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

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

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

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

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

 050-3061040

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

 050 306 2027

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

 050 306 1739

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

 050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
juli
maand

Aanmelden mogelijk voor gratis scootmobieltraining op 1 september (zie
pagina 33)
maand
Aanmelden mogelijk voor danslessen in Atharpe Adorp, met gratis proefles op 9 september; start lessen op 30 september (zie pagina 33)
maand
Aanmelden mogelijk voor busexcursie HK Ubbega op 1 okt. (zie p. 22)
t/m 14
11.00 u. Expositie cursisten Atelier Marleen Bakker in kerkje Klein Wetsinge (zie
pagina 27)
4
19.30 u Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, thema-avond Wonen, duurzaamheid en verkeer, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 34)
8/9
Nacht zonder Dak, Sportpark Sauwerd
vanaf 17
Ubbegaheem gesloten (zie pagina 19)
augustus
maand

Aanmelden mogelijk voor danslessen in Atharpe Adorp, met gratis proefles op 9 september; start lessen op 30 september (zie pagina 33)
Aanmelden mogelijk voor busexcursie HK Ubbega op 1 okt. (zie p. 22)
Ubbegaheem gesloten (zie pagina 19)
Aanmelden mogelijk voor gratis scootmobieltraining op 1 september (zie
pagina 33)

maand
t/m 11
t/m 18
september
maand
tot 20
1
9
12

13.15 u.
20.00 u.
18.00 u.

14
16
16
17

17.30 u.
17.30 u.

19
20
30
oktober
1
8

20.00 u.

Aanmelden mogelijk voor busexcursie HK Ubbega op 1 okt. (zie p. 22)
Aanmelden mogelijk voor danslessen in Atharpe Adorp, met gratis proefles op 9 september; start lessen op 30 september (zie pagina 33)
Gratis scootmobieltraining (zie pagina 33)
Gratis proefles dansen in Artharpe te Adorp (zie pagina 33)
Ophalen spullen in Sauwerd en Wetsinge voor Rommelmarkt op 16 september (zie pagina 17)
Rode Kruis, middaguitje Ot en Sien met huifkartocht (zie pagina 17)
Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd (zie pagina 17)
Start bolchrysantenactie Ubbegaheem (zie pagina 18)
Officiële en feestelijke heropening van de molen De Wetsinger, Molenstreek te Klein Wetsinge
Bolchrysantenactie Ubbegaheem komt bij u langs (zie pagina 18)
Bolchrysantenactie Ubbegaheem komt bij u langs (zie pagina 18)
Start danslessen in Artharpe te Adorp (zie pagina 33)

Hist. Kring Ubbega, busexcursie (zie pagina 22)
Optreden Anthony's Putsch in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag, 22)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
3 juli
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
10
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
17
9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
24
9.30 u. - ds. P.D. Wolthaus
31
11.00 u. - ds. J.H. van der Mark
7 aug.
9.00 u. - ds. P. Lootsma
14
9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
21
9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
28
9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
4 sep.
11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
11
11.00 u. - ds. P.S. van Dijk

Heilig Avondmaal
Slotzondag

Heilig Avondmaal
Startzondag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
3 juli
9.30 u. - ds. nog niet bekend
14.15 u. - ds. W.L. de Graaff
10
9.30 u. - ds. H. Wijnalda
14.15 u. - ds. L.G. Boonstra
17
9.30 u. - ds. A.J. Minnema
14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
24
9.30 u. - ds. C.T. Basoski
14.15 u. - ds. S. Heij
31
11.00 u. - ds. T. Dijkema
14.15 u. - leesdienst
7 aug.
9.30 u. - leesdienst
14.15 u. - leesdienst
14
9.30 u. - leesdienst
14.15 u. - leesdienst
21
11.00 u. - ds. W. Jagersma
16.30 u. - ds. H.J. Lopers
28
11.00 u. - ds. W. Jagersma
15.00 u. - ds. S.W. de Boer
4 sep.
9.00 u. - ds. H.J. Lopers
14.15 u. - ds. W. Jagersma
11
9.00 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks
Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 31)
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 19)
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 20.45-21.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Boekenpost Sauwerd zie pagina 32
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 15.30-17.00 u.
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag
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 Sauwerd zie pagina 32
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 33)
zaterdag
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
UNICEF
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten

Inzamelingsacties
maand

Breigaren voor UNICEF (zie pagina 22)

september

Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem

21 t/m 26 nov. Collecte MS, hiervoor collectanten gezocht (zie pagina 15)
www.contactblad.info
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			
								


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

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

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

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

0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

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



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

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

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7

Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
Openstelling: telefoon
Snelbalie
Servicebalie
maandag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
dinsdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
woensdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 19.00 u.
8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 16.00 u.
8.30 - 12.30 u.
vrijdag
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
8.30 - 12.30 u.
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 36.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u aanvragen en regelen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de
deur uit hoeft, zoals een afschrift uit een akte van de burgerlijke stand of een uittreksel uit de
basisregsitratie personen. Ook het melden van verloren of gevonden voorwerpen kunt u online
doen via  www.winsum.nl net zoals meldingen over de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer etc.
DigiD
Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis aan te vragen via  www.
digid.nl
Internetkassa
Betalen gaat veilig en gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.
De meeste producten ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de brievenbus
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan meteen geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel,
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens
aan het begin van deze pagina.
Afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u direct aan de snelbalie (zie
boven voor de openingstijden). Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel
rekening mee houden dat u mogelijk wachten voor u wordt geholpen.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocument. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor u klaar ligt. U kunt
het document op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze receptie afhalen; op woensdag zelfs tot 19.00 uur. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open.
Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
8
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VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en
als laatste welke type bekendmakingen.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen 	
  voor het:
• splitsen bestaand woonhuis + bedrijfsruimte in twee wooneenheden, Oude Winsumerstraatweg 2 in Sauwerd, 9771AB (201600108, 30 mei 2016)
• verbouwen kerkgebouw "de Hoeksteen", Oude Winsumerstraatweg 7 in Sauwerd, 9771AA
(201600107, 1 juni 2016)
www.contactblad.info
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Vergaderingen welstandscommissies
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum, ' 0595-447777. Sommige bouwplannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk
op  www.libau.nl voor meer informatie.
ZONNEPANELEN: VAAK VERGUNNINGSVRIJ, SOMS VERGUNNINGPLICHTIG
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen kunt u energie in uw woning besparen.
Bijvoorbeeld door isolerende beglazing, een nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel huiseigenaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeerdering voor energiebesparende maatregelen. Een maatregel die aan de buitenzijde van de
woning opvallend is, is het plaatsen van zonnepanelen.
In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder omgevingsvergunning
plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij u wél een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw zonnepaneel of -collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
In de overheidsfolder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' leest u meer informatie over het
vergunningvrij of -plichtig plaatsen. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid, bij zonnepanelen. U kunt ook een vergunningcheck doen op  www.omgevingsloket.nl. Neem bij twijfel over
vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen contact op met onze medewerkers van bouw- en
woningtoezicht.
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)
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.
DAMOCLESBELEID
De burgemeester heeft op 9 mei 2016 in overleg met het college van burgemeester en wethouders 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.
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING GEWIJZIGD
De gemeenteraad van Winsum heeft op 14 juni 2016 de Algemene Plaatselijke Verordening
Winsum 2011 gewijzigd. Het betreft wijziging van artikel 2:41, waardoor het mogelijk wordt om
ontheffing te verlenen voor het verbod om een woning of pand te betreden welke op grond van
de Opiumwet is gesloten. Tevens is artikel 2.38 gewijzigd. Dit heeft betrekking op verschaffing
van gegevens voor het bijhouden van een nachtregister.
U kunt de volledige teksten vinden op * www.winsum.nl/gemeenteblad.
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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HENNEPCONVENANT NOORD-NEDERLAND
Samenwerken aan een krachtige en integrale aanpak van hennepteelt in Noord-Nederland.
Waarbij onveilige situaties, criminaliteit, overlast en onnodige maatschappelijke kosten aangepakt 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 omvangrijk 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.
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 situaties, bel de politie via ' 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, ' 0800-7000.
GUNNING OPDRACHT BASISONDERSTEUNING AAN MJD
De gemeenten Bedum, De Marne en Winsum hebben de werkzaamheden voor wat betreft
de basisondersteuning (maatschappelijk werk, welzijnswerk, jongerenwerk en toegang tot de
jeugdhulp) gegund aan de Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening (MJD).
Vanaf 1 juli neemt MJD deze taken over van Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD).
Cliënten zijn op de hoogte gebracht van deze verandering. Sommige van hen krijgen een
andere contactpersoon, maar voor het merendeel van de cliënten blijven de contactpersonen
gelijk. MJD heeft een aantal medewerkers van SWD overgenomen om de continuïteit van
dienstverlening zo veel mogelijk te kunnen waarborgen.
VANAF 15 JUNI 2016: NIET MEER NAAR POLITIE BIJ VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
Vanaf 15 juni 2016 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie van een verloren of gestolen Nederlands identiteitsbewijs. Vanaf deze datum kunt u zonder tussenkomst van de politie
een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aanvragen bij uw gemeente. Alle gemeenten in
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn vanaf 15 juni aangesloten bij deze nieuwe
werkwijze.
Bij verlies of diefstal van een identiteitsbewijs kunt u direct naar de gemeente. Daar vult u een
verklaring van verlies of diefstal in. Daarna kunt u meteen een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Wel blijft het verstandig om bij diefstal, overvallen en andere misdrijven aangifte te doen
bij de politie. Raakt u uw identiteitsbewijs in het weekend of op een feestdag kwijt en is er geen
gemeenteloket open? Dan kunt u naar de politie gaan, die hier een mutatie van maakt. U kunt
daarna alsnog naar de gemeente om de vermissing te melden en een nieuw document aan te
vragen.
Misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert
de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik
stelt de politie een onderzoek in.
Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum, ' 0595447777.
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Uitgifte van verwijderde fietsen nu op afspraak
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de doorgang 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 Onderhoud 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 medewerkers 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
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 verlengde 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.
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.
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.
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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. Kleinschalige activiteiten zijn bijvoorbeeld zwerfvuilacties, sportactiviteiten, kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 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 verschijnt dan in beeld.
SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie
en leefbaarheid.
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij college van burgemeester en wethouders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving,
bereikbaar via ' 0595-447777 of via * j.deboer@winsum.nl.
HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat.
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Al ruim 200.000 mensen krijgen
in Nederland online hulp. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen. Online hulp is te vinden
op  www.hulponline-noord.nl.
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OV-ambassadeurs vergemakkelijken gebruik openbaar vervoer
Gemeenten in Noord-Groningen gaan na de zomervakantie OV-ambassadeurs inzetten om
het reizen met het Openbaar Vervoer te vergemakkelijken. De OV-ambassadeur is een vrijwilliger die iedereen met vragen over het openbaar vervoer wegwijs maakt.
Senioren, leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan, en jongeren en ouderen met een beperking zijn vaak afhankelijk van speciaal vervoer, zoals de regiotaxi en het leerlingenvervoer.
Het komt vaak voor dat onbekendheid met het openbaar vervoer de reden is om niet in de
bus of de trein te stappen. Het gebruik van een OV-chipkaart is een drempel, en veel mensen
weten niet dat in de afgelopen jaren de bus en trein toegankelijker zijn geworden. Het OVbureau, verantwoordelijk voor al het busvervoer in Groningen en Drenthe, en de gemeenten in
Noord Groningen, willen aan de slag om deze drempels weg te nemen. De OV-ambassadeurs,
bedacht door het OV-bureau en uitgewerkt door stichting Werk op Maat in Uithuizen, helpen
daarbij.
In september verschijnt op de gemeentelijke pagina in de streekkranten informatie over waar
en wanneer de OV-ambassadeurs beschikbaar zijn om kennis te komen maken, uitleg te
geven over de OV-chipkaart, of om een proefrit met trein of bus te plannen.

Tips om het huis koel te houden bij warm weer
Hoe zorg je er voor dat het in huis aangenaam koel blijft wanneer buiten de temperaturen oplopen? Hiervoor de volgende tips:
• Zet de ramen open op de momenten dat het buiten koeler is dan binnen en doe ze dicht
wanneer het buiten net zo warm gaat worden als binnen. Houd dus de meest geschikte momenten in de gaten om uw ramen op en te zetten. De temperatuur kunt u in de gaten houden
met een eenvoudige thermometer of de kamerthermostaat. Voor de actuele temperatuur
in onze eigen omgeving zie  http://www.meteosauwerd.nl en voor heel Nederland zie 
http://www.knmi.nl/actueel/ .
• Gebruik de zonwering (en waar mogelijk ook zonwering aan de buitenzijde van de ramen).
• Omdat warme lucht omhoog stijgt, is het handig om er voor te zorgen dat op een hogere verdieping ook een raam open staat wanneer je beneden doorlucht. Hierdoor wordt de warmte
sneller uit huis verdreven.
Het lijkt zo logisch: je voelt een koelte bij het openzetten van ramen en
denkt dat het daardoor binnen ook afkoelt. Dat is niet altijd zo. Als het
buiten warmer is dan binnen, haal je met het openzetten van ramen en
deuren juist nog warmere lucht in huis. De koelte die je denkt te voelen
komt door het effect dat de luchtstroom op je huid heeft. Het is een
gevoelstemperatuur, niet de feitelijke temperatuur.
Volgens dit principe werken ventilatoren ook. Het verkoelende gevoel is
het effect van de luchtstroom die ze veroorzaken als deze over je huid
gaat. Een ventilator zelf verkoelt de ruimte niet. Het heeft dan ook geen
zin om deze met een tijdschakelaar al aan zetten voordat je thuis komt.
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Maak je sterk tegen MS: Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds.
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS
te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de  www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we
ons sterk tegen MS!

Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum
Nieuwsbrief juni 2016
Eens per kwartaal laten we u weten waar we ons als Wmo-adviesraad van Winsum mee bezig
houden, wat de ontwikkelingen zijn en waar we aandacht voor vragen.
Weer op stoom
Het overgangsjaar 2015 betekende ook voor de Wmo-adviesraad een wat zoekende periode. Maar, inmiddels versterkt met twee nieuwe leden, komen we weer goed op stoom. Bij
ambtenaren is de grootste transitie-druk er af en ervaren we meer en meer een houding van
coöperatieve samenwerking. De gevolgen van de decentralisaties en de kanteling worden
langzaam beter zichtbaar, waardoor het gesprek daarover concreter en betekenisvoller wordt.
De ingezette veranderingen zijn complex, daar past geen standaardoplossing of strak beleid.
Maatwerk is geboden. Dat geldt ook voor de bijdrage die we als Wmo-advies in deze tijden van
verandering kunnen leveren. Al doende proberen we dat vorm te geven.
Kernteam mantelzorg
In de vorige nieuwsbrief noemden we al het zogenaamde ‘kernteam mantelzorg’ waarin leden
van de Wmo-adviesraden van de BMWE-gemeenten met ambtenaren meedenken over het
mantelzorgbeleid. Deze werkwijze met een gezamenlijk kernteam is enerzijds bedoeld om de
adviesraden veel eerder bij het beleidstraject te betrekken, anderzijds om de verschillende
adviesraden op inhoudelijke thema’s meer samen te laten werken.
De eerste vraag aan het kernteam mantelzorg was om mee te denken over hoe burgers betrokken kunnen worden bij het vormgeven van mantelzorgbeleid. De enquête die u in uw brievenbus gevonden hebt was één van de suggesties. De respons van bewoners was niet heel groot,
maar wel heel waardevol. Veel van de respondenten hebben namelijk aangegeven met de
gemeente in gesprek te willen over wat zij aan ondersteuning van de gemeente verwachten.
Die gesprekken lopen nu en geven de ambtenaren een verrijkende inkijk in de praktijk van het
mantelzorgen. Het kernteam blijft betrokken bij het vervolgproces.
Waar we als adviesraden gewend waren formeel te adviseren over redelijk uitgewerkt beleid,
worden we nu om advies gevraagd op het beleidsproces. Dat is nieuw voor de raden, en zewww.contactblad.info

Contactblad 1 juli 2016

15

ker ook nieuw voor de ambtenaren. Wij ervaren het als positief dat de formele advieskaders
wat losgelaten worden en meer ruimte ontstaat voor een meer gelijkwaardig optrekken van
ambtenaren en adviesraden. Een grotere betrokkenheid én zeggenschap van burgers, staan
daarbij wat ons betreft centraal.
Het kernteam over het dossier ‘privacy’ gaat binnenkort van start.
Zorg en wonen
De gemeente Winsum is bezig een visie op Zorg & wonen te formuleren. Een thema waar wij
graag over meedenken, want veel van de veranderingen in de zorg hebben immers alles met
‘wonen’ te maken. Langer thuis wonen is een mooi streven, maar wat is daar allemaal voor
nodig? Wat is de visie van Winsum hierop? Wat voor gemeente wil Winsum voor haar bewoners zijn? Twee van de leden van onze adviesraad hebben niet alleen nauw contact hierover
met de betreffende ambtenaren, maar leggen ook hun oor te luisteren in het veld.
Samenwerkende raden
Via de kernteams werken de raden op inhoudelijk thema’s in de praktijk dus al samen, met als
motto: kijken wat werkt. Ondertussen wordt er ook gezocht naar een ‘formele’ structuur voor de
samenwerkende raden, die goed aansluit bij de steeds nauwer samenwerkende BMWE-gemeenten. De voorzitters van de verschillende adviesraden zijn nauw bij dit proces betrokken.
Reacties en vragen
Maar ondanks dat we druk zijn met kernteams en ambtenaren, zijn we natuurlijk vooral nieuwsgiering naar uw ervaringen met alle veranderingen rond de Wmo en zorg!
Als Wmo-adviesraad staan we open voor reacties en opmerkingen van Winsumse burgers om
de Gemeente de juiste signalen mee te geven en adequaat te kunnen adviseren. Mantelzorgbeleid, Wonen en Zorg en Jeugdzorg zijn actuele thema’s waar we graag van u over willen
horen.
U kunt contact opnemen met de Wmo-adviesraad. Dat kan via de site of e-mail * wmoadviesraadwinsum@gmail.com of rechtstreeks met een van de leden van de adviesraad.

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
16
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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
Rode Kruis afdeling Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar weer 6x een dag-/
middaguitje gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen
met een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
De volgende dagen staan op de agenda:
¾Woensdagmiddag
¾
14 september:
¾Woensdagmiddag
¾
12 oktober:		
¾Woensdagmiddag
¾
9 november:		
¾Woensdagmiddag
¾
14 december:

Ot en Sien met huifkartocht
Wijnboerderij/proeverij of high tea
Knols koekfabriek en stamppot buffet
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

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge
De eerstvolgende rommelmarkt wordt gehouden op:
• vrijdag, 16 september vanaf 17.30 uur.
De spullen worden opgehaald op:
• maandag, 12 september vanaf 18.00 uur.
Staan spullen u eerder in de weg of moet er een woning leeg gehaald worden? Neem dan
contact op met:
* Henk Valkema

(' 050 3061220) of

* Tjeert Geertsema

(' 050 3061576) of

* Piet Drijfhout

(' 050 3061960).

De opbrengst is weer voor het goede doel. Gemotiveerde verzoeken voor een bijdrage kunnen
bij ondergetekende worden ingeleverd.
Namens de commissie: Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.
www.contactblad.info
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Actie bolchrysantenverkoop
Stichting Dorpshuis Ubbegaheem
Zoals eerder al is aangekondigd wil het bestuur
van de Stichting in september een bolchrysantenactie houden in Sauwerd en Wetsinge.
Op vrijdag 16 september 2016 - gelijk met de
rommelmarkt in Sauwerd - starten we met de
verkoop van de bolchrysanten bij Ubbegaheem.
Op maandag 19 september en dinsdag 20 september 2016 komen we bij u langs.
Reserveer deze actie alvast in uw agenda !
Bestuur St. dorpshuis Ubbegaheem

18
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 euro
(ook af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu!
Openingstijden
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
wegens vakantie gesloten zondag 17 juli t/m donderdag 11 augustus
De keuken sluit om 21.00 uur.
Voor feesten, partijen, vergaderingen en catering enz. kunt u op afspraak ook buiten reguliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via ' (050) 3061457 of (06) 11918517 of
via * fienekekladder@hotmail.com.

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum
De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen,
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Wij staan wij altijd voor u
klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl
 050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk 	
  Werk en MEE)
www.contactblad.info
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Veertien maatschappelijke organisaties in Groningen voor een nieuw
tracé van de 380 kV hoogspanningslijn
Veertien bewoners- en maatschappelijke organisaties, waaronder de buurtvereniging Westerdijkshorn en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, hebben zich verenigd in een gezamenlijke
oproep aan minister Kamp om samen met betrokkenen een nieuw tracé te ontwikkelen voor de
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van de Eemshaven naar Vierverlaten. Deze samenwerking met zoveel belangengroepen is verheugend. Met zo'n breed draagvlak krijgt politieke
druk meer massa. Niet ieder voor zich, maar samen sterk.
Door de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales en windparken moet er een 380 kV hoogspanningsverbinding worden aangelegd van de Eemshaven naar het hoogspanningsstation
Vierverlaten bij Groningen. Het door de minister aangewezen tracé is volkomen achterhaald
en zeer schadelijk voor landschap, natuur, cultuurhistorische waarden en leefbaarheid in het
gebied. Groningen verdient beter!
Bij de ontwikkeling van het plan in 2008 is bedacht die verbinding zo veel mogelijk naast de
bestaande masten te plaatsen om zo een extra doorsnijding van het landschap te voorkomen.
Maar inmiddels is duidelijk dat de oude verbinding gesloopt wordt als de nieuwe gereed is:
bundeling van beide tracés is niet meer aan de orde.
Daarmee ontstaat ruimte om naar de best mogelijke route voor de hoogspanningsverbinding
te zoeken. Volgens de veertien organisaties in de provincie Groningen is dat zeker niet het huidige tracé: dwars door het kwetsbare wierdenlandschap, nationaal landschap Middag-Humsterland, langs eeuwenoude gebouwen en door gebieden van belang voor trek- en weidevogels.
TenneT wil een dubbele rij massieve masten plaatsen van 3-4 meter breed en 53-60 meter
hoog (ter vergelijking: de Martinitoren is bijna 97 meter hoog), 27 meter in de breedte naast
elkaar en 350 meter uit elkaar, waaraan een flinke bundel draden boven elkaar hangt die een
langgerekt gordijn vormen. Een groot hekwerk dus, van de Eemshaven naar de stad.
Minister Kamp schreef op 16 juni 2016 aan de Tweede Kamer op vragen hierover dat hij
bestuurders en werkgroepen van omwonenden als belangrijke partners in het gebied beschouwt, waarmee TenneT en het ministerie regelmatig overleggen. Toch staat in dit overleg
de tracékeuze en de wijze van uitvoering van de nieuwe hoogspanningsverbinding niet ter
discussie.
Het tracé kan en moet beter: het gaat om een grote ingreep in het gebied, waar meerdere
generaties mee moeten leven. Bewoners en maatschappelijke organisaties hebben veel kennis van de unieke waarden van het gebied en willen die kennis graag inzetten voor het ontwikkelen van een tracé dat minder schadelijk is. Veel kan al gewonnen worden door de kabels op
de meest kwetsbare plekken ondergronds aan te leggen.
De volgende organisaties hebben de oproep onderschreven:
Natuur en Milieufederatie Groningen, Agrarische Natuurvereniging Stad en Ommeland, Het
Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, bewoners werkgroep Westerdijkshorn,
Vereniging van Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge, Werkgroep 380 kV Westeremden, Stichting Oude Groninger Kerken, Vof Kerk Klein Wetsinge, Bond Heemschut Groningen, Groninger Dorpen, Natuurmonumenten, Vereniging Avifauna Groningen en Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk.
Dit is een enigszins door ons aangepast perscommuniqué van 22 juni 2016, uitgegeven door
Natuur en Milieufederatie Groningen, namens de hiergenoemde organisaties.
Namens Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge,
Els Wessels en Bé Kuipers van de werkgroep 380 kV.
20
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Opening tentoonstelling kunstwerken kinderen basisscholen
Onderstaande foto's zijn op 10 juni jl. gemaakt tijdens de officiële opening van de tentoonstelling in het kerkje van Klein Wetsinge waar kunstwerken van leerlingen van de basisscholen
van Adorp en Sauwerd getoond werden. De opening is verricht door Sybrand van Dijk, predikant van de PKN Adorp-Wetsinge-Sauwerd.
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Aankondiging busexcursie Historische Kring Ubbega

	
  

Ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan organiseert De Historische kring
Ubbega op zaterdag 1 oktober 2016 een busexcursie. Onder leiding van Saskia
van Lier, die gespecialiseerd is in christelijke kunst en kerkbouw, brengen we een
bezoek aan de romano-gothische kerk van Garmerwolde ('s ochtends) en de Petrus
en Pauluskerk te Loppersum ('s middags). De lunch zullen we gebruiken in restaurant De
Boerderij bij de Freylamaborg in Slochteren. Daar zal ook gelegenheid zijn borg en/of park te
bezoeken.
De kosten voor deze excursie (inclusief koffie, thee, gebak en lunch) bedragen € 25 voor leden
en € 35 euro voor niet-leden.
Aanmelden kan bij Ben Kwerreveld in Adorp of Gerta Boonstra in Sauwerd.
Het voor u van toepassing zijnde bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer
NL88 RABO 0300 8052 68 t.n.v. Historische Kring Ubbega.
Zie voor verdere informatie de website van de Historische kring:  www.ubbega.nl
Gerta Boonstra, secretaris HKU
' 050-3061209

Culturele Commissie Adorp viert haar 25 jarig bestaan
De Culturele Commissie Adorp is in 1991 opgericht om kunst en cultuur in de voormalige gemeente Adorp te tonen en ten gehore te brengen. Vaak gaat het om werk van kunstenaars of
musici uit onze eigen provincie. Dit jaar bestaat de commissie 25 jaar en dit zilveren jubileum
wordt groots gevierd met verschillende gratis te bezoeken activiteiten in Adorp, Sauwerd en
Wetsinge. De start van de festiviteiten was op zaterdag 19 maart in dorpshuis Artharpe waar
Circus Santelli een succesvolle en druk bezochte kindervoorstelling gaf.
De organisatie van al deze activiteiten is mogelijk geworden dankzij de inzet van veel vrijwilligers, en door de financiële steun van de Rabobank Noordenveld West Groningen, de gemeente Winsum en de Gasunie.
Het jubileumjaar wordt op zaterdag 8 oktober afgesloten met een optreden van Anthony’s
Putsch in Ubbegaheem.

Breigaren gevraagd voor sjalen en mutsen ten bate van Unicef
Lies Eldring, vrijwiliger van Unicef in Sauwerd, breit
mutsen en sjaals waarvan de opbrengst ten goede
komt aan Unicef.
Iedereen die breigaren heeft liggen en dit project
wil steunen, kan het garen bij haar 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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Statencommissie op bezoek in Klein Wetsinge en Sauwerd
Op woensdagmorgen 22 juni heeft de Commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid van de Provinciale Staten van Groningen een werkbezoek gebracht aan Sauwerd en Klein Wetsinge. Dit
op uitnodiging van de werkgroepen Westerdijkshorn en Sauwerd-Wetsinge in het kader van de
geplande 380 kV hoogspanningslijn van de Eemshaven naar Vierverlaten.
Daaraan vooraf werd een bezoek gebracht aan het weidevogelgebied tussen Westerdijkshorn,
Winsum en Onderdendam, waar de 380 kV-hoogspanningslijn, anders dan de bestaande 220
kV, dwars doorheen zal komen te lopen met een wijde boog om Bedum heen.
Samen met gedeputeerde Staghouwer, portefeuillehouder van dit dossier, en voorzitter Ram
van de Commissie, waren een twintigtal dames en heren statenleden al vroeg in de bus gestapt
bij het Provinciehuis in Groningen. Verder waren de wethouders Blok van Winsum en De Vries
van Bedum aanwezig met een aantal raadsleden. Ook stapten in de bus drie leden van de
buurtvereniging Westerdijkshorn en van de werkgroep Sauwerd-Wetsinge Els Wessels en Bé
Kuipers.
Na het bezoek aan Westerdijkshorn ging het naar het kerkje van Klein Wetsinge. Daar gaven
Bé Kuipers en Els Wessels elk een presentatie. Bé sprak over het Reitdiepgebied, het ontstaan
ervan en wees op de ontwikkelingen van dit gebied tot in deze tijd. Hij noemde de eeuwenoude
wierden op de oeverwallen, de even oude verbindingswegen, de kerken, borgen, waterlopen
en zijlen.
Vervolgens vertelde Bé iets over de dorpen Wetsinge en Sauwerd en over de historie van het
kerkje van Klein Wetsinge. Tenslotte hield hij een pleidooi voor het ondergronds aanleggen
van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Westerdijkshorn en Sauwerd-Klein Wetsinge.
Of - veel liever nog - om de verkeerde keuze voor de bestaande hoogspanningslijn uit de beginjaren zeventig van de vorige eeuw alsnog te herstellen. Dat kan door in overleg met alle gebiedspartijen en belanghebbenden een heel nieuw en optimaal tracé te kiezen met zo weinig
mogelijk schade aan landschap, natuur- en cultuurgebieden. "Het moet nu en het kán nu - met
uw hulp!", was zijn oproep aan statenleden en bestuurders.
Els Wessels bracht de saamhorigheid in beide dorpen naar voren en de verbindende functie
die het kerkje sinds enige tijd daarin heeft door zijn nieuwe bestemming. Ze wees op de tentoonstelling in het kerkje van schilderijen van basisschoolkinderen uit Adorp en Sauwerd.
Ze kondigde aan dat hierna een tweede tentoonstelling zal zijn, nu van amateurschilders uit
Sauwerd. Ook wees ze op de volkstuintjes tussen beide dorpen in. Ten slotte benadrukte Els
dat de nieuwe 380 kV-verbinding grote impact heeft op de leefbaarheid van beide dorpen, niet
alleen visueel, maar ook gevoelsmatig.
De bijeenkomst werd afgesloten door Jaike (10) en Kaya (12) Ubels uit Westerdijkshorn die
samen een zelfgeschreven gedicht voorlazen met als strekking: Als deze 380 kV hier toch
bovengronds wordt gebouwd, kunnen wij, als we later gepensioneerd zijn, alleen maar vertellen hoe mooi het hier vroeger wás. Al die tijd draaide er een fotopresentie op een beamer met
foto's van de omgeving, gemaakt door Ed Fisscher.
Eenmaal weer buiten ging het gezelschap te voet richting Sauwerd over de Valgeweg, het
kerkenpaadje tussen beide dorpen. Ondertussen draaide de molen "De Wetsinger" in volle
glorie. Halverwege werd nog even gekeken bij de volkstuinen, waar de kabels van de nieuwe
hoogspanningslijn precies overheen komen te hangen.
Daarna wees Bé waar het nieuwe tracé van de 380 kV-verbinding is geprojecteerd met de
plaats van de twee palen, precies tussen de beide dorpen in. Hij benadrukte de ongelijke
schaal tussen de lage, kleinschalige bebouwing van beide dorpen en de megastructuur van de
twee 60 meter hoge palen daar tussenin, met een gordijn van draden daaraan opgehangen.
Langs de Merenweg (het paadje achter de tuinen van de Noorderweg) ging het ten slotte naar
de Superrr, waar de bus klaarstond voor de terugreis naar Groningen. Het was een prachtige
www.contactblad.info
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dag in de mooiste tijd van het jaar en de stemming was uitstekend. Wij hebben een goede
uitleg kunnen geven. Er was serieuze aandacht voor onze zaak en er werden kritische vragen
gesteld. Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagd werkbezoek en dat geldt ook voor statenleden en bestuurders, zo bleek bij navraag.
Wij hebben de statenleden en bestuurders nadrukkelijk gevraagd nu druk te zetten op hun
collega-fractiegenoten in de Tweede Kamer. Provinciale Staten hebben namelijk geen beslissingsbevoegdheid in dit rijksproject "380 kV Noord-West". Die ligt bij de minister van Economische zaken, Kamp, en wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer.
Namens Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge,
Els Wessels en Bé Kuipers, werkgroep 380 kV.

Sauwerd beweegt 2016: groot succes
De sportweek voor alle inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge
In Sauwerd is in juni de sportweek Sauwerd Beweegt gehouden. Het was een week boordevol
gratis sportactiviteiten voor alle inwoners van Adorp, Sauwerd en Wetsinge. Iedereen deed
mee van peuter tot ouderen.
Buienradar is nog nooit zo vaak geraadpleegd in Sauwerd als tijdens Sauwerd Beweegt. Hoewel het weer niet altijd mee zat kon dat de sporters uit Adorp, Sauwerd en Wetsinge niet deren.
Activiteiten werden hooguit verplaatst, van afgelasten wilde niemand weten.
Het programma bestond onder meer
uit tennis, stratenvolleybal, bewegen voor ouderen, turnen, een voetbalclinic, een fietstocht, priksleeën,
denksporten en meer. Het modderig
hoogtepunt van de week was de
Cross-loop waarbij jong en oud door
sloten baggerend en door pijpen kruipend een parcours door weilanden
aflegt.
Sport verbindt, jong en oud, Adorpers en Sauwerders. Dat is één van
de doelen die de organisatie van
de sportweek voor ogen heeft. Dat
sporten goed voor je lichaam en conditie en dat samen sporten ook nog
eens heel erg gezellig is mag je daarbij optellen.
Sauwerd Beweegt 2016 is mogelijk
gemaakt door heel veel sponsoren
en de vele vrijwilligers van alle verenigingen en (sport)clubs in Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
Her en der wordt er al gefluisterd:
‘volgend jaar weer?’. De organisatie
van Sauwerd Beweegt bekijkt ieder
jaar opnieuw of de sportweek een
vervolg krijgt. Na het succes van dit
jaar is het evenement bijna niet meer
weg te denken van de Dorpskalender.
24
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Fleur en Luuk
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
As telecommunicatieman haar Luuk altied de nijste snufkes zulf ook op zien laptop. Luuk, n
man van middelboare leeftied, dij der nog patent oetzag, was n verwoede computergek. En
ook ale nije toupazens veur t bedrief, dij zien ofdailen ondersteunen mos, werden deur hom
oetbundeg demonstreerd, gevroagd en ongevroagd.
n Aander laifhebberij van hom, dij e oetleefde ien zien vrije tied, was zulf bier en wien moaken.
Hai haar n enorme draankveurroad thoes, noar e zulf zee. Hai wis der n bult van en bie gelegenhaid vertelde hai der ook over, mit zichtboar plezaaier. n Enthousiaste kerel.
Fleur was n knabbe, jonge vraauw, dij nog mor n poar joar leden bie ofdailen aan t waark
kommen was. n Ofvoardeging van t personeel, Dorien en Klaas, het heur min of meer zulf
aannomen. Noadat de neudege sollicitoatsiegesprekken voerd waren, bleven der oetaindelk
drij kandidoaten over.
Dij twij vraauwen en ain man haren aledrij as leste n gesprek mit Dorien en Klaas. En zai kwamen baaide oet op Fleur, achterof ook de keuze van de laaiden en van Personeelszoaken.
Vanwege heur positieve oetstroalen en heur grode deskundeghaid. Dus dat zat as geramd.
Zo kwam ze op ofdailen aan t waark en t was ienderdoad n aanwinst. Gezelleg en grappeg,
mor op zien tied ook serieus, kritisch en opbaauwend. En ze haar heur opvalend vlug ienwaarkt. Dij kon t nog wel ais ver schoppen. Ze zollen heur op ofdailen wel nait laank holden,
was t idee. Dij stötte wel deur, allerdeegs deur t zogenoamde glazen plafond.
Noa n joarofwat was der weer n nije reorganizoatsie, de zoveulste bie dat aal mor weer verandernde bedrief. Twij grode ofdailens kwamen bie nkander en Fleur wer, soamen mit Luuk,
hoofd van n grode, nije ofdailen mit telecommunicatie en computers, hoesvesten en meubilair,
post, archief, restaurant, schoonmoak, bewoaking, receptie, t onderhold van gebaauwen en
meer van zukke dainstverlaindende zoaken.
n Unicum veur t bedrief, zo'n dubbel laaiderschap, mor toch ook n roare constructie. Veul collegoa's haren laiver had dat Fleur de laaiden allenneg haar. Zai was der geschikt veur mainden
ze. Nou leek t net of dit twijmanschap t hoogst hoalboare veur heur was. Of dat zai n soort van
supervisor noast heur hebben mos. Mor Luuk haar van aanderkaant veul meer dainstjoaren,
kende t bedrief deur en deur en haar bewezen dat e n grode ofdailen aankon.
Om dij ofdailen handen en vouten te geven, mozzen Fleur en Luuk veul mit nkander overleggen om n nije organizoatsie op poten te zetten mit n bedriefsplan, personeelsbezetten, t
budget en zo meer. Zai deden dat 'op de hei'. Ze trokken heur terug ien n hotel ver van de
bewoonde wereld zeg mor, aargens ien n dörpke ien de Achterhoek.
Doar konden ze heur plannen oetbrouden zunder dat ze oflaaid werden deur waark en gezin.
En zo hebben Fleur en Luuk ien meerdere sessies doagen achter nkander ien dat hotel zeten,
totdat ale plannen kloar waren. Doarnoa begon de nije ofdailen te draaien ien n nije vörm mit
veul minsen op nije plekken. Zukswat duurt altied n poar moanden of allerdeegs wel n haalf
joar, veurdat t apmoal zien beslag krigt.
En zo ienains, dou boudel goud en wel op glee was, nam Fleur ontslag. Dat kwam as n dunderslag bie heldere hemel. Gainain dij t aankommen zaag en elk was verbiesterd. Netuurlek
gingen der doalek apmoal geruchten en verhoalen rond. Dat wer ook oetlokt omdat ze zo
laank 'op de hei' zeten haren. Dat was ook ja de goden verzuiken, of kat op t spek bienden.
Grappenmoakers haren ter drok mit.
Mor gainain wis persies hou t zat. Dat Fleur zo ienains ontslag nomen haar wer deur paardie mensen oetlegd as n mislukken. Zai kon zeker de druk van nije toak nait aan. Aander lu
dochten dat ze n struktureel mainensverschil haar mit Luuk. t Was ook ja n roare constructie,
zo mit heur baaiden de boas. Kon ja mor ain kaptain wezen op t schip.
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Fleur was der zulf hail voag over. Nee, zai haar gain aanbod van n aander bedrief kregen, wat
ook wel aandroagen wer deur weer aandern. Zai wol heur terugtrekken om wat meer aan heurzulf tou te kommen. n Soort van sabbatical, of zo. Toch hail vremd veur n vraauw dij eerder
dudelk zain loaten haar dat ze carrière moaken wol en ambitieus overkwam.
Op ofschaaidsreceptie ien n krougje ien binnenstad wer Fleur deur Luuk oetbundeg oetzwaaid
mit veul complimenten en mit n groot cadeau. Heur noaste collegoa's en reloatsies waren der
apmoal bie. t Was beregezelleg en ze konden groates drinken mit wat ien t linkerhaandje. Mor
gainain dij besefte wat ter werkelk gebeurde.
n Zet loader nam Luuk ook ienains ontslag, mor hai vertrok mit stille trom. Hai begon n adviesbureau veur persoonleke vörming en gaf trainings aan bedrieven, zo heurden ze loader. Mor
Klaas haar oet betraauwboare bron heurd wat ter werkelk gebeurd was. Luuk was soamenwonen goan mit Fleur en was ientied schaaiden van zien aigen vraauw.
Zai woonden veurlopeg mit heur baaiden ien n vekaanziehoeske op n camping aargens ien
Drenthe. Dat was achterof ook de reden west woarom Fleur zo rompslomps ontslag nomen
haar. En dat ze broken haar mit heur veurege vriend, doar ze net n nij hoes mit kocht haar.
Wat ter doarvéúr apmoal gebeurd was, bleek nou dus apmoal komedie. Bie t ofschaid van
Fleur wizzen zai baaide netuurlek wél hou t zat. Mor t personeel en collegoa's moggen t nait
waiten. En ze haren t ook apmoal geloofd, min of meer. Mor, oet t oog, oet t haart.
Ze heurden der n haile zet niks meer van. Totdat Klaas op n dag mit n locoale kraant aanzetten
kwam mit doarien n artikel over Luuk. Dij wol n bierbrouwenrij begunnen, zien grode dreum.
Hai haar grootse plannen mit n restaurant ter bie. Nog weer wat loader wer bekend dat Luuk
en Fleur ook werkelk n bierbrouwerij begonnen waren ien Laiwoarden, hartje binnenstad.
En ook dat ze ientied n kiend haren. Benoam Klaas nam Luuk zien gedrag slim kwoalek. Men
gaait nait bie zien vraauw weg veur n jong ding, zeker nait mit n stuk of drij pubers thoes.
Aander collegoa's hebben oet leedvermoak wel ais wat gnivveld onder nkander, paardie waren
hoast wat ofgunsteg. Weer aandern haren gain oordail, dat was zien zoak ja.
Ze bennen van de ofdailen mit n personeelsdagje, nóg weer veul loader, bie Fleur en Luuk
west ien heur bierbrouwerij. Luuk laaide zien ex-collegoa's mit zien bekende flair rond ien t
olle pand mit n restaurant en n bar. En ien middelaiwse kelder mit gemetselde bogen kregen
ze kwait n' houveul soorten bier te pruiven oet lutje glaskes. En noatied lekker eten ien zien
restaurant.
Mor Fleur kwam ien t haile stuk nait veur en ze kregen heur ook nait te zain. Joa, evenkes,
vlak veur dat ze ofschaaid namen kwam ze der bie mit kiend op aarm. Ze mouk hoast gain
contact, allain wat algemaine antwoorden op vroagen hou t mit heur ging. t Leek wel n soort
van damesmevrouwtje mit kiend. Of ze t nou ook noar t zin haar en of dit ook héur dreum was,
ze kwamen der gain steek van te waiten. Schien bedrugt meschain, mor zai zaag der nait blied
oet.
Toch haren mainsten collegoa's wel bewondern veur Luuk. Hai haar toch mor mooi zien dreum
realiseerd, n bierbrouwerij mit n goudlopend restaurant. Ondanks alle röddels en kwoadsprekerij was hai min of meer homzulf bleven en haar zien humor en zien opgewekthaid nait verloren. Over zien schaaiden waren de mainens verdaild. Mor ook dat vergeet n mens gaauw,
zai waren definitief oet zicht.

Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Een vrouw die alles over (oud-)Sauwerd weet
Een interview met Pie van der Kloet-Heikema

door Bé Kuipers

Pieterke Heikema is geboren op 20 mei 1926 op Klein Wetsinge en is nu negentig jaar oud.
Ze is opgegroeid in het huis op de hoek van de Molenstreek en de Valgeweg, tegenover de
boerderij van Bloem. Het huisje is later afgebroken en er is op dezelfde plek een nieuw huis
gebouwd. Thuis was ze met drie meisjes, Jantje van 1922, dan Pie van 1926 en daarna Rika
van 1930. Haar beide zussen zijn al overleden.
Haar vader is in 1941 overleden op 79-jarige leeftijd, ze was toen veertien jaar en haar jongste
zus tien. Haar vader was veel ouder dan haar moeder, zijn tweede vrouw. Haar moeder bleef
alleen met de drie meisjes achter. Dat was geen gemakkelijke tijd. In de crisisjaren tijdens haar
jeugd was het al niet ruim, hoewel Pie zich daarvan nauwelijks bewust was, in de oorlog was
er aan vrijwel alles gebrek.
Haar vader, Hindrik Heikema, was kleermaker en barbier. Daarbij had hij ook nog een krantenloop van het Nieuwsblad van het Noorden in Sauwerd en Wetsinge. En hij was fotograaf, toentertijd een bijzonderheid. Hij maakte de foto's vooral aan het begin van de vorige eeuw. Het
staat uitgebreid beschreven in het boek Tussen Toen en Nu, een uitgave van de Historische
Kring Ubbega in 2010. Pie heeft nooit meegemaakt dat haar vader fotografeerde.
Haar moeder, had een gebrek aan haar heup waardoor ze moeilijk liep en bijgevolg niet al het
zware werk aan kon. Zij was coupeuse, of zoals dat vroeger heette, huisnaaister, d.w.z. dat ze
bij mensen thuis kwam om te naaien. Later deed ze veel verstelwerk in opdracht. Zo kon ze
het gezin redelijk onderhouden. En de buren Berghuis en Bloem hielpen vaak met een klusje.
Pie bewaart mooie herinneringen aan haar jeugd. "Er was een heel mooi clubje kinderen,
waarmee we altijd speelden. En altijd buiten," zegt ze. In de oorlog zochten de kinderen tijdens
de oogsttijd bij de boeren in de omtrek de losse aren van het land. Al die aren werden in zakken opgeborgen en als de dorsmachine kwam bij boer Bloem, werden die aren meegedorst.
Zo hadden ze voldoende te eten, echt honger hebben ze nooit geleden.
Pie ging naar de christelijke lagere school in Sauwerd, toen nog in gebouw Salvatorie aan de
Schoolstraat. Vanaf de vijfde klas ging ze naar de nieuwe school aan de Provincialeweg in
Sauwerd. Dat was nog in de tijd dat er acht klassen waren. Op 1 mei 1940 kwam ze van de
lagere school af en even later werd ze 14 jaar.
Ze heeft eerst verschillende tijdelijke baantjes gehad, zoals werken als kindermeid voor een
gulden per week. Daarna was ze bij een stel oude mensen in de Schoolstraat. De vrouw lag
met griep op bed en de man had een hersenbloeding gehad en moest volledig geholpen
worden.
"Moet je nagaan, een kind van veertien jaar en dan al zulk zwaar werk," zegt Pie nu nog verontwaardigd. En daarbij ook nog eten koken op een houtgestookt fornuis. Het eten moest precies om twaalf uur klaar zijn, anders zwaaide er wat. Dit heeft ze bijna een jaar gedaan.
Daarna werkte ze twee jaar bij boer Berends als hulp in de huishouding. Dat was pal achter
het spoor bij het station van Sauwerd. Ze werkte er zes dagen in de week voor halve dagen.
Op een zeker moment zei de vrouw tegen haar of ze ook die zondagmorgen kon komen, want
ze hadden nieuwe aardappelen en die kon je niet van tevoren schillen. Op den duur moest
ze er elke zondag werken. Het werd niet extra betaald, want ze kreeg een vast weekgeld. "Zo
hadden ze je in de tang," zegt Pie.
Daarna kwam ze bij Kees Arwert aan het werk. Ze heeft er tien jaar gewerkt en deed alle
voorkomende werkzaamheden. Arwert moest in de oorlog onderduiken en vanaf die tijd was
ze er 's nachts ook, want er waren vijf kinderen. Er sliepen toen tijdelijk vijfentwintig Duitsers in
de voormalige kroeg, gewoon op de vloer, op stro.
28

Contactblad 1 juli 2016

www.contactblad.info

Één keer is ze heel bang geweest, dat was op 20 april, de verjaardag van Adolf Hitler. De
Duitse soldaten vierden dat met veel drank en ze waren op het laatst stomdronken. Gelukkig
is er niets gebeurd. Anders dan bij de voorgaande baantjes werd er bij de familie Arwert geen
misbruik van haar gemaakt. Ze had het er goed.
Van haar veertiende tot haar negentiende jaar was het de oorlogstijd. In die tijd heeft ze eigenlijk nauwelijks van het leven genoten. Pie: "Je vrijheid was weg, je mocht niets, 's avonds
ook niet buiten zijn. En er was niets, geen kousen en sokken en geen garen om de gaten te
stoppen. Kleren en schoenen sleten, maar je kon geen nieuwe kopen, alles werd opgelapt."
Pie heeft bij de familie Arwert gewerkt van 1943 tot 1953, toen is ze getrouwd met Roelf van
der Kloet op 1 mei 1953, nu 63 jaar geleden. Pie was toen 27 en Roelf was 30 jaar. Pie heeft
haar man leren kennen in 1951. Hij komt oorspronkelijk uit het Westerkwartier, wat nog aan
zijn uitspraak te horen is. Probleem was dat er geen huis voor hen was, voor bijna niemand in
die tijd die wilde trouwen. Haar ouderlijk huis was ook erg klein, dus inwonen was geen optie.
Vanwege de woningnood en de economische malaise besloten Pie en Roelf naar Canada te
emigreren. Maar juist in dat jaar 1953 was er de watersnoodramp in Zeeland. De mensen uit
het rampgebied die wilden emigreren, kregen voorrang. Daardoor duurde de behandeling van
hun aanvraag erg lang. Zo lang, dat het pasgetrouwde stel er maar vanaf zag. Zodoende hebben ze toch nog een tijd bij haar moeder ingewoond.
Gelukkig kwam het huisje van Kieneker op Klein Wetsinge opeens vrij. Het was een zeer
oud huisje, naast het meestershuis van de lagere school. Ze hebben de woning gekocht voor
dertienhonderdvijftig gulden van de spaarcenten, die aanvankelijk bedoeld waren om te emigreren naar Canada.
Er woonde echter ook nog een jong stel in het achterste gedeelte van het huis, ook vanwege
de woningnood. Pie en Roelf wilden graag het hele huis, maar ze konden het jonge stel natuurlijk niet op straat zetten. Het stel betaalde een huur van 85 gulden per jaar. Gelukkig gingen ze
na twee emigreren naar Canada.
Toen konden Pie en Roelf eindelijk het hele huis verbouwen en inrichten. Ze hebben er zes
jaar gewoond en daarna kwam het huis aan de Oude Kerkstraat in Sauwerd te koop, waar ze
nu nog steeds wonen. Ze hebben het huis in Klein Wetsinge verkocht voor achttienhonderd
gulden.
Na haar trouwen was Pie huisvrouw. Onlangs vroeg een achterkleinzoon haar: "Wat deed u
vroeger oma?" Pie antwoordde: "Ik was thuis." Jongetje: "Dus u was moeder." Pie tegen mij:
"De kinderen van tegenwoordig missen wel wat. Ik was huisvrouw met heel veel taken, maar
ik was wel altijd thuis.
Mijn dochter vroeg me laatst: wat deed u dan allemaal?" En Pie somt op: "Dat begon elke morgen met de kachel aanmaken, de asla leeggooien, kolenkitten vullen, het huis stofvrij maken
door te vegen, want we hadden geen stofzuiger en ook geen wasmachine."
Ze weet nog dat ze haar eerste wringer kreeg. Daarvóór moest de was gewoon met de blote
handen uitgewrongen worden. Toen ze nog op Klein Wetsinge woonde, moest ze zelfs in de
openlucht de was doen, 's winters en 's zomers. Er was daar geen ruimte voor. De was werd
's winters gedroogd op rekjes om de kachel heen en 's zomers aan de drooglijn of op het
bleekveld.
's Zondagsavonds (maandag was wasdag) kwam de vuile was in een ketel op de kachel om 's
nachts te weken. Met een lange, smalle houten lepel roerde ze nu en dan de was om en om.
Daarna moest de was gespoeld worden, door de wringer en dan drogen. Ook arbeidsintensief
was het wecken van allerlei soorten fruit.
En snijbonen inmaken in zout. Met een snijmolentje, te huur voor een kwartje per dag, werden
de snijbonen tot dunne flinters gesneden en in een Keulse pot met zout ingemaakt. Pie maakte
haar nieuwe kleren ook allemaal zelf net als die van de kinderen, op een oude handnaaimawww.contactblad.info
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chine. Nu naait Pie niet meer, ze kan het niet goed meer zien, vooral een nieuwe draad insteken is erg lastig. Maar hij staat er nog, een nieuwe elektrische, klaar voor gebruik.
De eerste drie van hun vier kinderen, twee jongens en twee meisjes, zijn op Klein Wetsinge
geboren. De oudste is dochter Dirktje, geboren in 1954. Daarna kwam Bert van 1956, officieel
Romke Albert geheten. Daarna kwam Henk van 1959. Toen Henk zes weken oud was zijn ze
in dit huis komen wonen. Tien jaar later is dochter Harriët geboren (1969). Bert is in november
2014 overleden.
Dirkje heeft twee dochters en zelf ook weer drie kleinkinderen, achterkleinkinderen dus van
Pie en Roelf. Bert heeft twee jongens, waarvan er één ook twee kinderen heeft, hun achterkleinkinderen. Hun zoon Henk heeft één zoon. Henk was indertijd wethouder van de voormalige gemeente Adorp. Harriët, de jongste, heeft geen kinderen. Alle kinderen zijn getrouwd of
hebben een relatie. Pie: "En ze hebben allemaal werk."
Een bijzonderheid is nog dat alleen Henk als achternaam Heikema van der Kloet heeft. Omdat er alleen maar meisjes waren in het gezin van Pie's ouders, zou de naam van haar vader,
Heikema, uitsterven. Haar zoon Henk heeft daarom zijn achternaam laten veranderen door de
naam van zijn grootvader er voor te plaatsen: Heikema van der Kloet.
Anderhalf jaar geleden is hun zoon Bert plotseling overleden ten gevolge van een gebarsten
aorta, ofwel aneurysma. Hij is 58 jaar geworden, naar de mens gesproken veel te vroeg. "Hij
was nooit ziek en dan zo opeens, weg," zegt Pie. Dat heeft Pie en haar man veel verdriet gebracht.
De afgelopen winter is Roelf behoorlijk ziek geweest en heeft drie keer een bloedtransfusie
gehad. Voor het eerst kreeg ze toen Thuiszorg voor wassen en aankleden van Roelf. "Immers,
je kunt niet voor alles bij de kinderen aankloppen," zegt Pie. Nadat TSN failliet is gegaan, hebben ze via hun dochter nu een andere thuiszorgorganisatie gekregen, T-zorg.
Pie benoemt nog steeds de mensen naar de huizen, waarin ze vroeger woonden: Zwartenkot's
huis, Dijkmijers' huis, enzovoort. Ze weet vrijwel iedere oud-Sauwerder waar die gewoond
heeft. Ooit heeft Aaltje Sikkens een beschrijving gemaakt van alle huizen in Sauwerd. Dat is
toen gepubliceerd in het Contactblad. Pie is daaraan voorafgaand met Aaltje het dorp rond
geweest om te vertellen wie waar allemaal gewoond hebben, alleen het oude gedeelte.
Pie is blij dat ze nog met haar man hier in het huis aan het kerkplein kan wonen met wat externe zorg. Ze wonen hier overal dicht bij: het winkeltje, de kerk, Ubbegaheem, de huisarts.
Vooral de sluiting van de Superrr gaat haar aan het hart. Ze heeft haar handtekening gezet
voor het behoud er van. Mede omdat zij zoveel voetstappen heeft liggen in de voormalige
winkel van Arwerd.
Ze hebben nu de slaapkamer beneden laten maken. Dat is in gang gezet nadat enige jaren
geleden Roelf gevallen is en een hersenbeschadiging met geheugenverlies heeft opgelopen.
Hij is een tijd verpleegd geweest in Innersdijk in Groningen. Het is allemaal weer aardig goed
gekomen, maar vanaf dat moment zeiden de kinderen: jullie slapen vanaf nu beneden.
Ook Pie kan niet meer zo gemakkelijk de trap op, zeker niet met iets in handen. Meer daarvoor
is er nu de thuishulp. "Zouden we hier vandaan moeten," zegt Pie, "dan is alles nieuw en moeten we alles weer opnieuw leren, de mensen, de winkels en ga zo maar door."
Al met al is ze erg verknocht aan Sauwerd, haar hele leven heeft zich hier afgespeeld. Ze is
in de kerk hier vlakbij gedoopt, heeft er belijdenis gedaan en is er getrouwd. Hun kinderen zijn
hier ook gedoopt en getrouwd, behalve Henk, die is in Haren getrouwd.
Pie is bijna haar hele leven lid geweest van de zangvereniging SDG in Sauwerd. Zingen, dat
was haar grote hobby. Ze vindt het jammer dat dit koor niet meer bestaat. Daarnaast is ze nog
steeds lid van de vrouwenvereniging Monica. Officieel heet het nu "vrouwengespreksgroep".
De leden daarvan zijn inmiddels oud, allen zijn tachtig jaar en ouder.
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Ook zijn Roelf en Pie koster van de kerk geweest in de jaren tachtig. Ze zijn mede daardoor
sterk bij de kerk betrokken en gaan nog altijd elke zondag naar de kerk. En ze voegt er aan
toe: "Mijn geloof is gebouwd op dankbaarheid en vertrouwen."
In de tuin werken, ook een van haar hobby's, kan ze niet meer doen. Nu en dan krijgt ze van
iemand hulp om het wat netjes te houden. Toen ze hier het huis aan het kerkplein betrokken,
woonden er allemaal oudere mensen in hun omgeving. Ze letten toen wat op die oudjes en Pie
kookte voor een oude buurvrouw. Nu is het zover dat ze zelf oud zijn en dat een ander soms
iets voor hèn doet. Pie moest er eerst wel aan wennen, maar ze heeft er nu vrede mee.
juni 2016, Be Kuipers

Fotografisch Geheugen
Sauwerd: gereformeerde kerk ca.1930

Aansluitend bij het slotgedeelte van het interview met Pie van der Kloet-Heikema een foto uit
ca. 1930 van de toen gereformeerde kerk in Sauwerd, nu PKN. Deze foto is afkomstig uit de
collectie van Hans Zant.

Kerk van Klein Wetsinge
Dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 u.
voor koffie/thee, lunch & borrel én op aanvraag voor diner.
Regelmatig wisselende exposities en diverse optredens!
Meer informatie  www.kerkkleinwetsinge.nl
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Boekenpost in Sauwerd
Een maand of twee geleden opende burgemeester R. Michels de boekenpost in de Superrr.
U kon daar u gereserveerde bibliotheekboeken ophalen en binnen vier weken weer inleveren. Helaas is de Superrr sinds eind juni gesloten. Heeft u de afgelopen tijd nog boeken gereserveerd, dan proberen wij deze bij u langs te brengen tot aan de zomervakantie. In de zomervakantie kunt u terecht in de bibliotheek in Winsum.
Vereniging Dorpsbelangen is druk bezig met het opzetten van een dorpswinkel, hopelijk kunnen wij hierin de boekenpost voortzetten.
U hoort nog van ons!
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Gratis scootmobieltraining
Een scootmobiel kan iemands bewegingsvrijheid enorm vergroten. Maar eenmaal zelf aangeschaft of verstrekt via de WMO, is zo'n apparaat toch wennen. Niet alleen is het wennen hoe
ermee te rijden, maar ook hoe daarmee (veilig) het verkeer in te gaan. Het gevolg is dat een
scootmobiel - helaas - te vaak in het schuurtje blijft en de berijder thuis.
Dit jaar organiseert de provincie Groningen gratis scootmobieltrainingen. Zo ook op donderdag 1 september in de gemeente Winsum. De training wordt gegeven door ervaren instructeurs en bestaat uit drie onderdelen: verkeerstheorie, vaardigheidstraining en een praktijkrit.
Hiermee komt een wens uit die het Platform Gehandicaptenbeleid Winsum (gemeente) een paar jaar geleden al uitte: mensen via een training
vertrouwd maken met hun scootmobiel en het verkeer zodat ze met plezier
op pad gaan. Wij bevelen de training dan ook van harte aan.
U kunt zich aanmelden tot 18 augustus.
Voor meer informatie (ook wanneer u niet met uw scootmobiel op pad durft te gaan naar de
cursuslocatie) of aanmelding voor de scootmobieltraining, kunt u contact opnemen met Stichting Bevordering Verkeerseducatie via ' 0512-543476.
U kunt ook mailen naar * info@stichtingsbv.nl
Of meld u aan via de opgavebon op de pagina 32.

Dansen in dorpshuis Artharpe
Vanaf september worden in Artharpe danslessen gegeven.
Wat kunt u verwachten?
U leert onder andere de Quick step, de Engelse wals, de Chachacha en de Jive. De lessen
worden gegeven door Johan Schreuder. Hij is gediplomeerd dansleraar en momenteel ook
jurylid.
Op vrijdag 9 september 20.00 uur wordt een gratis proefles
gegeven.
Kosten: € 85,00 voor 10 lessen.
Data en tijden: Vanaf vrijdag 30 september iedere week van
20.00 - 21.15 uur gedurende 10 weken m.u.v. de herfstvakantie.
Informatie en aanmelden: U kunt zich individueel of als
paar aanmelden bij Lydia Bruins tot uiterlijk 20 september
(* e.l.bruins@xs4all.nl of ' 0503062028)
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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 uitgevoerd 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. 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 themaavond, over en met de school, vond 23 mei plaats. De thema-avonden die nog plaats vindt is:
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 verbeteren. 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 avond wordt gehouden in Ubbegaheem, Burchtweg 4, en begint 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 terrein 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 iedereen 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!
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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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Informatie over afvalinzameling en recycling
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-winsum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij www.digid.nl.
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente
u nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat gebeurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016,
tegelijk met de andere belastingaanslagen.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan.
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.
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Informatie over omgeving en buurt
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
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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 hondeneigenaar om u aan drie spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als
hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat
uw hond op de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt.
Gebeurt dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.
• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers komen, Mijn baasje schept op!
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 wandelaars 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 Garnwerd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Houdt u hier rekening mee?
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