé liep dan achter de arts aan om de gebruikte pennetjes in een schoteltje te verzamelen. "Dat
was oersaai werk," zegt Gé. Die artsen noemt Gé tweederangs artsen, want ze waren niet
geschikt voor een huisartsenpraktijk en prefereerden een baantje van acht tot vijf tot aan hun
pensioen. Er was veel verloop onder die artsen. Op zeker moment kwam er een jonge arts uit
Brabant, die veranderingen doorvoerde.
Die arts vond het belachelijk dat een gekwalificeerd verpleegkundige zulke onbenullige handelingen moest verrichten. Op zijn initiatief ging Gé met nog zeven vrouwen als enigen in Nederland een driejarige opleiding doen voor schoolarts-verpleegkundige. Een zware opleiding
en ze moesten daarbij met hun arts, waar ze mee werkten, naar Den Haag of Utrecht. De
artsen voor bijscholing en om te weten wat de verpleegkundigen allemaal wisten en konden.
Er ging voor Gé een wereld open. Dankzij die opleiding kreeg Gé meer verantwoording en
mocht ze zelfstandig werken. Zo beoordeelde Gé nu zelf de opgeroepen kinderen op verschillende aspecten van gezondheid. En als ze bij zo'n kind iets ontdekte, werd het kind doorgestuurd naar de arts of specialist. Die latere jaren in Emmen tot aan haar pensioen waren haar
mooiste jaren.
Ondertussen verzorgde Gé de laatste tien jaar tot aan haar pensioen haar moeder, die kanker
aan de stembanden had. Haar vader was eerder al overleden in 1973. Haar moeder mocht, na
een operatie en de daarop volgende bestraling, niet meer alleen zijn, ze was inmiddels ruim
tachtig jaar.
In overleg met de familie en haar moeder is besloten dat moeder elke maandag naar Emmen
zou gaan om daar door Gé verzorgd te worden. En elke vrijdag ging ze met Gé weer naar
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haar huis in Sauwerd, inclusief de drie poezen van Gé. Dat heeft Gé zo tien jaar gedaan, de
weekeinden in Sauwerd en in de week in Emmen.
In 1960 nam haar broer de pacht van het boerenbedrijf op 'Piepke' van zijn vader over. Haar
ouders hebben toen het huis aan de Plantsoenweg in Sauwerd gekocht en zijn daar gaan
rentenieren. Een prachtig huis uit het begin van de vorige eeuw, waar Gé nu nog woont. In dat
huis is ook haar moeder overleden in 1992, op 92-jarige leeftijd. In 2011 is de boerderij door
haar broer gekocht en is nu nog steeds in de familie.
Toen Gé met pensioen ging in 1986 is ze in het ouderlijk huis in Sauwerd gaan wonen; het
huis in Emmen heeft ze verkocht. Gé: "Emmen en omgeving is mooi hoor, maar er gaat niets
boven het wijdse Groninger land." Hier in Sauwerd woont ze inmiddels ook alweer ruim dertig
jaar. "Die tijd is omgevlogen," zegt Gé."
Hoe heeft Gé zich heeft vermaakt al die jaren na haar pensioen? "Ik houd erg van tuinieren en
was bezeten van het kweken van fuchsia's. Op een zeker moment had ik 56 soorten." Ze was
lid van een fuchsia-club en ze boden tegen elkaar op. "Ik heb er nu nog één in de kelder, àls
hij nog leeft..." Verder leest Gé veel, althans tot voor kort... Een paar maanden geleden, tijdens
het lezen van de krant, kon ze zo opeens heel slecht zien. Sindsdien heeft ze nog niet weer
iets van betekenis gelezen, geen krant en geen boek, tot haat grote verdriet.
Inmiddels weet ze wat het is: Macula degeneratie ofwel netvliesveroudering. Er is een natte
en een droge vorm. De natte vorm is te behandelen, de droge niet. Gé heeft de droge vorm.
Ook kijkt ze graag tv, vooral natuurfilms, maar vanwege haar slechte zicht gaat dat de laatste
tijd een stuk moeilijker. "Maar er blijft nog veel goeds over hoor," zegt Gé. Ze kijkt tevreden op
haar leven terug en geniet nog elke dag.
Gé heeft meerdere malen in het ziekenhuis gelegen, driemaal heeft ze een nieuwe heup
gekregen. En ze heeft bijna een jaar in de Twaalf Hoven in Winsum gelegen om van de laatste heupoperatie te revalideren. De rollator is voor haar zodoende een onmisbaar hulpmiddel
geworden. Nog niet zo lang geleden kreeg ze een aanval van evenwichtsstoornis, ze heeft de
ziekte van Ménière.
Van de dokter mocht ze daarna niet alleen in huis zijn en dus is ze weer een tijd opgenomen
geweest in de Twaalf Hoven. Het is weliswaar nu weer goed, maar het kan zomaar opnieuw
weer gebeuren. Verder mag ze al een tijd niet meer autorijden. Dat was voor haar een regelrechte ramp, het heeft haar bewegingsvrijheid erg beperkt. En daarvóór mocht ze ook al niet
meer fietsen.
In de tijd dat ik haar interview komen er zeker drie mensen langs. Een jonge vrouw die altijd de
boodschappen voor haar doet, iemand die de lege vuilcontainer weer terugzet en nog iemand
die, als hij mij door het keukenraam ziet, weer rechtsomkeert maakt. En ze heeft ook nog iemand die haar tuin verzorgt. Daarnaast heeft ze drie keer per dag hulp van Thuiszorg. "Als ik
al die hulp kan houden wil ik hier graag blijven wonen," zegt Gé.
April 2016, Bé Kuipers
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Opening boekenafhaalpunt Sauwerd
De inwoners van Sauwerd en Wetsinge kunnen
weer lezen! Waar vorig jaar de zogeheten ‘bibliobus’ uit het dorp verdween is afgelopen vrijdag het
boekenafhaalpunt in de Superrr (supermarkt) geopend door burgemeester Michels. Het afhaalpunt
is gerealiseerd door de vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, biblionet Groningen, de
Superrr en met name door de vrijwilligers die de boeken
zullen gaan ophalen en uitlenen.
Vanaf nu kunnen de inwoners van Sauwerd online op  www.biblionetgroningen.nl boeken
bestellen die worden klaargezet in de Superrr in Sauwerd. Een groep van bijna 10 enthousiaste vrijwilligers staat daar klaar en kan ook helpen met het reserveren van de boeken. Daarnaast zijn er ook twee boekenkasten met boeken die gratis uitgewisseld kunnen worden.
In zijn openingsspeech sprak burgemeester Michels zijn waardering uit voor de groeiende
mate waarin verenigingen en organisaties in Sauwerd samenwerken en initiatieven ontwikkelen. Ook de strijd die geleverd wordt om de winkel voor het dorp te behouden werd benoemd.
De burgemeester benadrukte dat de winkel er niet alleen is voor de boodschappen, maar ook
een sociale functie in het dorp heeft: het bieden van hulp en zorg, het beschikbaar stellen van
arbeidsplaatsen, opdoen van werkervaring, het post servicepunt, en nu dus ook voor het lenen
van boeken.
Het eerste boek, in te leveren op 4 mei,
werd door burgemeester Michels overhandigd aan een van de jongere lezers in
Sauwerd. De verwachting is dat met name
de oudere inwoners van het dorp gebruik
zullen gaan maken van het afhaalpunt.
De plaatselijke Stichting 55+ zal hen waar
nodig ondersteunen bij het reserveren van
boeken.
Openingstijden afhaalpunt:
Woensdag:
14.30 - 16.00 u.
Vrijdag: 		
16.30 - 18.00 u.

Supermarkt Sauwerd in de raadsvergadering van 5 april
U kunt de raadsvergadering van 5 april bekijken en beluisteren via  www.winsum.nl. Hieronder leest u in het kort wat er werd besproken.
Supermarkt Sauwerd
Mevrouw Van der Woude uit Klein-Wetsinge maakte gebruik van het spreekrecht voor de
publieke tribune. Zij overhandigde 855 handtekeningen voor het behoud van de supermarkt in
Sauwerd aan wethouder Verschuren. Dit onder het motto: “De super in Sauwerd moet blijven”.
Tijdens de vergadering dienden de fracties van CDA en PvdA een motie in over de toekomst
van deze supermarkt, die ook een zorgomgeving vormt voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Genoemde partijen bepleitten een onderzoek om te komen tot een toekomstbestendige oplossing. Wethouder Verschuren gaf aan een bijdrage van € 2500,-- en personele
ondersteuning beschikbaar te stellen voor een dergelijk onderzoek. Het initiatief tot het onderzoek moet echter vanuit het dorp komen en niet vanuit het college. Na deze beantwoording
trokken de CDA- en PvdA-fracties de motie in.
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Reisverslag Brenda van bezoek aan Kenia
Afgelopen februari ben ik (Brenda) met Peter mijn man en Janine
(medebestuurslid) en Ben naar Kenia geweest voor stichting Help
Afrika. Velen van jullie hebben mij erover horen vertellen in de
kapsalon. Maar omdat het een hele belevenis was met veel verschillende verhalen is mij gevraagd om een reisverslag hiervan
in het Contactblad te publiceren. Voor wie geïnteresseerd is, hier
mijn belevenissen.
We gingen voor de stichting op pad omdat we een aantal vragen hadden die betrekking hadden op onze projecten. Veel van de vragen zijn beantwoord en nu kunnen we een plan maken
voor de toekomst. Hoe krijgen we de projecten zo dat ze over een aantal jaren ook zonder ons
zouden kunnen.

Verslag reis naar Kenia 2016 (Deel 1)
Dag 1
Op donderdag vertrokken we vanaf Schiphol om naar Nairobi te gaan in Kenia. De vlucht ging
prima. Op tijd landen we in Nairobi. James (onze chauffeur voor de komende dagen) staat
buiten op ons te wachten. We rijden naar onze overnachtingsplaats Mill Hill House.
Dag 2
Na een kort nachtje staan we om 5.30 uur op. De eerste tussenstop is bij Great Rift Valley. Daarna ontbijten we om 9.30 uur in Naivasha. In de tussentijd wordt de accu van busje vervangen.
We kunnen verder. Onze volgende
stop is in Kericho bij het Thee hotel.
Het pad vervolgd weer en om 18.15
uur arriveren we (na bijna 13 uur)
in Rangala babyhome. We worden
verwelkomd door Aloyce en Sister
Mary Esther. Na de verwelkoming
kunnen we de kindertjes begroeten. Ze wilden allemaal direct getild worden. Na het eten praten we
met Sr. Mary Esther over de gang
van zaken in Babyhome. Er zijn op
dit moment 49 kinderen van 0 tot 4
jaar in het huis.
Dag 3
Na het ontbijt helpen we mee met flesvoeding van de jongsten. Daarna rijden
we naar de bananen plantage, William
(opzichter tuin en dieren) liet dit vol trots
zien. De 300 bananenbomen staan 3 meter van elkaar. Ze hebben vier stammen
en als de een uitgebloeid is begint de ander. Verderop is er een rivier en daarom
wil William graag een generator hebben
om dat water op het land te krijgen. 7 ha
grond totaal. Alle grond is nog niet bewerkt, er moet nog een stuk omgeploegd
worden.
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Na bezoek aan tuin gaan we naar Home voor Disabled Children. Tekst op muur:”Disability is
not Inability.” Goeie tekst. Om te onthouden.
Indrukwekkend, de kinderen zaten of kropen op scherpe stenen ondergrond. Daar
verwelkomden ze ons. Sommigen hadden
krukken of een rolstoel. Anderen zaten gewoon op de grond. Buiten gedeeltelijk in de
schaduw. De kinderen krijgen allemaal (en
wij ook) na de handen gewassen te hebben
een langs de weg gekochte banaan, je ziet
ze genieten. We krijgen een rondleiding van
het huis. Het ziet er schoon uit, maar vooral
leeg. Er was ooit een kapsalon maar deze
is vanwege gebrek aan droogkap en waarschijnlijk personeel gesloten. Als de salon
zou openen kunnen ze op deze manier geld
verdienen. Ook is er een computerlokaal
met 6 computers waarvan er 4 werken. Hier
geven ze Word, Excel training aan locals.
Die moeten hiervoor betalen en zo hebben ze weer inkomen. Geen internet hier. Ook is er
een ruimte waar een naaimachine staat. Wat ook niet meer gebruikt wordt. Na de rondleiding
krijgen we bedankjes voor ons bezoek. De kinderen gaan voor ons zingen.
De ouders van deze kinderen en de bevolking om hen heen zien de handicap als een vloek. Ze
schamen zich voor deze kinderen. Vandaar dat deze kinderen allemaal uit huis geplaatst zijn.
We zijn weer terug voor de lunch. Dan krijgen we
een rondleiding over terrein van William. Hij laat
ons de koeien zien. 5 stuks totaal waarvan 2 jonge
stieren. Er staat een machine die belangrijk is
voor hakselen mais, gras en dergelijke voor voeding koeien. De motor is waarschijnlijk opgeblazen.
Deze moet vervangen worden.
Na de rondleiding en vergaderingen delen we
cadeaus uit. Eerst de koffer en doos die we van
Fenneke (st. EBOO) hebben gekregen, ze zijn erg
blij en vooral de flesjes zijn favoriet. Goed om te
onthouden. Ook de kleding wordt direct bekeken en uitgezocht wat morgen (voor de zondag)
aan kan. Ook geven we 50 rompertjes die wij zelf vanuit Nederland gekregen hebben van een
kinderdagverblijf. De kinderen krijgen kleine stroopwafels. Die vinden ze heerlijk.
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Dag 4
De wekker staat om 6 uur. De koffers weer inpakken en na het ontbijt vertrekken we naar Marigat. Een lange reis voor de boeg. Het pad heeft veel haarspeldbochten. Om 17.00 uur komen
we aan in Marigat, we worden direct gastvrij ontvangen door de nieuwe zuster Mary. Even later
komen Sr. Flora en Sr. Ann eraan. We krijgen eerst drinken en praten even bij. Dan kunnen we
de bus uitladen en kunnen we lekker gaan douchen.

Dag 5
Na het ontbijt gaan we met Sr. Anne en Dennis naar de koeien en tuin kijken. We zijn onder de indruk van hoe ze het
hier doen. De tuin is op dit moment bijna uitgebloeid maar
er staan nog wel tuinbonen in om te testen, eigenlijk voor de
koeien. Ze willen voor komende seizoen tuin in 3 gedeeltes
verdelen. Een voor groente, een voor mais en een voor gras
voor de koeien. Dit
is een goed lopend
project.
Daarna gaan we
met een busje naar
Kampi Turkana. We
krijgen daar uitleg
over het mooie plan
van maatschappelijk
werker Dennis. Hij
legt ons alle stappen
uit van zijn plan. En het lijkt tot nu toe goed te werken.
Hierna gaan we de school bezoeken. We gaan eerst naar hoofdlerares Mary. En zij verwelkomt
ons. Daarna vertelt ze wat over de school 650 kinderen in 11 lokalen met 12 leerkrachten. Dan
gaan we samen naar alle klassen. De kinderen zitten nu weer in klas. Soms met zijn 60 of 70
tegelijk. In elk lokaal wordt er gevraagd hoeveel jongens en meisjes er in de klas zitten. En naar
mate de klassen hoger worden valt
het op dat aantal meisjes minder
wordt. Dit is dus een groot probleem hier. Uitval van de meisjes.
Ze mogen hier op hun 13de al trouwen en als ze zwanger zijn gaan ze
niet meer naar school.
Als we alle lokalen hebben bekeken
gaan we in gesprek met kinderen
uit klas 8 en een 6tal die vorig jaar
de lagere school hebben afgesloten. Ze vertellen over hun problemen. Van de 18 kinderen die vorig
jaar het landelijk examen met goed
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score hebben behaald is er maar voor 2 gelukt om een beurs te krijgen om verder te leren (dit
wordt door een bank gegeven, als ze klaar zijn met de studie wordt verwacht dat ze er dan ook
voor gaan werken.) De verhalen van geen geld gaat door merg en been, weinig hoop op goede
toekomst als er geen vervolgonderwijs mogelijk is. We proberen de kinderen hoop te geven en
vooral hun best te blijven doen.
Na de school bezoeken we Kampi Turkana, het is erg warm 41 graden. De tocht gaat langs de
nieuwe 11 sink houses (golfplaten huisjes) die we vorig jaar gefinancierd hebben. We spreken
met bewoners van de huisjes en zijn onder de indruk van de leefomstandigheden daar. Het is een
beste wandeling waar de kinderen ons volgen en
willen aanraken. Ze zingen het melodietje van “in
spin de boog gaat in” wat we ze anderhalf jaar
geleden hebben geleerd, ongelofelijk dat ze dit
nog onthouden hebben. We zien de plek waar de
stenen geklopt worden en een van de oude vrouwen laat haar berg stenen zien. Na het bezoek
aan Kampi Turkana (3600 inwoners) bestaande
uit 5 dorpen, gaan we naar het voetbalveld om
daar de wedstrijd van de jeugd te zien.
Ze hebben allemaal shirts van vorige
keer nog aan. Ze zijn hier heel trots op.
Het eerste elftal staat op de 4 de plaats
in district. Ze doen het dus erg goed.
Ze spelen nu tegen oudste groep. Het
wordt gelijk spel. Na de wedstrijd delen
we de nieuwe shirts uit met natuurlijk
toespraak erbij.

Het verslag van dagen 6 t/m 10 verschijnt in de volgende editie van het Contactblad.
Wat kan je nu al voor de stichting doen? We zijn altijd op zoek naar vaste donateurs, dit is al
mogelijk vanaf €10,- in het jaar.
Maar ook kunt u gratis doneren als u/ jij via  www.goededoelshop.nl shopt (meer dan 200
webshops zijn hierbij aangesloten) en ons als goed doel aanklikt. Een gedeelte van u aankopen gaat rechtstreeks naar stichting Help Afrika.
Voor de overige informatie verwijs ik jullie naar de website van  www.helpafrika.nl
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Molen De Wetsinger in het voorjaar van 2016
Het voorjaar van 2016 wordt gekenmerkt door zeer lage nachttemperaturen en overdag onstabiel weer. Bij lage minimumtemperaturen komt in hoge bomen de sapstroom slecht op gang
met als gevolg een late bladontwikkeling in boomtoppen.
De huidige kille en onstuimige lente speelt ook de afwikkeling van de restauratie en de oplevering van de molen de Wetsinger parten. Voor de eindoplevering moet er nog een beperkt aantal
bouwkundige klussen plaats vinden en moet er nog proefgedraaid worden op alle onderdelen.

Sprinkler installatie, malen en pellen.
Een belangrijke voorziening is de aanleg van de automatische brandblusinstallatie inclusief
het ingraven van een eigen waterleidingbuis vanaf de provinciale weg naar de molen.
Een tweede voorwaarde voor oplevering door aannemer Vaags is het uitvoeren van een uitgebreid testprogramma van de molen.
Een groep van gespecialiseerde molenaars gaat de molen in stevige weersomstandigheden
uitproberen. We weten al dat de molen weer kan draaien, de vang (stilzetmechanisme) werkt
en de kap kan op de wind gekruid (gedraaid) worden. Maar daarmee is nog maar een klein
deel van de functies van een molen in werking geweest en dat nog niet onder zware windbelasting.
Een compleet functionele molen als De Wetsinger kent veel apparaten die ook op windaandrijving werken en allemaal afzonderlijk en soms in combinatie moeten werken. De molen heeft
nieuwe maalstenen gekregen. Of hier goed meel mee kan worden gemalen is pas na lang
proefdraaien en afstellen te bepalen.
De molen heeft zeer zware pelstenen en deze hebben tientallen jaren niet gedraaid. Of hiermee weer goed en veilig gerst te pellen is moeten we afwachten. Ook hiervoor gaan gespewww.contactblad.info
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cialiseerde pelmolenaars aan de bak. Voor pellen op windkracht is het nodig dat er constante
maar stevige wind waait bij voorkeur met een windkracht van 5 tot 6 Beaufort.
De jacobsladder
Het interne transport in de molen vindt plaats via een jakobsladder, een ronddraaiende transportband met bakjes erop gemonteerd. Deze door wind aangedreven transportband loopt door
de gestorte gerstvoorraad heen en vervoert de gerst naar de pelstenen. Ook het gehele transsportsysteem moet nog worden nagelopen en bijgesteld.
Officiële opening.
Als alle door wind aagedreven onderdelen naar behoren werken kan eindelijk de oplevering
plaats vinden. Een datum hiervoor is nog niet bepaald.
Ongeacht al deze hinderpalen zal de officiële en feestelijke heropening van de molen De Wetsinger op zaterdag 17 september 2016 plaatsvinden.
Nationale molen dagen en Groninger Molendagen.
Omdat de molen op dit moment nog niet is opgeleverd valt de molen onder de bouwverzekering van de aannemer. Een draaiende Wetsinger en een provisorische openstelling tijdens de
Nationale Molendagen 2016 op 14 en 15 mei zit er helaas niet in.
Ook tijdens de Groninger Molendagen, in het weekend van 13 en 14 juni, is het spannend of
er met de molen gedraaid kan worden en als er gedraaid wordt dan helaas "Voor de Prins" met
gesloten deuren.
Johannes Nijmeijer/Ids Van der Honing

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
Gemaakt van ingeleverd garen:
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Culturele Commissie Adorp viert haar 25 jarig bestaan
De Culturele Commissie Adorp is in 1991 opgericht om kunst en cultuur in de voormalige gemeente Adorp te tonen en ten gehore te brengen. Vaak gaat het om werk van kunstenaars of
musici uit onze eigen provincie. Dit jaar bestaat de commissie 25 jaar en dit zilveren jubileum
wordt groots gevierd met verschillende gratis te bezoeken activiteiten in Adorp, Sauwerd en
Wetsinge. De start van de festiviteiten was op zaterdag 19 maart in dorpshuis Artharpe waar
Circus Santelli een succesvolle en druk bezochte kindervoorstelling gaf.
De organisatie van al deze activiteiten is mogelijk geworden dankzij de inzet van veel vrijwilligers, en door de financiële steun van de Rabobank Noordenveld West Groningen, de gemeente Winsum en de Gasunie.
Op 28 en 29 mei organiseert de commissie een kunst- en cultuurweekend in Adorp,
Sauwerd en Wetsinge. Burgemeester Rinus Michels verricht de opening om 11.00 uur in
dorpshuis Artharpe. Direct daarna beginnen de feestelijkheden in Artharpe met een happening
naar het voorbeeld van het programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’. Een expert komt door bewoners meegebrachte objecten beoordelen. Het programma wordt die dag twee keer aangeboden, waarvan 's morgens alleen voor inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
* De taxateur probeert zoveel mogelijk objecten te taxeren in de gegeven tijd
* Wij kunnen niet garanderen dat iedereen aan de beurt komt
* Per persoon kan maximaal 1 object getaxeerd worden
Tegelijkertijd openen diverse kunstenaars hun atelier voor bezoekers, maar u kunt ook een
kleine toneelvoorstelling bezoeken bij een theatermaker thuis. En er is muziek want onze
dorpen herbergen veel getalenteerde muzikanten. In de kerk van Adorp, in Sauwerd in het
tennisgebouw, bij Onstaheerd en in de praktijk van Gussenhoven zijn exposities te bezichtigen. In ’t Sael te Groot Wetsinge en in de kerk van Kleine Wetsinge is muziek en er komt een
verhalenverteller. Al deze locaties en nog veel meer kunt u aan de hand van een routekaart
bezoeken. Deze kaart wordt in mei huis aan huis verspreid.
Zondag 29 mei is er een jamsessie met Lou Leeuw in Ubbegaheem van 15.00 - 19.00 uur.
Het jubileumjaar wordt op zaterdag 8 oktober afgesloten met een optreden van Anthony’s
Putsch in Ubbegaheem.
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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.
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Informatie over omgeving en buurt
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.
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.
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.
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 van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
www.contactblad.info
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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
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of moHond aanlijnen?
gen honden alleen aangelijnd komen. Het Pieterpad heeft een
Poep opruimen?
nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en GarnGewoon doen!
werd. Op deze route zijn honden niet toegelaten.
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