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

Contactgegevens Adorp: 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.

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

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

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

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van 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 ver-
goeding onder belangstellenden verspreid door de verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

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

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

juni
1-10 Aanmelden mogelijk voor Innovatie-atelier Beschermd Wonen en Op-

vang op 1 juli (zie pagina 24)
8 Rode Kruis, hele dag naar Bad Nieuweschans (zie pagina 18)
10 13.30 u. Opening expositie kunstwerken leerlingen basisscholen Adorp en Sau-

werd in kerkje Klein Wetsinge (zie pagina 22)
10-23 Expositie kunstwerken leerlingen basisscholen Adorp en Sauwerd in 

kerkje Klein Wetsinge (zie pagina 22)
13 t/m 18 Sportweek op Sportpark De Lange Twee te Sauwerd
17 20.00 u. Klaverjassen tijdens denkspelavond in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pa-

gina 26)
18 10.00 u. Midzomerbraderie i.h.k.v. 'Nacht Zonder Dak', Burchtweg, Schuttersweg, 

Kerkstraat en Schoolstraat te Sauwerd
18 15.00 u. Zomerfestival op het Kerkplein te Sauwerd
22 19.30 u. DB Sauwerd-Wetsinge, thema-avond sport & bewegen, Ubbegaheem te 

Sauwerd (zie pagina 34)
25 Laatste dag Superrr open in Sauwerd
25 15.30 u. Feestelijke opening expositie cursisten Atelier Marleen Bakker in kerkje 

Klein Wetsinge (zie pagina 24)
30 19.30 u. DB Sauwerd-Wetsinge, thema-avond Recreatie en voorzieningen, leef-

omgeving, zorg en samenhang, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 35)

juli
t/m 14 11.00 u. Expositie cursisten Atelier Marleen Bakker in kerkje Klein Wetsinge (zie 

pagina 24)
1 Innovatie-atelier Beschermd Wonen en Opvang (zie pagina 15)
4 19.30 u. DB Sauwerd-Wetsinge, thema-avond Wonen, duurzaamheid en verkeer, 

Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 34)
8/9 Nacht zonder Dak, Sportpark Sauwerd

augustus Vakantieperiode

september
maand Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem
9 20.00 u. Gratis proefles dansen in Artharpe te Adorp (zie pagina 31)
14 Rode Kruis, middaguitje Ot en Sien met huifkartocht (zie pagina 18)
16 Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd
17 Officiële en feestelijke heropening van de molen De Wetsinger, Molen-

streek te Klein Wetsinge

oktober
1 HKU, busexcursie
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
5 juni 9.30 u. - ds. W. van der Wel

12 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
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 Heilig Avondmaal
10 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Slotzondag
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

7 aug. 9.30 u. - ds. P. Lootsma
14 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
28 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
4 sep. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Startzondag
11 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
18 9.30 u. - ds. R.H. Knijff
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
2 okt. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
16 9.30 u. - ds. H. Jansen
23 9.30 u. - ds. mw. A. Diesemer
30 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 nov. 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Dankdag
6 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
13 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
20 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Laatste zondag Kerkelijk jaar
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

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

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
12 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Heilig Avondmaal

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
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

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

Iedere week:
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 23)
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

te Adorp 18.30-19.45 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.

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

woensdag 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

donderdag 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

vrijdag Boekenpost in Superrr te Sauwerd, 16.30-18.00 u.
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.

zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)

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

 

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

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

Inzamelingsacties
maand Breigaren voor UNICEF (zie pagina 35)

september Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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

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

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

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 4887 4340

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com          werkdagen 9.30 - 10.30 u.  0595 442925

St. Platform Gehandicaptenbeleid (gemeente) Winsum
 spg.winsum@gmail.com                          werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

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

Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061783 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch 

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

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

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

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

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u aanvragen en regelen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de 
deur uit hoeft, zoals een afschrift uit een akte van de burgerlijke stand of een uittreksel uit de 
basisregsitratie personen. Ook het melden van verloren of gevonden voorwerpen kunt u online 
doen via  www.winsum.nl net zoals meldingen over de openbare ruimte, evenementenver-
gunning, tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer etc.
DigiD
Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis aan te vragen via  www.
digid.nl
Internetkassa
Betalen gaat veilig en gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.
De meeste producten ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de brievenbus

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan met-
een geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, 
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de 
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever te-
lefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens 
aan het begin van deze pagina.
Afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u direct aan de snelbalie (zie 
boven voor de openingstijden). Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel 
rekening mee houden dat u mogelijk wachten voor u wordt geholpen.

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

WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met:  klein 
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar 
geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.

Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 37.

SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocu-
ment. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor u klaar ligt. U kunt 
het document op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze recep-
tie afhalen; op woensdag zelfs tot 19.00 uur. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open. 
Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
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ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).

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

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

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

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

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

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

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

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een lan-
delijk 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.

	  

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouw carport, Langs de Tocht 27 in Sauwerd, 9771BR (201600086, 16 mei 2016)
• verbouw woning, Oudeweg 2 Wetsinge, 9773TG (201600093, 19 mei 2016)
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ZONNEPANELEN: VAAK VERGUNNINGSVRIJ, SOMS VERGUNNINGPLICHTIG
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen kunt u energie in uw woning besparen. 
Bijvoorbeeld door isolerende beglazing, een nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel huisei-
genaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeer-
dering voor energiebesparende maatregelen. Een maatregel die aan de buitenzijde van de 
woning opvallend is, is het plaatsen van zonnepanelen. 
In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder omgevingsvergunning 
plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij u wél een vergunning moet aanvragen. Bij-
voorbeeld als u uw zonnepaneel of -collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
In de overheidsfolder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' leest u meer informatie over het 
vergunningvrij of -plichtig plaatsen. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid, bij zonnepane-
len. U kunt ook een vergunningcheck doen op  www.omgevingsloket.nl. Neem bij twijfel over 
vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen contact op met onze medewerkers van bouw- en 
woningtoezicht.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen loopbrug, Molenweg 17 in Adorp, 9774PG (201600053, 2 mei 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 Nacht zonder Dak voor de Nacht zonder Dak in sportpark Sauwerd, op 8 juli 

vanaf 15.00 uur tot de volgende ochtend 9 juli 09.00 uur (12 mei 2016)
• Zangkoor Hoge&Lage der Aa voor een zomerfestival, 18 juni 2016 van 15.00 uur tot 24.00 

uur op het kerkplein te Sauwerd (24 mei 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.

Vergaderingen welstandscommissies 
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.

MELDINGEN WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor:
• inwerking hebben gesloten bodemenergiesysteem, Paddepoelsterweg 5 (9738) Adorp.
De meldingen vallen onder het activiteitenbesluit en liggen van 31 mei tot 28 juni 2016 ter 
inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De meldingen voldoen aan het ge-
noemde besluit.
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BEKOSTIGING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017

Wie komen in aanmerking?
 -  Ouders/verzorgers van kinderen die een school voor basisonderwijs, een speciale school 
voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, mits de 
reisafstand van huis naar school minimaal 6 kilometer is en deze school de dichtstbijzijnde 
toegankelijke school voor het kind is.

 - Ouders/verzorgers van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die vanwege 
hun lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap niet of niet zelfstandig met het open-
baar vervoer kunnen reizen, ongeacht de afstand van huis naar school. Wel kan het zijn dat 
u een drempelbedrag of een inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen.

Hoe aanvragen?
Dien uw aanvraag vóór 18 juni 2016 in bij de gemeente. U kunt de bekostiging digitaal aanvra-
gen via  www.winsum.nl. Typ in de zoekbalk op de homepage het woord Leerlingenvervoer 
en de pagina met het aanvraagformulier verschijnt in beeld. Wilt u liever schriftelijk aanvragen, 
dan kunt u een schriftelijk formulier downloaden of afhalen bij het Klantcontactcentrum in het 
gemeentehuis. Hebt u voor het schooljaar 2015/2016 bekostiging voor het leerlingenvervoer 
ontvangen, dan krijgt u het aanvraagformulier automatisch toegestuurd.
Meer informatie
Kijk op  www.winsum.nl. Of bel of mail s´ morgens met mevrouw H. Dijk,  0595-447760, 
 leerlingenvervoer@winsum.nl

LET OP!! OMWISSELEN TREKKERCERTIFICAAT KAN NOG TOT 1 JULI 2016
Ben je in het bezit van een trekkercertificaat én heb je geen rijbewijs voor de auto?
Zorg er dan voor dat je vóór 1 juli 2016 jouw trekkercertificaat laat omwisselen voor een rijbe-
wijs.
Wat moet je doen?
Ga naar het gemeentehuis om een ‘eigen verklaring’ op te halen. Deze moet je invullen, 
ondertekenen en opsturen naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De ver-
klaring kost € 32,80. Het CBR beoordeelt jouw rijgeschiktheid. Verder heb je ook nog een 
formulier van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) nodig. Dit formulier kun je ook in het 
gemeentehuis ophalen, of downloaden via de site van de RDW,  www.rdw.nl. Het ingevulde 
en ondertekende formulier stuur je samen met het originele trekkercertificaat én een kopie van 
een geldig identiteitsbewijs naar de RDW.
Heb je een positieve beoordeling van de RDW en het CBR per post ontvangen? Dan kun je het 
rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Je krijgt dan een rijbewijs met alleen de categorie T erop.
Wat neem je mee bij de aanvraag?
1. Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart).
2. Een kleurenpasfoto. Let op de eisen; deze vind je o.a. op  www.winsum.nl
3. Bankpas of contant geld. Je betaalt bij de aanvraag. De kosten zijn € 38,00.
Wissel op tijd om!
Dien de aanvraag voor een categorie T op het rijbewijs voor 1 juli 2016 in bij de gemeente, 
anders kun je jouw trekkercertificaat niet meer omwisselen. De RDW raadt je aan om op tijd 
de omwisseling aan te vragen. Ben je te laat met omwisselen? De enige manier om dan een 
rijbewijs voor categorie T (trekker) te krijgen, is door te slagen voor een theorie- en praktijkexa-
men voor de trekker. Meer informatie hierover vind je op de website van het CBR.
Heb je nog vragen, bel of mail dan met het Klantcontactcentrum van de gemeente Winsum,   
0595-447777 of  burgerzaken@winsum.nl.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR
De burgemeester van Winsum heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het 
uitvoeren van diverse luchtvaartvertoning (heteluchtballonnen, rondvlucht helikopter) op 24 en 
25 september 2016.
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CYCLOMEDIA MAAKT FOTO’S IN DE GEMEENTE WINSUM
Op dit moment worden in de gemeente Winsum foto’s gemaakt door CycloMedia, een Neder-
lands bedrijf gevestigd in Zaltbommel. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het in beeld brengen van 
de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panorama-
foto’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 gepubli-
ceerd 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.

UITGIFTE VAN VERWIJDERDE FIETSEN NU OP AFSPRAAK
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de door-
gang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net 
en veilig stationsgebied. Daarom worden fietsen die verkeerd gestald staan bij de stations in 
Winsum, Baflo en Sauwerd verwijderd. Het gaat om fietsen die niet in de metalen gleuf in het 
fietsenrek staan of te lang op één plek staan gestald. Vanaf 1 mei 2016 kunt u uw verwijderde 
fiets op variabele tijden ophalen, na het maken van een afspraak. Hiermee komen de vaste 
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft u uw fiets fout gestald? Dan wordt uw fiets gelabeld en krijgt u 6 uur de tijd om uw fiets 
op de juiste manier te stallen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot bij de afdeling Beheer en Onder-
houd aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. U kunt uw fiets alleen op afspraak ophalen. 
Is uw fiets verwijderd, maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnr.  0595 447777. 
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling 
van de verwijderingskosten van € 25 krijgt u uw fiets dan weer mee.
De gemeente is wettelijk verplicht om de verwijderde fietsen 13 weken te bewaren.  Fietsen die 
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewer-
kers van Ability knappen de fietsen op, waarna ze worden verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs een aparte plek voor fietsen met extra brede 

DE NIEUWE GEMEENTEGIDS IS UIT!
De gemeentegids Winsum 2016/2017 is onlangs huis-aan-huis huis in de gemeente verspreid. 
De gids staat boordevol informatie over onze gemeente. Naast informatie over gemeentelijke 
producten en diensten vindt u in de gids ook veel adressen van verenigingen, instellingen en 
bedrijven uit uw eigen woonomgeving.
Digitale gemeentegids
Er is voor iedereen een gids naar wens. Behalve de papieren versie vindt  u op  www.win-
sum.nl ook een digitale versie en een E-book van de gemeentegids. En de Gemeentegids-
App maakt u snel wegwijs in elke gemeente in Nederland via uw smartphone of tablet. De 
Gemeentegids-App is gratis te downloaden in de App Store en in de Play Store.
Wijzigingen of aanvullingen
Deze kunt u doorgeven aan de uitgever van de gemeentegids, Akse Media b.v., via  redac-
tie@aksemedia.nl onder vermelding van gemeentegids Winsum. U kunt ook gebruik maken 
van het mutatieformulier op de digitale versie. Of u vult de bon in achterin de gemeentegids.
Gids kwijt?
U kunt gratis een exemplaar ophalen bij het Klantcontactcentrum. Via  www.winsum.nl kunt 
u online een gemeentegids aanvragen.
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HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte; in veel 
huizen is de hond dan ook een geliefde huisgenoot. Inwoners met én inwoners zonder hond 
willen van Winsum genieten. Laten we daarom samen zorgen voor 
een schone en prettige omgeving. Wij vragen u als hondeneige-
naar om u aan drie spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg al-

tijd 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 spe-
ciaal hondenpoepzakje. Als uw hond zijn behoefte doet  op speel-
plaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers komen, 
riskeert u een bekeuring.

Hou rekening met anderen
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, dan nog 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 wan-
delaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en 
hou uw hond kort.
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd 
komen. Het Pieterpad heeft een nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garn-
werd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Houdt u hier rekening mee?

	

Mijn baasje schept op!

banden, ligfietsen en bromfietsen. Die passen vaak niet in de rekken, maar zo kunnen ze toch 
gestald worden. Bij de stations Sauwerd en Baflo kunnen mensen dit soort fietsen in het ver-
lengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede 
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn 
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is 
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg, 
zodat u kunt zien hoe het werkt.

HENNEPCONVENANT NOORD-NEDERLAND
Samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt in Noord-Nederland. 
Waarbij onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten aange-
pakt worden. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant voor Noord-Nederland. 
Deelnemers aan het convenant zijn de Politie Noord Nederland, het Openbaar Ministerie 
Noord-Nederland, het UWV, woningbouwcoöperaties, nutsbedrijven en de gemeenten.
De hennepteelt heeft in Nederland een grote vlucht genomen. De teelt van hennep is omvang-
rijk en zorgt voor veel criminaliteit, overlast, verloedering en gevaarzetting in woonwijken. Vaak 
gaat dit gepaard met uitkeringsfraude, energiediefstal en andere strafbare feiten waardoor de 
overheid, private partners en de samenleving worden benadeeld.
Hoe herkent u een mogelijke hennepkwekerij? 
Veel voorkomende signalen zijn:
• Aanwezigheid van hennepgeur.
• Constant zoemend of ronkend geluid.
• Beslagen/afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan.
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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.

SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het 
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie 
en leefbaarheid. 
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget in-
gesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op 
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport 

en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen 
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volg-
orde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het 
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontact-
centrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van 
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij college van burgemeester en wethouders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aan-
vraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving, 
bereikbaar via  0595-447777 of via  j.deboer@winsum.nl.

Bij hennepteelt komen nogal eens onveilige situaties voor, door illegale aanpassingen in de 
meterkast of elektriciteitsaansluiting.
Meld verdachte situaties 
Ruikt u henneplucht of denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situ-
aties, bel de politie via  0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem,  0800-7000.

DAMOCLESBELEID
De burgemeester heeft op 9 mei 2016 in overleg met het college van burgemeester en wet-
houders het Damoclesbeleid vastgesteld. Hierin staat hoe de burgemeester kan omgaan met 
drugspanden, bijvoorbeeld door het sluiten van een pand. Dit besluit treedt in werking op de 
dag na bekendmaking. Het beleid is te vinden op  www.winsum.nl en ligt ter inzage op het 
gemeentehuis.
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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.

	  

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Wilt u met een groepje buurtbewoners of met uw vereniging
een initiatief nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt?
Dan kunt u een aanvraag doen voor incidentele subsidie. Klein-
schalige activiteiten zijn bijvoorbeeld zwerfvuilacties, sportactivi-
teiten, kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaam-
heid. Per activiteit kan maximaal € 1.000,- worden aangevraagd. U 
kunt de subsidie aanvragen via  www.winsum.nl. Typ in de zoekbalk 
op de homepage het woord Subsidie in. De pagina over subsidie voor buurtinitiatieven ver-
schijnt dan in beeld.

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.

Uitnodiging Innovatie-atelier Beschermd Wonen en Opvang

Met de komst van de Wmo 2015 is de transitie van Beschermd Wonen voor de GGZ-C pak-
ketten naar de gemeenten een feit geworden. In deze nieuwe taak is ook de opdracht en nood-
zaak tot transformatie meegekomen. De 23 gemeenten in de provincie Groningen hebben 
hiervoor samen een meerjarenprogramma opgesteld ‘Van beschermd wonen naar begeleiding 
op maat’. Dit meerjarenprogramma is de leidraad voor het transformatieproces dat gemeenten 
met elkaar, het werkveld (cliënten en ketenpartners) en de samenleving aangaan. Innovatieve 
pilots maken integraal onderdeel uit van het programma Beschermd Wonen en Opvang. De 23 
Groninger gemeenten zijn in dit kader op zoek naar vernieuwende ideeën en initiatieven om 
tot vernieuwend aanbod te komen. Vergeleken met het bestaande aanbod moet dit effectiever 
en goedkoper zijn. Participatie en zelfredzaamheid moeten worden vergroot, o.a. door gebruik 
van digitalisering en vaste inbreng van ervaringsdeskundigheid bij begeleiding van inwoners 
met een psychiatrische aandoening. 

Hebt u ideeën die invulling geven aan innovatie binnen Beschermd Wonen en Opvang regio 
Groningen? Dan nodigen we u van harte uit om uw plan, idee of bijdrage vóór 10 juni 2016 in 
te dienen. Voorwaarde voor deelname is dat u bereid bent om uw plan, idee of bijdrage toe 
te lichten in een korte presentatie (pitch). Voordat u daadwerkelijk uitgenodigd wordt om een 
pitch te verzorgen zal uw plan, idee of bijdrage eerst worden getoetst aan de geldende criteria 
en kaders en zal er mogelijk een toetsings-/verhelderingsgesprek plaatsvinden. 

Datum: Vrijdag 1 juli a.s. van 10.30 uur–13.30 uur                                                                  
Locatie: Stadskantoor gemeente Haren aan het Raadhuisplein 10 in Haren

Op 1 juli a.s. horen wij via een korte pitch graag welke innovatieve ideeën u hebt. U krijgt hierbij 
3 minuten de tijd om uw eigen ambities te presenteren. Als u wilt deelnemen, dien uw plan, 
idee of bijdrage dan uiterlijk vrijdag 10 juni 2016 in via  innovatie.beschermdwonenenop-
vang@groningen.nl.
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Cliëntenraad SoZaWe Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Belangenbehartiging voor de minima !
Voor vragen, op- en aanmerkingen kunt u bij ons terecht

per mail:  info@clientenraadsozawe.nl 

of telefoon: 06-2142 0428.

Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op onze site:  www.clientenraadsozawe.nl 
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 euro 
(ook af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu! 

Openingstijden
Zondag Gesloten
Maandag Gesloten
Dinsdag  17.00 – 21.00 uur
Woensdag  17.00 – 21.00 uur
Donderdag 17.00 – 00.00 uur   
Vrijdag  17.00 – 00.00 uur
Zaterdag 17.00 – 00.00 uur

De keuken sluit om 21.00 uur.

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

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum

De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden 
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt 
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen, 
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar 
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Wij staan wij altijd voor u 
klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl 
  050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)	  
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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. Af-
gelopen 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:
 ¾Woensdag 8 juni de hele dag:  Bad Nieuweschans.
 ¾Woensdagmiddag 14 september: Ot en Sien met huifkartocht
 ¾Woensdagmiddag 12 oktober:  Wijnboerderij/proeverij of high tea
 ¾Woensdagmiddag 9 november:  Knols koekfabriek en stamppot buffet
 ¾Woensdagmiddag 14 december:  Kerstshoppen

 

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

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

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

Fotografisch Geheugen
Adorp: kerk in 1934

Deze foto van 
de Adorper kerk,
afkomstig uit de
collectie van Hans 
Zant, is genomen 
in  1934.
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Van Marten Tonder via Noordpolderziel noar Bob Dylan

n verhoal ien t Grunnegers (en n stukje ien t Engels) deur Bé Kuipers

Ien t openluchtmuseum van Waarvum is tot 1 maai dit joar n tentoonstellen west over de 
voader van de bekende striptaikenoar Marten Toonder, van de overbekende verhoalen van 
Ollie B. Bommel en Tom Poes. Zien voader, dij ook Marten haitte, Marten senior dus, is op 14 
november 1879 ien Waarvum geboren, is doar opgruid, noar schoul goan op Brij en het bie n 
boer waarkt op Waarvumer Zuderhörn. 

Marten senior was n onecht kiend en gruide nait op bie zien moeke, Martje Postema. Zien 
grootolders hebben hom opvud. Zien achternoam Toonder kreeg e dou zien moeke loader 
traauwde mit Eisse Toonder. Lutje Marten woonde ien zien jeugd bie zien grootolders aan 
Westervalge, aan noordkaant van deurgoande weg. Zien opa kon op n zeker mement bie 
Aailandvoogd op Röppen aan t waark kommen, mor op raais doarhin verongelukte hai mit 
zaailboot ien n störm en verdronk mit nog vaaier man. 

Doarnoa mos zien opoe - al op leeftied en last van rimmetiek - lutje Marten allenneg groot 
brengen, terwiel ze zulf kost verdainen mos bie boer. En as ter slim krap was, mos Marten ook 
mithelpen: onkruud trekken ien t vlaslaand, oppazen op koien of schoapen, of op n dörsmeu-
len zitten peerden aandrieven. Zodounde het lutje Marten waaineg loager onderwies had. Mor 
hai was hail loos en het schoa loader weer ienhoald.

De belevenizzen van lutje Marten ien Waarvum en contrainen, en vanof zien tiende joar ook op 
t aailand Röppen as aaierzuiker, schoapjong en robbenjoager, binnen beschreven deur zien 
aander zeun, de schriever Jan Gerhard, ien twij bouken, "Eiland in de verte" en "De oudste 
ochtend". Dij binnen oetgeven ien t lest van fiefteger joaren en loader ien ain baand heroet-
geven as "Het meeuwenjong" ien 1979 bie De Bezige Bij ien Amsterdam. 

Schriever Jan Gerhard Toonder het doarbie de aantaikens (n soort memoires) bruukt, dij Mar-
ten schreef dou e viefenzeuventeg joar was. Hai het dij memoires van zien voader zodoaneg 
bewaarkt, dat ol boas loader over dij over dij romans zee: "Allemaal leugens!" Mor hai ging der 
toch mit akkoord. Ien dij romans zat noar zien zeggen toch meer woarhaid as ien n verslag. 
Geogroafische en historische gegevens kloppen apmoal. Mor personen binnen fantesie, zoas 
schoulmeester, domie, veldwachter, dioak en Voogd.

Ik vond t prachtege verhoalen, slim aangriepend, ondanks de wat verolderde schriefstijl van 
fiefteger joaren. Ze speulen ien leste kwart van 19e aiw. Der was dou n verschrikkelke aar-
moude onder aarbaiders en doar tegenover n enorme welstand bie dikke boeren en elite. t Is 
schreven ien t Nederlands, ook dialogen. Dat komt op mie wel wat vremd over veur aarbaiders 
dij dou mor naauw Hollands proaten konden. Mor ja, oetgeverij zat (en zit) ien Amsterdam en 
romans waren veur hail Nederland bedould.

Zitten wel veul Grunneger woorden en oetdrukkens ien, zoas "lutje vent", "knienen" en "potje-
buul" (bloempap). Domie van hervormde kerk op Brij wordt consequent "domie" nuimd en 
aarbaiders, aan t onkruud trekken op t laand, mouten "rooi holden", ien n rechte rieg blieven. 
De Grunneger sfeer, zeg mor de "couleur locale", is veur mien gevuil hail goud trovven. t Bouk 
is nait meer ien boukhandel te kriegen.

Marten Toonder senior het n haile carrière moakt, dou e noa tien joar weer van Röppen of-
goan is: schippersknecht, matroos, bootsman, daarde stuurman grode voart, eerste stuur-
man stoom- en zaailvoart, kaptaain en gezagvoerder op koopvoardij. Doarnoa kwam e weer 
aan laand as hoofdambtenoar op t Ministerie van Zeevoart ien Londen (ien oorlogstied) en 
directeur van film- en taikenstudio van zien zeun Marten. Marten senior overlee ien 1965 op 
86-joarge leeftied ien Oegsgeest.

Wat het Noordpolderziel mit Marten Toonder te moaken? Hail veul! Dou lutje Marten bie Voogd 
op Röppen aan t waark kwam, mos e altied lopend van Waarvum noar Noorpolderziel tou, om 
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vandoar mit aander aarbaiders mit n zaailboot noar t aailand te voaren. Benoam ien t twijde 
dail, "De oudste ochtend" doarien lutje Marten op Röppen waarkte, was Noordpolderziel de 
oetvaalsboazes veur t aailand en t Wad. En aarbaiders kochten heur ien t Zielhoes voak n bor-
reltje as ze noar Röppen gingen en weerom kwamen.

Mor hou kom ik nou van Noordpolderziel op de beroemde Amerikoanze singer-songwriter 
Bob Dylan, ain van de belangriekste en beroemdste pop- en folkzangers oet joaren sesteg en 
seuventeg mit wereldhits as "The Times They Are a-Changin'", "Blowin' in the Wind" en "Mr. 
Tambourine Man"? Doarveur mout ik eerst n aander persoon opvoeren: Henk Scholte, mit zien 
widde board, bekend as zanger van folkgroep Törf en "Twij deuntjes veur ain cent" op RTV-
Noord en de boas van t Huis van de Groninger Cultuur ien Stad.

Henk was op n moal, dik honderd joar loader as lutje Marten, op Noordpolderziel en stapte t 
Zielhoes ien. 

"Hou is t?," vroug Scholte aan kastelaain Siert van Warner. "Och.., rustig," was t antwoord, "der 
zit allennig n gekke Amerikoan aan de bar te kovviedrinken." Henk Scholte keek ais richten bar 
en kreeg dou zowat n hartverzakken. Hai raip tegen kastelaain: "Dat is gain gekke Amerikoan 
man. Waistoe nait wel dat is? Dat is Bob Dylan ja!" Kastelaain trok wat mit scholders: "Kin best 
wezen, as e zien kovvie mor betoalt."

De bekende Grunneger journalist (Dagblad vh Noorden) en schriever (o.a. De laatste bus naar 
Slochteren), Herman Sandman, kwam dizze anekdote op t spoor. n Regel ien journalistiek is 
dat je pas publiceren kinnen as t verhoal deur drij onofhankelke bronnen bevestegd wordt. 
Eerstens: Henk Scholte. Hai kon hom doatum van t concert van Bob Dylan ien Stad nog herin-
nern: 17 meert 1995 ien Martinihal. Twijdes was kastelaain van t Zielhoes, Siert van Warner. 
Mor dij is al n haile zet oet tied. En meer waren der nait bie.

Mor Sandman von t verhoal eerst zo al wel mooi genog en schreef der n stuk over ien de 
Groninger Gezinsbode, doar e dou nog bie waarkte. Dit verhoal ging ien de kortste keren rond 
ien Stad en omgeven. En zo kwam t ook op tv bie "De wereld draait door", mit Jan Mulder as 
gast. Ze vonden t apmoal n smoakelk verhoal. En dat t woar was ston veur elk as n poal boven 
wotter. Doar stook Jan Mulder zien haand veur ien t vuur.

Bob Dylan brocht tiedens zien Europese tournees wel ais n bezuik aan t noorden van pervinzie 
Grunnen. Dizze beroemde singer-songwriter ging din aan t fietsen ien omgeven van Noord-
polderziel. Hai von, zo wil t verhoal, t Hogeland zo mooi. Dat landschop dee hom denken aan 
t gebied doar hai zulf weg komt, Duluth, Minnesota (V.S.), bie t merengebied dichtachteg bie 
Canadese grens. 

Herman Sandman vertraauwde t zulf toch nog nait haildáál. n Mooi verhoal is ain ding, mor t 
mout wel woar wezen, zeker as dat zo'n vlucht nemt. Hai docht, woarom vroag ik t Bob Dylan 
zulf nait gewoon. Der is n officiële website, met n e-mailadres, foggy@bobdylan.com (ik heb t 
ook even opzöcht en t klopt). En nait schoten is altied mis ja... t Duurde even, mor dou kreeg 
e bericht van Dylan weerom:

Dear, Mr. Herman Sandman,

The story is correct, though it happened quite a few years ago, in the early nineties maybe. 
We had a concert in the City of Groningen. Somebody knew I was fond of biking and that the 
area, wich you call highland, was like the landscape around my hometown, Duluth, Minnesota. 

I remember names like Usquert, Stitswerd, Zandeweer. We drank coffee in a café, with a 
strange owner. He just sat there. But you know, I liked it, because it was the first place where 
people didn’t gaze at me. When paying my coffee I had the funny feeling that he didn’t trust me 
at all, not knowing who I was. 

And you are right: a white bearded man came in. He looked like a fiftie year old Jezus with a 
hangover. It was a druïde, I guessed. But the strangest thing happened the next day, when 
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we where in a place called Beecham (is that correct?). We entered a bar and there was David 
Crosby... Very weird. 

With respect, Bob. 

Woarop Sandman reageerde mit: 

Dear Mr. Dylan,

The white bearded man was Henk Scholte. He is a famous storyteller and folksinger, in a band 
called Törf. The place is not Beecham, but Veendam [...] The name of the café was 't Aaierdop-
pie'. It doesn’t exist anymore. The bartender who looks like a twin brother of David Crosby is 
Bé Wever.

(Spellen en interpunctie van Engelse tekst binnen origineel, BK.)

Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Fanfarecorps Adorp wordt Muziekvereniging Adorp

Per 1 mei heeft Fanfarecorps Adorp een nieuwe naam: Muziekvereniging Adorp! Hiermee start 
een nieuwe fase in het bestaan van voorheen de fanfare.

We willen hiermee de vereniging aantrekkelijker maken voor publiek en nieuwe leden. ‘We 
gaan onszelf opnieuw uitvinden.'

De eerste veranderingen zijn zich aan het uitkristalliseren: ons nieuwe logo is ontworpen, het 
uniform wordt vervangen door een moderne outfit en we denken hard na over het programma 
van 2016.

Voor de vereniging is dit een turbulente periode, waarbij we alle steun kunnen gebruiken. Vooral 
de steun van onze donateurs kunnen we niet missen. Daarom willen we in 2016 aantrekkelijke 
en afwisselende optredens organiseren. De bedoeling is om op 9 juli voor de eerste keer op 
te treden als muziekvereniging.

Als u zelf een instrument speelt en u wilt meebouwen aan deze nieuwe muziekvereniging, kom 
dan vooral kijken en mee repeteren.

Elke maandagavond repeteren we van acht tot tien in dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 in 
Adorp. U bent van harte welkom!

Ons contactpersoon is voorzitter Jan de Vries  06-20996464.
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Schilderproject en expositie leerlingen basisschool

In het kerkje van Klein-Wetsinge exposeren 
met grote regelmaat allerlei kunstenaars. 
De kunstcommissie heeft de komende 
periode gereserveerd om alleen kunst uit 
Sauwerd en Adorp te exposeren. De ba-
sisscholen CBS De Meander en OBS De 
Wierde maken daar onderdeel vanuit, door 
een gezamenlijke expositie van 10 tot 23 
juni aanstaande.

Alle kinderen van CBS De Meander heb-
ben les gekregen van kunstschilder Mar-
leen Bakker. Zij geeft normaal gesproken 
schilderlessen aan volwassenen in Sau-
werd, maar nu dus ook aan kinderen. 

Alle kinderen hebben als thema gekregen: verbeeld je favoriete plekje in Sauwerd. 

Iedereen kreeg de opdracht om het nodige voorwerk te verrichten, door bijvoorbeeld een 
tekening of foto hier-van te maken. Dit was de eerste stap om tot het uiteindelijke resultaat te 
komen: een echt schilderij, op een opgespannen schilderdoek.

De onderbouw, groep 1 t/m 4, heeft gewerkt 
naar voorbeeld van James Rizzi, een 
Amerikaanse popart-kunstenaar uit de vo-
rige eeuw. Deze stijl bestaat in het kort uit: 
nadrukkelijke zwarte lijnen, veel fris kleur-
gebruik, en het hele beeld wordt gevuld 
met afbeeldingen.

Nadat de kinderen eerst nog een schets 
hebben gemaakt van wat ze willen gaan 
schilderen, is met oliepastel de tekening 
overgenomen op het schilderdoek. Daar-
na zijn ze gaan schilderen met verdunde, 
kleurige verf. Eigenlijk mocht er geen wit 
overblijven! Naderhand hebben ze de olie-
pastel-lijnen weer aangezet met zwarte 
inkt.

De bovenbouw, groep 5 t/m 8, kreeg als op-
dracht na het schetsen met houtskool, om in 
grote lijnen hun onderwerp, met zwarte verf 
op het doek aan te brengen. “We gaan schil-
deren als expressionisten!”, vertelde Marleen 
Bakker enthousiast. Veel kleur, in dikke lagen, 
niet te precies, de kleuren mogen anders zijn 
dan in werkelijkheid. Weinig details, wel veel 
expressie. Er is gewerkt met professionele 
acrylverf, waar ook nog een extra gel aan is 
toegevoegd. Hierdoor ontstaan dikke verftoet-
sen. Ook belangrijk: hoe meng je alle kleuren 
die je ziet, met maar drie kleuren verf?
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De prachtige resultaten zijn samen-
gevoegd op 5 grote panelen, wat 
een prachtig, kleurrijk effect heeft ge-
geven. Op vrijdag 10 juni aanstaande 
wordt de schilderijen-expositie in het 
kerkje van Klein-Wetsinge geopend 
om 13:30 uur. 

We hopen dat er heel veel mensen 
komen kijken naar de prachtige ex-
positie, die tot 23 juni duurt. De kin-
deren van OBS De Wierde hebben 
schitterende panelen gemaakt van 
beschilderde tegeltjes, die alle leer-
lingen gemaakt hebben.

Nogmaals, we hopen dat u ook allemaal een kijkje komt nemen op deze expositie in het kerkje 
van Klein-Wetsinge!

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

Culturele Commissie Adorp viert haar 25 jarig bestaan

De Culturele Commissie Adorp is in 1991 opgericht om kunst en cultuur in de voormalige ge-
meente 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 vrijwil-
ligers, en door de financiële steun van de Rabobank Noordenveld West Groningen, de ge-
meente Winsum en de Gasunie.

Het jubileumjaar wordt op zaterdag 8 oktober afgesloten met een optreden van Anthony’s 
Putsch in Ubbegaheem.
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Sauwerders helpen De Meander in de schooltuin

De leerlingen van De Meander kunnen na de 
meivakantie weer ontdekken, verwonderen, 
samenwerken en leren in hun schooltuin 
naast en achter de school. Er wordt gewerkt 
volgens de principes van de Makkelijke Moes-
tuin (Jelle Medema, Den Andel). Alle groepen 
hebben samen diverse moestuinbakken
en de oudere leerlingen hebben hun eigen 
vakjes waarin ze mogen moestuinieren. 

Voordat de leerlingen aan de slag kunnen 
gaan, hebben veel mensen uit Sauwerd, 
ouders, leerkrachten en (oud-)leerlingen 
aan het begin van de vakantie de schooltuin 
klaargemaakt. 

De houtsnippers zijn aangevuld, er is gesnoeid 
en de moestuinen zijn aangevuld met compost.

Er is binnen al voorgezaaid en als het na de 
meivakantie wat warmer en droger wordt, gaan 
de leerlingen beginnen met planten en zaaien in 
de moestuinbakken. 

De leerkrachten zullen de leerlingen hierin 
begeleiden, samen met hulp van vrijwilligers 
uit Sauwerd.

In de klassen worden biologielessen gegeven over 
onderwerpen die passen bij het moestuinieren, 
de fruitbomen, het insectenhotel en vele andere 
onderwerpen.
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Klaverjasclub Adorp

Op donderdag 28 april is de laatste kaartavond van dit seizoen gehouden in dorpshuis Arthar-
pe. Tijdens de avond zijn de eindstanden van de clubcompetitie bekend gemaakt. Kampioen 
werd Gees Tuinema, die ook de meeste marsen wist te scoren. Hieronder de volledige uitslag 
(naam, punten, marsen):

 
1. Gees Tuinema 90879 28 14. Rens Rozema 85754 16
2. Peter Stuut 89598 26 15. Trees Bos 85418 15
3. Trijn van der Velde 89284 23 16. Frits Kruizinga 85199 14
4. Johan Offringa 89249 26 17. Nico Bierling 84835 19
5. Robert Drenth 89013 22 18. Arend Rozema 84781 20
6. Ep Torringa 88332 23 19. Bertha Zwakenberg 84737 20
7. Hedi Schreijner 88317 21 20. Henk Zwakenberg 84617 17
8. Appie de Boer 88177 23 21. Alie van Dijken 84297 18
9. Luit Raangs 88060 26 22. Dick Mörsing 83787 15
10. Meta Bodde 87656 24 23. Wolter Meijer 83679 21
11. Dina Boskamp 86543 23 24. Eika Medema 83591 21
12. Coba Hazenberg 86469 20 25. Gea Nieboer 80389 10
13. Nettie Birza 86145 15 26. Auktje Wieringa 77255  1

Onze volgende activiteit is op de denkspelavond van Sauwerd Beweegt op vrijdag 17 juni om 
20.00 uur in dorpshuis Ubbegaheem. Geoefende en beginnende klaverjassers kunnen hier 
terecht voor een spannend en gezellig spelletje kaart of voor de eerste lessen op weg naar 
een leuke hobby.

In augustus begint het nieuwe kaartseizoen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Alle vrijwilligers worden bij deze nogmaals erg bedankt voor hun inzet. Meer informatie vindt u 
op  www.makkelijkemoestuin.nl,  www.meander.vcpong.nl en  www.twitter.com/mean-
dersauwerd. 
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Een vakman in hart en nieren

Een interview met Harm Kruyer

door Bé Kuipers

Als ik de kamer binnenkom zit Harm er al klaar voor en kijkt me met vriendelijke pretoogjes 
aan. Zijn tien jaar jongere vrouw, Derkje, gaat er ook bij zitten. Harm is al op zeer gevorderde 
leeftijd, ziet er ook nog  patent uit en heeft alles nog uitstekend op een rijtje. Maar soms kan hij 
even niet op een naam komen, wat vaker voorkomt bij ouderen, ook bij de interviewer. Daarom 
helpt Derkje soms even, als het gesprek stokt. 

Harm Wolter Kruyer is geboren op 8 augustus 1922 en wordt dus dit jaar 94 jaar. Hij is geboren 
in Adorp aan de Spoorlaan, waar zijn ouders twee woningen hadden, waarvan er één ver-
huurd werd. Op diezelfde plek staat nu een nieuw huis. Harm heeft twee zusters, beiden reeds 
overleden, waarvan de jongste geestelijk en lichamelijk gehandicapt was en thuis woonde, 
maar die toch nog 62 jaar is geworden. De oudste zuster was zes jaar ouder dan Harm. 

Zijn vader was machinist op een dorsmachine. Daarna werd hij melkrijder, eerst met paard en 
wagen, later met een vrachtauto. Tweemaal daags de melkbussen van de boeren ophalen en 
naar de melkfabriek in Bedum brengen en met de lege bussen weer terug. Zelf hadden ze ook 
nog zes koeien. En zijn vader was daarbij ontvanger van de flesjes van de melkcontroleurs. Hij 
moest het vetpercentage van de melkmonsters bepalen. 

Harm is zeven jaar lang naar de lagere school in Adorp gegaan, waar hij één keer is blijven zit-
ten, in de zesde klas. Hij kwam dus met dertien jaar van school en ging daarna in 1935 naar de 
ambachtsschool, aan de C.H. Petersstraat in Groningen. De "achterkant" van het toenmalige 
complex Academie Minerva, aan de Petrus Driessenstraat. 

Harm deed daar de driejarige opleiding tot machinebankwerker met dagen van acht tot vijf, ook 
's zaterdags. Hij leerde er smeden, zinkwerk, solderen en heel veel vijlen. Verder draaiwerk 
aan de draaibank en frees- zaag- en schaafwerk aan de diverse andere machines. Toen hij 
van deze school afkwam, in 1938, was hij 16 jaar en kon direct aan het werk komen bij trailer-
bouw Vogelzang in Bedum, aan het Boterdiep. 

Zijn vader overleed eind jaren dertig plotseling op 52-jarige leeftijd. Ze hebben toen een knecht
genomen die het werk overnam. Vlak daarop was er de mobilisatie en hun melkauto werd 
gevorderd door de regering. Toen waren ze hun kostwinning kwijt. Harm werkte toen al bij Vo-
gelzang, waar hij een rijksdaalder (ƒ 2,50) per week verdiende, die hij moest inleveren bij zijn 
moeder. Daarnaast kreeg ze nog ƒ 2,50 van de N.H.-kerk.

Harm is niet in militaire dienst geweest, tot aan de oorlog was hij nog te jong en toen hij de 
leeftijd wel had, was de oorlog inmiddels uitgebroken. Hij kon aanvankelijk gewoon blijven 
doorwerken bij Vogelzang. Maar na enige tijd liepen de opdrachten vanwege de stagnerende 
economie zodanig terug dat Harm ontslag kreeg en werkloos werd. 

In die tijd heeft hij bijna een jaar op de volkshogeschool in Bakkeveen gezeten. Dat was toen 
een opvang voor jeugdige werklozen. Ze werden er bijgeschoold, er was o.a. een smederij, 
zodat deze jongelui hun vak niet zouden verleren. Dat was intern, alleen de weekeinden was 
Harm thuis. Nadat hij weer thuis kwam, kon hij weer aan het werk komen bij Vogelzang in Be-
dum. Dit bedrijf had veel opdrachten gekregen van de Duitse bezetter. 

Harm heeft er gedurende de hele oorlog gewerkt. Van de oorlog zelf heeft Harm nauwelijks last 
gehad. "De Duitse soldaten die op Vogelzang kwamen waren helemaal geen rare mensen," 
zegt Harm. "Heel anders dan de echte soldaten, die waren fanatiek." Tegen het eind van de 
oorlog was er nog wel een razzia in Adorp, 's morgens in alle vroegte. De mannen werden 
op het oude voetbalveld bijeen gebracht om voor de Duitsers schuttersputjes en zgn. splitter-
boxen (beschermplaatsen voor militaire auto's) te graven, Harm ook. 
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Toen de overvalwagen, waarmee ze weggebracht zouden worden, er aan kwam zag Harm dat 
het de wagen was, die hij twee dagen eerder in onderhoud had gehad bij Vogelzang. Hij had 
er o.a. een nieuwe vacuüm-servo-rem ingezet en hij kende de chauffeur. Die chauffeur vroeg 
hem een paar dingen over die nieuwe rem. Een Duitse officier kwam direct op hen af. Maar de 
chauffeur legde uit dat Harm deze auto bij Vogelzang in onderhoud had gehad en dat ze over 
die rem spraken. Harm hoefde niet mee, maar moest direct naar Vogelzang van de Duitse of-
ficier. 

Vlak na de oorlog moet de oude Vogelzang wegens collaboratie met de Duitsers een tijd de 
gevangenis in. Het "besmette" bedrijf wordt gesloten en Harm heeft andermaal geen werk. 
Later neemt de zoon van de directeur, de jonge Vogelzang, de zaak over en blaast het weer 
nieuw leven in. Harm is inmiddels bij Garage Smith in Adorp aan het werk, hij is dan 23 jaar. 

Het is de tijd van de landbouwmechanisatie, met boerentrekkers en landbouwwerktuigen, 
vooral zichtmachines. Garage Smith verkoopt, repareert en onderhoudt ze ook, vaak op lo-
catie. Er was één boer waar Harm niet graag heen ging, boer Datema van de Onstaborg in 
Sauwerd. Niet om de persoon maar om zijn technische kennis. "Wij wisten toen nog niet alles 
van die machines en moesten nog ervaring opdoen," zegt Harm. "Maar Datema was technisch 
goed onderlegd en stond er steeds op de neus bij. 

In 1955 trouwt Harm op 33-jarige leeftijd met Derkje Kuizenga uit Winsum. Derkje werkte als 
boerenmeid bij een boer aan de Munnikeweg, waar nu Ikema woont, direct na het spoor. Harm 
moest vanuit zijn werk wel eens bij deze boer zijn en zo hebben ze elkaar getroffen. Dit jaar zijn 
ze 61 jaar getrouwd. Hun jongste zoon vroeg bij het 60-jarig jubileum aan zijn moeder of hij de 
burgemeester ook moest inschakelen. Ze zei toen: "Absoluut niet, geen gedoe!" Wel hebben 
ze van de gemeente een groot bloemstuk gekregen. 

Toen Bakker het garagebedrijf van Smith in Adorp overnam is Harm korte tijd later naar Ooster-
huis in Groningen gegaan. Een zaak met motoren van het merk Bernhard aan de Noordersta-
tionsstraat. Na een half jaar werd hij door zijn baas gevraagd om bij de nevenvestiging van het 
garagebedrijf in Ulrum aan het werk te gaan. De bedrijfsleider daar had een hersenschudding, 
maar bleef wel werken en Harm moest hem assisteren. Daar was het ziekenvervoer ook bij. 

Het werk beviel hem op zich wel, maar het ziekenvervoer niet. In noodgevallen moest Harm 
namelijk ook op de ambulance rijden, vooral om zieken naar het ziekenhuis in Groningen te 
brengen. En Harm kon niet zo goed tegen dergelijke "zware gevallen", zoals hij dat noemt. 
Een ander nadeel was dat hij op de heen- en terugreis een uur reistijd kwijt was met de bus en 
bijgevolg vroeg weg moest en laat thuis kwam. 

Op een keer was er bij de firma Heiploeg in Zoutkamp iemand met een gebroken been. De 
dokter belde om de ambulance en Harm moest er naar toe. Bij het invullen van de formulieren 
vroeg de dokter hem opeens: geboren of geschapen? Harm keek hem verbaasd aan. "Je hebt 
twee mogelijkheden," zei de dokter, "je bent geboren of geschapen. Weet je hoe je dat kunt 
zien?" Niet begrijpend schudde Harm zijn hoofd. "Iemand die geschapen is, heeft geen navel," 
zei de dokter. Harm moet er nu nog hard om lachen. 

Daarna kon hij weer bij Garage Bakker aan het werk komen. Daar is Harm op een bepaald 
moment kwaad weggelopen, na een incident met een collega, die hem maar mondjesmaat 
poetskatoen wilde geven. Na een week thuis zitten, is hij naar Vogelzang in Bedum gegaan om 
te vragen of hij daar weer aan het werk kon komen. De jonge Vogelzang was er nu de baas. 
Een man, net zo oud als Harm, die ook met hem op de ambachtsschool had gezeten. Hij zei: 
"Heb je je overall bij je?" Harm: "Nee." Vogelzang: "Dan moet je die morgen meenemen." 

Vanaf die tijd heeft Harm tot aan zijn afscheid bij Vogelzang gewerkt. Hij is met 62 jaar met 
de VUT gegaan, dat was eind 1983. Harm staat op: "Ik zal je even wat laten zien," en loopt 
naar boven om wat papieren op te halen. Ondertussen praat ik met zijn vrouw Derkje. Ze heb-
ben hier in het huis aan de Wierumerschouwsterweg 53 jaar gewoond. Ze zijn hier in 1963 
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in getrokken, een nieuwbouw huis. Daarvoor hebben ze nog acht jaar aan de Spoorlaan ge-
woond, in het ouderlijk huis. 

Harm was tot voor kort altijd in goede gezondheid. Maar in oktober 2014 kreeg hij een hartin-
farct. Hij is gedotterd en heeft vier dagen in het ziekenhuis gelegen, de eerste keer van zijn 
leven! Met wat medicijnen erbij heeft hij er nu helemaal geen last meer van. Daarnaast heeft 
hij een jaar geleden zijn heup gebroken. Daar heeft hij meer last van, het lopen gaat nu een 
stuk moeilijker. 

Daarvóór kon hij alles nog - meestal ook rap en snel. "Eigenlijk tè snel," zegt Derkje. "Hij was 
bezig met onze auto, banden verwisselen. En Harm loopt nooit gewoon, hij rent altijd. Op een 
zeker moment rende hij naar achter het huis en daar lagen wat elektriciteitssnoeren. Daar is hij 
over gevallen." Hij heeft nu een scootmobiel en een rollator. "Hij gebruikt de scootmobiel niet 
vaak, want dat ding gaat hem niet hard genoeg," lacht Derkje. 

Harm komt weer binnen met o.a. een foto van het voltallige personeel van Vogelzang met 
Harm in het midden. Verder een Middenstandsdiploma uit 1952, deels gehaald voor de aardig-
heid en misschien voor als hij nog eens voor zichzelf zou beginnen. Dan de officiële ontslag-
brief waarin hij met de VUT gaat, een brief, gedateerd 30 december 1983, met waarderende 
woorden en dankbetuigingen. 

De Vut had toen als voorwaarde dat er voor de afgezwaaide een nieuwe medewerker aange-
steld moest worden. "Een goede instelling," vindt Harm. Overigens had Harm het er nog lang 
niet aan toe. Hij heeft altijd aardigheid aan zijn werk gehad. Vervolgens nog een lasdiploma en 
een foto van een nog jonge Harm. 

Harm en Derkje hebben drie kinderen, een zoon van bijna 60 jaar, een dochter van 57, ge-
trouwd met Thomas Pruim, en nog een zoon van 45 jaar. Ze wonen allemaal in Adorp. Alle drie 
de kinderen hebben een technische aanleg, onmiskenbaar geërfd van hun vader. En dan ver-
der nog de "aanhang", bestaande uit kleinkinderen, vijf in getal, en twee achterkleinkinderen. 

Harm had ook regelmatig een uitje, meestal 's avonds of op zaterdagen. Hij ging dan met de 
vrouw van dokter Nanninga op stap. Zij had een bestuursfunctie binnen de padvinderij en 
moest geregeld naar verschillende plaatsen gereden worden, Veendam, Appelscha. Soms 
ook naar Zwitserland, waarbij Harm haar dan naar vliegveld Eelde bracht. Zij had wel een 
rijbewijs maar geen auto; die van haar man was voor de patiëntenvisites. Harm gebruikte een 
auto van garage Smith. Later kreeg ze zelf een Volkswagen kever.

Het contact met de Nanninga's ontstond doordat hun auto in onderhoud was bij de garage in 
Adorp, waar Harm toen werkte. Zo moest Harm mevrouw eens naar een congres in Friesland 
brengen. Ze zei: "Wil je me om die tijd weer ophalen?" Maar Harm zei: "Ik heb geen horloge." 
Prompt deed ze haar gouden horloge af en deed die om zijn arm. Op de vraag of dat ook nog 
iets opleverde is het antwoord: "Niks!" Behalve als mevrouw Nanninga naar Zwitserland was; 
dan mocht Ham haar Volkswagen zolang gebruiken. 

Na zijn pensionering was Harm lange tijd vrijwilliger bij voetbalclub Adorp, lijnen trekken, 
schoonmaken, kortom alle voorkomende klusjes. Hij heeft als dank nog een oorkonde gekre-
gen. Verder was Harm veel bezig voor de kerk van Adorp. Jaren zat hij in het bestuur van de 
plaatselijke commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken, de eigenaar van de kerk. 
Ook moest hij tweemaal per week de klok opwinden, toen die nog niet elektrisch aangedreven 
werd. 

Vooral de laatste jaren was Harm veel te vinden op de zorgboerderij "De Oude Nadorst" aan 
de Oude Adorperweg. Ze noemden hem daar "opa", hij deed er allerlei klusjes zoals hekken 
repareren. Nadat hij zijn heup gebroken heeft is hij een stuk minder mobiel geworden. "Ik kan 
me nauwelijks meer bukken," zegt Harm. Huishoudelijke klusjes zijn dan ook niet aan hem 
besteed, waar dat eerder nog wel eens het geval was. 
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Terwijl we zo praten, zien we buiten een grote vrachtauto voorbij gaan, een truck met een 
hoge, gesloten trailer er achter. "Zulke trailers kwamen regelmatig ook bij Vogelzang," zegt 
Harm. "Die moesten wij dan verlengen. Eerst werd trailer helemaal in tweeën doorgeslepen. 
Dan werd er een nieuw stuk tussen gezet met verlengde of compleet nieuwe onderdelen. Mooi 
werk."

Mei 2016, Bé Kuipers

Enquête Sauwerd en Wetsinge - Leefbaar en sterk

De enquête voor een nieuw dorpsplan toont grote betrokkenheid van de dorpsbewoners. Ruim 
30% van de huishoudens deed mee! Een hoog percentage als je bedenkt dat de enquête ge-
woon in de bussen is gedaan en er rond de 80 vragen moesten worden beantwoord. Het zijn 
200 enquêtes in totaal. Uit sommige huishoudens kwamen meerdere formulieren retour. Meer 
dan de helft van de respondenten is ouder dan 50 jaar. 80% geeft aan redelijk tot zeer betrok-
ken te zijn bij het dorp. Dat biedt perspectieven!

Op weg naar een nieuw dorpsplan
Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge organiseerde de enquête om mening en visie van de dor-
pen te peilen op weg naar het nieuwe dorpsplan. Met de resultaten als leidraad geven bewon-
ers, verenigingen en organisaties in vier thema-avonden het dorpsplan verder vorm: duur-
zame school in het dorp | sport en bewegen | recreatie & voorzieningen, leefomgeving, zorg 
en samenhang | wonen, duurzaamheid en verkeer. Elders in het Contactblad vindt u er meer 
informatie over (zie pagina 34).

We zien zat kansen 
We hebben gevraagd waar kansen liggen voor het dorp. 25% noemt supermarkt, school en 
voorzieningen. 22% noemt recreatie in natuur en kleinschalig toerisme. De afstand tot Gro-
ningen is ook een kans, volgens 13%. Daarna komt het Reitdiep, natuur en ruimte met 12% en 
sport met 10%. Deze onderwerpen diepen we graag met je uit op de thema-avonden.

Duurzame school in het dorp
Een zeer hoog percentage vindt de basisschool belangrijk voor de leefbaarheid: maar liefst 
98%. Daaruit blijkt dat er groot draagvlak voor de school in het dorp aanwezig is. Terwijl 27% 
van de huishoudens nog thuiswonende kinderen heeft, en 17% kinderen jonger dan 13 jaar. 
Ook andere inwoners dragen de school een warm hart toe. Op de stelling dat de christelijke 
identiteit van de school belangrijk is, reageert 40% instemmend, 17% neutraal en voor 43% is 
het niet belangrijk.

Sport en bewegen
Ruim 40% van de dorpsbewoners sport niet en 30% sport buiten het dorp. Ruim 20% sport 
op het sportpark. En hoewel 80% zegt dat het sportaanbod voldoende is, blijkt 40% niet blij 
met de aanblik en aantrekkelijkheid van het sportpark. Yoga en pilates worden gemist, evenals 
badminton. Op de vraag of mensen gebruik zouden maken van een dorpsommetje antwoordt 
90% met ‘ja’.

Recreatie & voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang
De mensen kennen elkaar in Sauwerd, zo is 50% van mening. Kerk, sportvereniging en dorps-
huis zijn de plekken waar men elkaar voornamelijk ontmoet. Ruim 50% komt enkele malen 
per week tot eens per maand in het dorpshuis. Patat blijkt een factor van belang hierin, 35% 
noemde dit als reden om naar het dorpshuis te gaan. Feest, toneel, muziek, activiteiten scoren 
met 50% het hoogst. 98% vindt dat de buurtsuper belangrijk is voor de leefbaarheid in het 
dorp. Een kleine 90% verleent met enige regelmaat zorg of hulp aan een medebewoner. Zo’n 
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70% zegt hier nog wel een schepje bovenop te willen doen. En 50% zegt ‘ja’ op de vraag of 
Sauwerd zich niet zou moeten verenigen om de zorg zelf te regelen. 

Wonen, duurzaamheid en verkeer
Mensen wonen graag in Sauwerd. En ruim 75 % ziet zich de komende tien jaar niet vertrekken. 
Maar is er genoeg aanbod voor onze jongeren? 23% vindt dat er voldoende koopwoningen 
zijn voor jongeren, terwijl 39% vindt dat er niet genoeg zijn. Bij de huurwoningen speciaal 
voor deze groep ligt dat percentage hoger: 49% vindt dat er niet genoeg zijn, en maar 13% 
meent dat het aanbod voldoende is. 40% heeft bij deze beide vragen het antwoord neutraal 
aangevinkt.

Meer dan de helft is enthousiast over en trots op Sauwerd, en bijna 70% vindt het een mooi en 
goed onderhouden dorp. 15% is van mening dat er veel te beleven valt, terwijl 35% vindt dat 
er niet veel te beleven is. Het dorp moet duurzamer worden zegt 70%, met name door middel 
van zonnepanelen. Aan de verkeersveiligheid kan nog het nodige verbeterd worden. Zo wordt 
er te hard gereden, is het zicht niet overal even goed en levert de provinciale weg gevaarlijke 
verkeerssituaties op. 75% vindt dat flitspalen bijdragen aan de verkeersveiligheid en 60% pleit 
voor een 30-km zone.

Gespreksstof 
Stof tot nadenken dus, en bespreking hopelijk. Het barst van de betrokkenheid en het en-
thousiasme, en het ronkt van de goede ideeën en plannen. Praat en denk erover mee op de 
thema-avonden die Dorpsbelangen voor de zomer organiseert! Data en tijdstippen vindt u op 
pagina 34 in dit Contactblad.

Dansen in dorpshuis Artharpe

Wel eens zin om te dansen? 

Vanaf september worden in dorpshuis Artharpe, Adorp danslessen gegeven. De lessen zijn 
geschikt voor beginners, maar als u ooit dansles heeft gehad; dit is ook uitermate geschikt als 
opfriscursus. U leert onder andere de Quickstep, de Engelse wals, de Chachacha en de Jive. 

De lessen worden gegeven door Johan Schreuder, gediplomeerd dansleraar en momenteel 
ook jurylid.

Nieuwsgierig geworden?
Op vrijdag 9 september om 20.00 uur wordt een gratis 
proefles gegeven.

Kosten: € 85,00 voor 10 lessen. 

Data en tijden: Vanaf vrijdag 30 september iedere week ge-
durende 10 weken m.u.v. de herfst-vakantie. De tijden: 20.00 
tot 21.15 uur.

Wij sluiten de lessenserie af met een gezellige feestavond, 
open voor iedereen die het leuk vindt om mee te doen.

Informatie en aanmelden: U kunt zich individueel of als 
paar aanmelden bij Lydia Bruins ( e.l.bruins@xs4all.nl of 
 0503062028)
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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 kap-
salon. Maar omdat het een hele belevenis was met veel verschil-
lende 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 had-
den 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 2)

Dag 6
Een beetje uitslapen  tot 7 uur. Daarna gaan 
we met Sr. Mary naar de maternity (kraamkliniek). 
Het zag er prima uit. In april gaat als het goed is 
de aannemer aan de slag met toilet en septictank. 
Vrouwen kunnen niet wachten om daar te beval-
len omdat ze in plaatselijke ziekenhuis slecht be-
handeld worden. Vrouwen komen van heinde en 
ver straks voor deze kliniek. 

Daarna het andere gebouw bekeken. Administratie en vaccinatieruimte. We mogen aan-
schuiven bij start van de dag, gebed, Bijbellezing en meditatie. Daarna voorstellen en rond-
leiding. We pakken de auto in voor mobile clinic. Maar eerst gaan we naar de HIV-groep. 
We schudden handen en worden toegezongen. Indrukwekkend en emotioneel. We moch-
ten vragen stellen. Bijvoorbeeld hoe zien ze de toekomst. Wat zijn hun uitdagingen. Door de 
groep hebben ze hoop. Omdat ze in het dagelijks leven gediscrimineerd worden, krijgen ze 
moeilijk werk. Eten is het grootste probleem. En bij de medicijnen moeten ze eigenlijk eten 
hebben. Gezamenlijk proberen ze geld te verdien door stoelen en 2 tenten te verhuren. € 0,10 
per stoel en € 3,- per tent. Dit wordt wekelijks verhuurd aan de kerk. Van dit geld zorgen ze 
voor elkaar.

Uit dankbaarheid gaan ze weer voor ons zin-
gen en bij derde en vierde nummer gaan we 
meedansen, dit vinden ze prachtig. Wij krij-
gen mooie armbanden. En er wordt gebeden. 
Voor dat we weggaan krijgen we nog trakta-
tie, soort oliebol, Mandassi. Erg lekker maar 
dubbel gevoel. Zij hebben honger en wij krij-
gen eten van hun.

Hierna gaan we op pad met de mobile clinic. 
Dit doen ze 2 x per week. Ze hebben 8 sta-
tions voor de mobile clinic. 1 x in de maand 
komen ze dus langs en bezoeken ook de na-
bije school, waar ze educatie geven over gezondheid en hygiëne. De verste stations zijn 40 
kilometer de Bush in. Deze van vandaag was 30 km. De weg was hobbelig. We gaan eerst 
naar schooltje waar kleuterklas is en klas 1-5. Meer dan 100 kinderen uit de Bush. We worden 



33 Contactblad 1 juni 2016www.contactblad.info

voorgesteld en moeten in gastenboek schrijven, daarna 
gaan we naar plek voor wegen en meten van de baby's. 
Ze krijgen vaccinaties en worden onderzocht. Dit alles 
in de buitenlucht van 41 graden. (We hoorden dat deze 
mensen een week zonder water en eten kunnen. On-
gelofelijk.) Er is een tweeling bij van 4 maanden. De 
ene is 4 kilo en de ander 6. De kleinste was vanaf be-
gin al kleiner, maar ze doet het nu niet goed. De juiste 
voeding voor de voeding (soort Nutricia) is helaas niet 

meegekomen in de auto. Dus dit krijgt ze pas volgende maand bij bezoek, we hopen dat de 
kleine het overleeft maar ik vrees het ergste. 

Wij zijn echt een attractie hier. Ze hebben nog nooit in hun leven blanken gezien. Eerst zijn ze 
bang, maar sommige kinderen zijn dapper en durven dichterbij te komen en ons uiteindelijk 
aan te raken. Na de vaccinaties gaan we weer naar het schooltje om educatie te geven over 
gezondheid. Het onderwerp is dit keer wormen. Hoe krijg je ze en hoe voorkom je ze. Juf Sr. 
Mary is echt een geweldige juf. Ze weet de aandacht te houden en leeft zich helemaal in. Het 
duurt wel een uur. Na de les worden alle kinderen gecheckt en krijgen ze een anti wormen pil. 
De kinderen met kringen op hun hoofd worden met een crème ingesmeerd. (Ringworm) 

Dag 7 
We staan heel vroeg op om naar Lake Baringo te gaan met Sr Ann en 
Dennis. We zien de flamingo’s, Dikdiks, Thomson Gazelles, aapjes, 
visarenden en nog andere dieren. Dan gaan we naar hot water points. En 
koken ons eitje in het meer. Een speciaal magisch momentje! We gaan 
weer verder en komen bij het huis aan van Dennis, we krijgen 2 kippen 
cadeau, ze blijken nog te leven. ’s Avonds eten we onze kippetjes op. 
Toch speciaal. 

We gaan om 15.00 uur weer richting school, we denken dat we naar de 
kleuterklassen gaan, maar niks is minder waar. We worden voor de klas 
gezet. De kinderen zijn erg nieuwsgierig en stellen veel vragen. De ler-
aren zijn nog nieuwsgieriger en vragen minstens zoveel. Hoe komt het dat 
jullie blank zijn en wij bruin etc. Om 17.30 uur stoppen we met de lessen. 
De kinderen moeten nu naar huis want ze zijn eigenlijk allang vrij. In de avond geven we na 
het eten de cadeaus en bedanken de zusters voor hun gastvrijheid. Wat was het hier gezellig 
en wat voelt het hier als een thuis. 

Dag 8
Toch  is  de  tijd  van  af-
scheid nemen aangebro-
ken. We bedanken An-
ne, Flora, Monica en 
Florence en Dennis.
We moeten nog even
bij zuster Mary langs 
en denken snel weg te
kunnen maar niets is
minder waar. In het ge-
bouwtje moeten we 
meedoen met opening 
van de dag, gebed en 
mooie speeches. Een 

van de zusters vertelt ons dat elke cent goed wordt besteed en ze is erg emotioneel en bedankt 
ons en alle donateurs. We worden in mooie kleden gehuld en gaan dan nog voor fotosessie. 
Een bijzonder afscheid.
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Dag 9
De volgende ochtend vertrekken we richting Lake 
Naivasha voor een boottochtje. Prachtig een le-
vend sprookje. Hippo’s, giraffes de mooiste vo-
gels. En een heerlijk temperatuurtje op het water. 
We drinken nog wat op terras en gaan dan naar 
Huis van James, Mary (vrouw van James) heeft 
uitgebreid voor ons gekookt. En we eten smake-
lijk. James laat trots zijn geiten zien. We nemen 
afscheid en gaan op weg naar Nairobi, een pittig 
stukje met veel files en regen. Maar het lukt en om 
een uur of half 6 bereiken we Mill Hill. 

Dag 10 
Om 4.45 uur gaat de wekker en maken we 
ons klaar voor terugreis. We nemen afscheid 
van James. Vliegtuig vertrekt op tijd en 8,5 
uur later landen we weer op Nederlandse bo-
dem. Al met al een bijzondere reis die we niet 
wilden missen. Wat hebben we veel gezien, 
beleefd en wat hebben we prachtige mensen 
mogen ontmoeten. 

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 aanko-
pen gaat rechtstreeks naar stichting Help Afrika. 

Voor de overige informatie verwijs ik jullie naar de website van  www.helpafrika.nl

Wij maken een dorpsplan voor Sauwerd & Wetsinge, help jij ons mee?

De dorpen Sauwerd en Wetsinge zijn toe aan een nieuw dorpsplan. Een plan waarin staat wat 
ons bindt, wat onze visie is op leefbaarheid in de dorpen, en welke plannen en ideeën uitge-
voerd kunnen worden. Het belangrijkste is daarbij niet het plan zelf, het papier zogezegd, maar 
de gesprekken er over en de concrete verandering die het brengt. We nodigen inwoners en 
verenigingen uit om mee te praten.

Thema-avonden
Het bestuur van dorpsbelang maakt het dorpsplan, voor en door het dorp. We hebben daarvoor 
een enquête uitgezet, waarvan we de resultaten bespreken op vier thema-avonden. Elders in 
het Contactblad zijn deze op hoofdlijnen terug te vinden (zie pagina 30). We horen graag of 
dorpelingen het herkennen, èn wat er nog meer speelt. We nodigen inwoners en besturen van 
alle verenigingen uit om mee te denken en mee te doen. De eerste thema-avond, over en met 
de school, vond 23 mei plaats. De drie thema-avonden die nog plaats vinden, zijn:

1.   Woensdag 22 juni: sport & bewegen
Voldoet het sportpark nog aan de eisen van deze tijd? Wordt sport voldoende gestimuleerd in 
de dorpen? Kunnen verenigingen meer samenwerken? Zomaar wat vragen die deze avond 
ongetwijfeld de revue gaan passeren.
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2.   Donderdag 30 juni: recreatie & voorzieningen, leefomgeving, zorg en samenhang
Kansen liggen er in Sauwerd en Wetsinge zeker. Niet in de laatste plaats op het gebied van 
recreatie en toerisme. Wat te denken van het realiseren van het plan Onstaborg, aantrekkelijk 
maken van de haven en het aanleggen van dorpsommetjes? Daarnaast vindt jij misschien wel 
wat van de speeltuinen of groenvoorzieningen, uitlaatplekken voor honden of de vraag hoe we 
met elkaar en zorg omgaan in de dorpen.

Over de dorpswinkel organiseren we een apart traject, omdat dat onder tijdsdruk staat. De 
inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge hebben daarover op 20 mei een brief ontvangen.

3.   Maandag 4 juli: wonen, duurzaamheid en verkeer
Aan verkeer en verkeersveiligheid in Sauwerd en Wetsinge is de laatste tijd al veel aandacht 
besteed. Er ligt een mooi plan om de veiligheid op de provinciale weg en in de dorpen te ver-
beteren. Maar kunnen we als inwoners zelf nog wat doen aan de verkeersveiligheid? Ook op 
het gebied van wonen zijn we benieuwd naar jouw mening. Zijn er meer woningen nodig in de 
dorpen en zo ja, voor welke groep inwoners: starters, gezinnen, senioren? Daarnaast kunnen 
de huizen en gebouwen die er al zijn ongetwijfeld een stuk duurzamer, wellicht liggen daar ook 
nog kansen voor het dorp als geheel.

De drie avonden worden gehouden in Ubbegaheem, Burchtweg 4, en beginnen om 19.30 u.

Onderwerpen, plannen, ideeën: kom maar op!
Er zijn veel goede plannen en ideeën in de dorpen: kan de school weer centraal in het dorp 
staan, komt de jeugdsoos terug, kunnen we de dorpswinkel behouden, herstellen we het ter-
rein van de Onstaborg weer in volle glorie? Om er maar een paar te noemen. Kom naar de 
thema-avonden en praat mee.

Winkel voor en door het dorp
Over de toekomst van de dorpswinkel organiseren we een apart traject, samen met Adorp. 
Daarover heb je in het weekend van 20 mei een brief op de mat gevonden. Waarin we ieder-
een oproepen om je te melden als je de dorpswinkel mee wilt helpen vormgeven. Voor 1 juni 
kun je een mail sturen naar  info@sauwerd.org of bellen met Hylke Zijlstra op  06 2553 
5812 of Han Limburg op  06 2798 7241. Kort na 1 juni zullen we de eerste bijeenkomst 
beleggen.

Heb je nog vragen over het dorpsplan of de thema-avonden, neem dan contact op met Hylke 
Zijlstra, Plantsoenweg 7,  voorzitter@sauwerd.org of Gerbrich Dijkstra, Stationsstraat 4,  
dorpsplan@sauwerd.org. Wil je weten hoe ver we zijn, kijk dan op  www.ditisSauwerd.nl.

We hopen van harte je te zien op de thema-avonden, of één van de avonden. Want samen 
staan we sterk, en maken we de dorpen!

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

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

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

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

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

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

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

Informatie over afvalinzameling en recycling



38 www.contactblad.info Contactblad 1 juni 2016

SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in 
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor 
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in 
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de in-
stallatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan. 
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal 
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen 
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdag-
middag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op 
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te 
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo 
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken. 

OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met 
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en 
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buiten-
land. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari 
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde project-
en in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel 
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten. 
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer 
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container

ASBEST
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de 
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er 
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals 
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de ge-

meente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvra-
gen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.

2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas 

op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine 
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pal-
let of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden 
getild.

6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespeciali-
seerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een 
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen 
kosten aan verbonden.
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbe-
middelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er 
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast, 
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de 
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook be-
reid bent om met uw  buren te praten over mogelijke oplossingen. 
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of 
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

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

IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777 
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is. 
Ervaart u overlast in uw omgeving?  Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op  
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen 
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee 
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.

CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthou-
der controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een herstelter-
mijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00 
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend 
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.

Informatie over omgeving en buurt

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!
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