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

Contactgegevens Adorp: bezorging:
Y. de Jong  050-3061040
Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding:
S. Stratingh  Molenweg 23  050 306 2027
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7  9771 BH  Sauwerd  050 306 1739

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

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

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

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

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

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

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

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

september
maand Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem
maand Aanmelden mogelijk voor busexcursie HK Ubbega op 1 okt. (zie p. 22)
tot 19 aanmelding mogelijk voor nieuwe computercursussen Digitale Hoek, 

start 19 september (zie pagina 14)
tot 20 Aanmelden mogelijk voor danslessen in Atharpe Adorp, met gratis proef-

les op 9 september; start lessen op 30 september (zie pagina 18)
1 20.00 u. Kaartclub “Adorp”, eerste competitie-avond, Artharpe te Adorp (zie pa-

gina 28)
9 20.00 u. Gratis proefles dansen in Artharpe te Adorp (zie pagina 18)
10 14.00 u. CCA, Expositie Jente Bagchus (ruimtelijk werk) en Bart van Oijen (schil-

derijen), met muzikale opening door Ruth Wortel, kerk Adorp (zie p. 27)
11 14.00 u. CCA, Expositie Jente Bagchus (ruimtelijk werk) en Bart van Oijen (schil-

derijen), kerk Adorp (zie pagina 27)
12 18.00 u. Ophalen spullen in Sauwerd en Wetsinge voor Rommelmarkt op 16 sep-

tember (zie pagina 15)
14 10.00 u. Start Pilates lessen, Artharpe te Adorp (zie pagina 17/18)
14 Rode Kruis, middaguitje Ot en Sien met huifkartocht (zie pagina 13)
16 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu's pagina 29)
16 17.30 u. Rommelmarkt op het kerkplein in Sauwerd (zie pagina 15)
16 17.30 u. Start bolchrysantenactie Ubbegaheem (zie pagina 16)
17 Officiële en feestelijke heropening van de molen De Wetsinger, Molen-

streek te Klein Wetsinge
17 14.00 u. CCA, Expositie Jente Bagchus (ruimtelijk werk) en Bart van Oijen (schil-

derijen), kerk Adorp (zie pagina 27)
18 14.00 u. CCA, Expositie Jente Bagchus (ruimtelijk werk) en Bart van Oijen (schil-

derijen), kerk Adorp (zie pagina 27)
18 15.00 u. Viool-accordeon duo 'de Thuikomst' in 't Sael te Groot Wetsinge (zie 

pagina 21)
19 start computercursussen Digitale Hoek (zie pagina 14)
19 Bolchrysantenactie Ubbegaheem komt bij u langs (zie pagina 16)
20 Bolchrysantenactie Ubbegaheem komt bij u langs (zie pagina 16)
23 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu's pagina 29)
24 Burendag (zie pagina 12)
30 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu's pagina 29)
30 20.00 u. Start danslessen in Artharpe te Adorp (zie pagina 18)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
4 sep. 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Startzondag
11 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
18 11.00 u. - ds. R.H. Knijff
25 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
2 okt. 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
9 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
16 9.00 u. - ds. H. Jansen
23 9.00 u. - ds. mw. A. Diesemer
30 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
2 nov. 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Dankdag
6 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
13 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
20 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Laatste zondag Kerkelijk jaar
27 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Advent, Heilig Avondmaal
4 dec. 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk Tweede Advent
11 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk Derde Advent
11 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed, Wetsinge
18 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Vierde Advent
24 21.30 u. - ds. P.S. van Dijk Kerstwake, Adorp
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Kerstdag
26 - Tweede Kerstdag
31 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Oudjaarsdag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
4 sep. 9.00 u. - ds. H.J. Lopers Kerkstraat 11 Sauwerd

14.15 u. - ds. W. Jagersma Kerkstraat 11 Sauwerd
11 9.00 u. - ds. W. Jagersma Kerkstraat 11 Sauwerd

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn Kerkstraat 11 Sauwerd
18 9.00 u. - ds. L.G. Boonstra Kerkstraat 11 Sauwerd

14.15 u. - ds. J. Oosterhuis Kerkstraat 11 Sauwerd
25 9.00 u. - ds. P.A. Slager Kerkstraat 11 Sauwerd

14.15 u. - ds. W. Jagersma Kerkstraat 11 Sauwerd
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

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

Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 29)
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 16)
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 17
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 17
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)

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
 

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

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

Inzamelingsacties
maand Breigaren voor UNICEF (zie pagina 22)

september Bolchrysantenactie t.b.v. dorpshuis Ubbegaheem (zie pagina 16)

21 t/m 26 nov. Collecte MS, hiervoor collectanten gezocht (zie pagina 13)
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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

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

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

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

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

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

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

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

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

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

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

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

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

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

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

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

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

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

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

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

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

Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoor-
beeld 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, water-
schappen 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:
• het wijzigen van de erfinrichting en het plaatsen van zonnepanelen, Paddepoelsterweg 5, 

9774 TG Adorp (201600131, 24 juli 2016)
• het herbouwen van een schuur / jongveestal, Wierumerschouwsterweg 56 in Adorp, 9774 TE 
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(201600135, 26 juli 2016)
• verbouw kinderdagverblijf, Kleinestraat 8 in Adorp, 9774 PN (201600143, 3 augustus 2016)
Vergaderingen welstandscommissies 
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.

ONTWERPBESLUIT ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENVERGUNNING FIETSPAD 
MUNNIKEWEG ADORP
Op grond van de Monumentenwet 1988 maken wij namens de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bekend dat van 10 au-
gustus tot en met 13 september 2016 ter inzage ligt:
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een fietspad met bermsloten over 
de percelen met kadasternummers: Winsum G-66, G-82 en G83 (Rijksmonumentnummer 
45065), gelegen aan de Munnikeweg in Adorp.
De aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit kunnen worden ingezien bij het 
Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Winsum.
Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling of 
schriftelijk zienswijzen indienen. Deze kunt u richten aan  Rijksdienst voor het Cultureel Erf-
goed, per adres: gemeente Winsum, postbus 10, 9950 AA, Winsum.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een drank- en horecavergunning afgegeven voor:
• uitoefenen horecabedrijf in Café-restaurant ’t Witte Hoes, Provincialeweg 37 te Adorp (10 

augustus 2016).
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na de verzenddatum  
schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat 
tussen haakjes vermeld.

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.

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

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

Stand van zaken Zwembad Winsum

Nu de zomervakantie ten einde loopt willen wij u graag even bijpraten over de ontwikkelingen 
rondom het zwembad De Hoge Vier. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de gemeenteraad op 14 juli j.l. heeft het huidige bestuur 
besloten met de exploitatie van het zwembad te stoppen. Zij maken het seizoen af, maar voor 
het nieuwe seizoen moeten we flink aan de slag. Want de gemeenteraad heeft duidelijk aange-
geven dat het bad open moet blijven.
Eerder gaven wij al aan, dat we voor een toekomst van het bad de inwoners van Winsum 
nodig hebben. Diverse mensen hebben ons daarop gemeld uiteenlopende dingen voor het 
bad te willen doen. Wij hebben ook aangegeven dat we graag met alle ons bekende geïnteres-
seerden in gesprek gaan, om samen tot een duurzame oplossing te komen: een zwemvoor-
ziening voor en door de inwoners. Voordat wij dit doen willen wij eerst een soort van model 
ontwikkelen hoe ‘De Hoge Vier 2.0.’ er uit zou kunnen zien. Daarnaast zijn wij druk bezig om 
zicht te krijgen op allerlei andere zaken. Zodra wij dit helder hebben gaan wij met iedereen die 
iets wil betekenen voor het bad, aan de slag. Wij zullen dit communiceren via De Wiekslag, 
onze website, facebook en twitter. Heeft u zich al gemeld, dan benaderen wij u rechtstreeks.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Of wilt u ook meehelpen om het zwembad in Winsum te behouden? 
Neem dan contact op met de gemeente via   j.samplonius@winsum.nl, of  0595-447745
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Vier ook Burendag 2016

Zaterdag 24 september 2016 is het Burendag, een jaarlijks terugkerende feestdag waar bijna 
1 miljoen mensen aan deelnemen. Tijdens Burendag zetten buurtgenoten zich gezamenlijk in 
om iets op te knappen in de buurt of om een gezellige activiteit te organiseren.

Dit jaar wordt Burendag voor de 11 de keer georganiseerd met ondersteuning van Douwe 
Egberts.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven om contact en verbinding tussen groepen mensen 
te bevorderen. Ook met Burendag wil het Oranje Fonds mensen dichter bij elkaar brengen en 
wordt per initiatief 450 Euro beschikbaar gesteld.

De voorwaarden en het aanvraagformulier voor deze financiële bijdrage staan op  www.
burendag.nl

De aanvraag moet wel vóór 1 september 2016 bij het Oranje Fonds binnen zijn. Dus wees er 
snel bij want op = op!

Maak van Burendag ook een feest voor uw buurt! 

Vragen over Burendag?
Neem contact op met  Esther Pleizier van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum be-
reikbaar via  steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@demarne.nl of telefonisch  06 22455673.

Aanmelden voor de Provinciale Vrijwilligersprijs kan nu!

De provincie Groningen  waardeert  jaarlijks de inzet van vrijwilligers met het uitreiken van de 
Provinciale Vrijwilligersprijs in de categorieën zorg, leefbaarheid en jeugd. 

Per categorie wordt een winnaar gekozen die een bedrag wint van 3.000 euro!

Vorig jaar ontvingen het Alzheimercafé Hoogezand, Jeugdsoos de Boerderij in Onstwedde en 
de vrijwilligers van Stichting Oude Groninger Kerken tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 
provinciehuis de vrijwilligersprijs.

Kent u een vrijwilligersorganisatie die werkzaam is in de Provincie Groningen, past binnen één 
van de bovenstaande categorieën en een voorbeeld voor andere organisaties zou kunnen 
zijn? Dan kunt u deze van 1 september tot 1 oktober 2016 aanmelden op  www.provincie-
groningen.nl   

U kunt uw eigen organisatie of een andere organisatie aanmelden die volgens u de Provinciale 
Vrijwilligersprijs verdient. 

Op basis van de motivatie zal een jury per categorie twee organisaties nomineren. In de peri-
ode van 19 oktober tot 1 november kan er via het internet een stem uitgebracht worden op de 
genomineerden.  De prijzen zullen begin december worden uitgereikt. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.provinciegroningen.nl of u kunt contact opnemen 
met Esther Pleizier van Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum via  steunpuntvrij-
willigerswerkwinsum@demarne.nl 

Doe mee en meld uw favoriete vrijwilligersorganisatie 1 oktober aan!
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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-huiscol-
lecte. 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 gene-
zen.

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!

Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties

Rode Kruis afdeling  Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden 
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. Af-
gelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar  weer  6x een  dag-/
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 14 september: Ot en Sien met huifkartocht
 ¾Woensdagmiddag 12 oktober:  Wijnboerderij/proeverij of high tea
 ¾Woensdagmiddag 9 november:  Knols koekfabriek en stamppot buffet
 ¾Woensdagmiddag 14 december:  Kerstshoppen

 

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

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

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

	  

Digitale hoek

De Digitale Hoek van de Stichting 55+ASW gaat 19 september weer van start met de 
computercursussen. We zijn een leercentrum van het landelijk SeniorWeb voor het ge-
bied boven de stad Groningen.

Voor cursisten die niet zo goed de kleine lettertjes meer kunnen lezen hebben we grotere 
schermen.

U kunt zich weer opgeven voor de volgende cursussen:
Windows10, tablet met Android, tablet met Apple, cursus fotobewerken en organiseren, foto-
boek maken met Albelli, Excel, Word en sociale media met o.a. facebook.

Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begelei-
ding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen. 

Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.

De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wet-
singe zijn van harte welkom. Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+. U kunt zich telefo-
nisch aanmelden bij Nelly Rasker tel. 050-3061036 of P. Drijfhout  050-3061960 of per mail 
 stichting55plusasw@live.nl
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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.
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

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

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

De keuken sluit om 21.00 uur.

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

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 rommel-
markt 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 
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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 inleve-
ren. Helaas is de Superrr sinds eind juni gesloten. Heeft u de afgelopen tijd nog boeken gere-
serveerd, dan proberen wij deze bij u langs te brengen tot aan de zomervakantie. In de zomer-
vakantie kunt u terecht in de bibliotheek in Winsum. 

Vereniging Dorpsbelangen is druk bezig met het opzetten van een dorpswinkel, hopelijk kun-
nen wij hierin de boekenpost voortzetten. 

U hoort nog van ons!                                                 

Doe mee met PILATES in Adorp

De zomervakantie is weer afgelopen, mooi moment om aan een soepel lijf te werken. Op  
woensdagmorgen  14 september  starten de Pilateslessen.

Pilates is een basis bewegingstechniek. Het is een fysieke training, het maakt je sterker en 
soepeler,  voor een gezonde en sterke rug, meer mobiliteit, een betere houding en conditie. 

Pilates is voor iedereen, mannen, vrouwen, ongeachte leeftijd en conditie. Via rustige oefenin-
gen op de mat leer je om je spieren gericht te gebruiken.

Kom  gratis een keer meedoen,  je bent altijd van harte welkom. Het enige dat je nodig hebt is 
een handdoekje, makkelijk zittende broek en shirt.

Wanneer: woensdagmorgen van 10.00  tot  11.00

Adres:        Artharpe, Torenweg 9, Adorp

Kosten:      € 80,00 per seizoen (september 2016  t/m april 2017)

Informatie:
Ingrid Slierings,  06382489784,  ingridslier@hotmail.com /  www.kokenmetingrid.nl
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Dansen in dorpshuis Artharpe

Vanaf september worden in Artharpe danslessen ge-
geven.

U leert onder andere de Quick step, de Engelse  wals, 
de Cha-cha-cha en de Jive. De lessen worden ge-
geven door Johan Schreuder. Hij is gediplomeerd 
dansleraar en 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. 

Pilates is voor iedereen !!

Op woensdagmorgen 14 september start ik weer met het geven van Pilateslessen in Adorp.

Tijdens de Pilatesles werk je vooral vanuit het centrum van je lijf; het "Powerhouse": buik- 
onderrug-, bekkenbodemspieren. De oefeningen worden langzaam uitgevoerd, het gaat vooral 
om kwaliteit. Dit betekent dat je zeer bewust beweegt, met concentratie, controle en vooral een 
correcte ademhaling. 

Pilates verbetert de kracht, flexibiliteit en balans van je lijf. Zo bouw je aan een betere houding.
Je krijgt een sterke en soepele wervelkolom waardoor je minder rug- of nekklachten krijgt. 

Pilates maakt je bewust van je lichaamshouding. Het is zeker niet aan leeftijd gebonden, Pi-
lates is voor iedereen, man of vrouw,  jong of oud. De oefeningen zijn zo uitgebalanceerd dat 
ze voor iedereen goed uit te voeren zijn.  

Kom een keer meedoen! Je bent welkom in Artharpe, Torenweg 9, woensdagmorgen van 
10.00 tot 11.00.  Je hebt alleen een handdoekje nodig. 

Voor meer informatie mag je mij altijd mailen  ingridslier@hotmail.com of  06.382.489.74.  

Wie weet tot ziens,  Ingrid Slierings

	  

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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Hongerige Wolf

n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Van t zummer ben ik nuigd om veur te lezen op t drijdoagse festival "Hongerige Wolf" ien t Old-
ambt. Dat zat zo, ik heb dit veurjoar mitdoan aan de Provinzioale Schriefwedstried en doarbie 
viefde pries wonnen van de totoal vief priezen. Ie zollen meschain zeggen dat ik poedelpries 
haar, mor dat was veur mien gevuil nait zo. 

Der deden toch nog zo'n lutje sesteg minsen aan mit. Eerste pries was n weerdebon van ik 
main honderd euro, twijde fiefteg en aander priezen waren viefentwinteg euro. En apmoal n 
dikke bos blommen. Ale verhoalen bennen publiseerd ien n spezioal oetgeven verzoamelbun-
del. n Verslag van oetraaiken ston ien t tiedschrift "Toal en Taiken".

Ain van de jurieleden van dizze schriefwedstried zat ook ien organizoatsie van "Hongerige 
Wolf" en dij haar onnaaierd dat prieswinnoars op dat festival heur verhoal (of gedichten) wel 
veurlezen konden. Ik was slim vereerd, veurlezen op n groot festival van drij doagen, ien open-
lucht. Dat haar ik nog nooit doan, dus dat was veur mie wat nijs. Aander prieswinnoars deden 
ook mit, op ain noa. Ik ston programmeerd op vrijdag- en zundagmirreg. 

Hongerige Wolf is n luk dörpke, zeg mor n buurtschap, noord-oostelk van Finnerwol. t Was nog 
n haile rit en noa Finnerwol mos ik over Hoofdweg deur Modderland (!) en Ganzediek (door ze 
zoveul huurwonings ofbreken willen) en zo kwam ik ien Hongerige Wolf. Je zitten doar, ien dat 
vlakke polderlaand hoast ien Duutsland. 

t Bestaait veur n groot dail oet apmoal lutje aarbaidershoeskes aan overkaant weg bie diek 
laangs van n ofwotterenskenoal. Kapitoale boerderijen liggen verspraaid ien t wiede laand, 
mit enorme veurenden, complete villoa's. Ien dizze contrainen is n dikke aiw leden hail wat 
gebeurd tussen aarbaiders en boeren. Mor doar is nou niks meer van te vernemen. 

Ien Hongerige Wolf wonen veul kunstschilders, muziekanten en dat volk mit laank hoar, boar-
den en snorren. Doarnoast wonen der ook nog wel "gewone" minsen, forensen en ook nog wat 
oldere aarbaiders. De dochter oet ain zo'n aarbaidersgezin is ooit noar Amsterdam vertrokken, 
mor organizeert nou alweer zes joar achter nkander dat festival. t Schient dat dörpsminsen en 
boeren nou hail goud mit nkander deur ain deur kinnen. 

Dou ik op raais ging noar Hongerige Wolf was t apmoal regen. Gain störtregen, mor zo'n 
miggelregen, dij joe altied weer bie bain het. Je worden natter as je denken. Ik vertraauwde der 
op dat ze doar op t festival wel wat veur regeld hebben zollen, n boerenschuur of zo, desnoods 
n geragebox. 

Ik was goud op tied, want ik mos vanof parkeerploats nog n best end lopen noar de "Dichters-
dijk", aan anderkaant dörp. En ik wol mie goud veurberaaiden, de sfeer pruiven, kieken hou 
aander lu t deden. Mor dat vil mie hail bot òf. Der was vanwege regen hoast gain publiek en 
der was zodounde ook hoast niks te doun, t festivalterraain was zo goud as oetsturven. 

Waren wel wat stands open, mit of zunder artiest, mor zunder minsen. Op kermis zaten twij 
kiender ien sweefmeulen te gilpen, dat was ales. Joa, om vaaier uur begon der n band te 
speulen op n groot podium vlak noast kermis, mit n haandvol minsen der veur. Kermismeziek 
roasde der dwaars deurhin. 

Mien hooggespannen verwachtings kregen n deuk. Mor ja, t weer en publiek, doar kin or-
ganizoatsie netuurlek niks aan doun. Ien programmaboukje zocht ik op of wie as Grunneger 
schrievers der ook ienstonden. Onder "Literatuur" von ik: "Silent Poetry disco op de Dichters-
dijk". Dat zol wezen mouten op dizze vrijdag van 15.00 - 16.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. 
Dat leste persies op de tied dij mie deur de organizoatsie deurgeven was. 
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Zo, dus ik ston bliekboar onder "Silent Poetry disco op de Dichtersdijk", n haile deftege noam. 
En nog wel as ainegste Grunneger schriever. Dij "dichtersdijk" was dat lutje diekje bie t ofwot-
ternskenoal laangs. Doar haar ik al even keken mor ik zaag allaain n grode parreplu boven op 
t diekje stoan. Gain mens te zain verder. 

Ook ston der n stukje ien t programma over Provinzioale Schriefwedstried mit noamen van 
dailnemers onder t kopke "Grunneger schrievers". En verachteg, mien noam ston der ook bie. 
Mor wie stonden doarien allenneg programmeerd op zotterdag, zunder tied en ploats. En veur 
zotterdag haar ik nou net gaìn ofsproak kregen. Roar...

Om drij uur was ik present op t diekje om te kieken wat of der te doun was en hou of dat ging. 
En joa, der was n man dij Nederlandstoalige gedichten voordroug onder begelaaiden van ain 
dij trompet speulde op n "jazzy" menaaier. Hail apaart, n soort van woordkunstenoar. 

Wie zaten mit zien vieven onder dij grode paraplu boven op t diekje op n stropak, woordkun-
stenoar, trompetspeuler, n older stel en ik. t Paasde net, allaain kreeg ik wel natte vouten, mor 
deur dat end lopen van parkeerploats noar hier was ik toch al nat worden. 

Dit was dus "Silent Poetry disco", begreep ik. Silent, stil ien t Nederlands, hil ien dat t publiek 
n koptillefoon op kreeg en dat artiest n luk microfoontje veur waang haar, want t was ja ien 
boeten mit veul storende geluden, wiend, verkeer en zo. 

Dat zaag ik teminsent op n foto ien t programmaboukje. Mor gainain van ons haar n koptille-
foon op, was ook  nait neudeg mit zo waaineg minsen. Ik zaag even loader achter stropak mor 
twij koptillefoons liggen. Zai haren bliekboar ook nait rekend op veul meer publiek. 

En hier achteraan mos ik din veurlezen, om vaaier uur. Ik heb t veur zekerhaid nog even aan 
aanwezegen vroagd of t ook bekend was wel of wat hier achteraan kommen mos, mor zai 
haren gainain van alen n idee. Om haalf vaaier was t oflopen. En omdat t nog n haalf uur duur-
de veur ik mos, ben ik nog even weer t dörpke ien goan om wat te drinken. 

Waren hier en doar wat "restaurants" aan kaant van weg. Grode partytenten mit n mobiele bar 
der ien, doar je vanales kriegen konden en apmoal stoultjes aan laange schroagentoavels. 
Doar ik deelstreek zat allain n gezin, zo te zain de man, n luk jonkje en de moeke van ain van 
de drij serveersters, dij mit laange schoeten veur en mit handen ien zied op klanten stonden te 
wachten. Zo zat ik doar mien pilsje te drinken. En regen roesde aingoal op t dak van partytent. 

Tegen vaaier uur ging ik weer richten t diekje ien de verwachting dat ik doar veurlezen zol. 
Vanoet de verte zaag ik dat ter welgeteld twij minsen onder parreplu zaten. Hm, beter wat as 
niks, dij woordkunstenoar van zonet haar ook mor drij man publiek. Ik stelde mie doar ook op 
ien. Mor dou ik dichterbie kwam bleken dat twij jonge mitwaarkers van t festival te wezen, n 
jong en n wicht. Ze haren baaiden n maauwhemd aan mit opdruk van t festival.

Ik docht, dij bennen hier om mie te vertellen van hou en wat en ik kreeg weer moud. Dou ik 
zee wel ik was en wat volgens mie de bedoulen was, wizzen van niks en trokken mit scholders.
Jong zocht t op ien zien I-phone en lait mie t zain. Ik ston doar wel degelk programmeerd onder 
de titel: "Grunn Schriev". Mor hij haar gain flaauw idee wat dat was. t Wicht zee tegen hom: "Je 
spreekt het verkeerd uit." Hai docht dat t Engels was...

Ientied was der dus haildaal gain publiek, gain mins sowieso te zain hier, t was haildaal oet-
sturven. Vanoet de verte kwam bie vloagen muziek van de band op ons tou en regen tikte 
aingoal op parreplu. t Wicht haar n zogenoamd blokkenschema bie heur, n overzicht op pepier 
doar ale activiteiten van de drij doagen op te zain waren. En op dit schema ston ook allenneg 
mor: "Silent Poetry disco". Niks over Grunneger schrievers.

Ik kreeg n maal gevuil over dizze boudel. Dat gainain van organizoatsie wis van hou en wat, 
loat stoan meugelke belangstellenden. Ik ben doarom ien overleg mit baaide jonge lu om haalf 
vief mor weer votgoan, noar hoes. Zai zeden nog dat eerste dag van t festival voak wel rustig 
is en dat t weer ook nait mit zat. 
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Viool-accordeon duo 'de Thuiskomst' in 't Sael

De Thuiskomst in Spanje
Quirine van Hoek, viool & Ellen Zijm, accordeon

Een bijzonder verrassende combinatie tussen viool en accordeon. De Thuiskomst in Spanje 
voert de luisteraar mee naar Iberische plaatsjes, waar tapasgeur en Ularden tangomuziek over 
het dorpsplein waaien.

De datum is zondag 18 september om 15.00 uur.

Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet en kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.

Ik heb mie van dij veurlezerij veul teveul veursteld, zo bleek dij mirreg. Veurlezen ien boeten 
veur voak mor n man of wat, dat haren ze mie wel even zeggen mogd. Nait dat ik mie doar te 
goud veur vuil, mor ik was ofgoan op wat ter op website van t festival ston van veurgoande 
joaren. Prachtege verhoalen van hail apaarde artiesten, goocheloars, jongleurs, verhoalenver-
tellers, verschaaiden bands. Foto's mit mooi zunschien weer, veul volk, drok... 

Dou ik weerom noar auto laip was t net dreug worden en zun kwam der deur.

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Culturele Commissie Adorp viert haar 25 jarig bestaan

De Culturele Commissie Adorp is in 1991 opgericht om kunst en cultuur in de voormalige ge-
meente Adorp te tonen en ten gehore te brengen. Vaak gaat het om werk van kunstenaars of 
musici uit onze eigen provincie. Dit jaar bestaat de commissie 25 jaar en dit zilveren jubileum 
wordt groots gevierd met verschillende gratis te bezoeken activiteiten in Adorp, Sauwerd en 
Wetsinge. De start van de festiviteiten was op zaterdag 19 maart in dorpshuis Artharpe waar 
Circus Santelli een succesvolle en druk bezochte kindervoorstelling gaf.

De organisatie van al deze activiteiten is mogelijk geworden dankzij de inzet van veel vrijwil-
ligers, en door de financiële steun van de Rabobank Noordenveld West Groningen, de ge-
meente Winsum en de Gasunie.

Het jubileumjaar wordt op zaterdag 8 oktober afgesloten met een optreden van Anthony’s 
Putsch in Ubbegaheem.

	  

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

Breigaren gevraagd voor sjalen en mutsen ten bate van Unicef

Lies Eldring, vrijwiliger van Unicef in Sauwerd, breit 
mutsen en sjaals waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan Unicef.

Iedereen die breigaren heeft liggen en dit project wil 
steunen, kan het garen bij haar inleveren. Dan wordt 
er iets leuks van gemaakt en de opbrengst gaat naar 
een goed doel!

Lies Eldering,  050-3061016

Gemaakt van ingeleverd garen:
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"Herestroat van Saauwerd"

n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

De kop boven mien leste interview, dij mit Pie van der Kloet-Heikema van 1 juli ien dit blad, 
n.l. Een vrouw die alles over (oud-)Sauwerd weet, is wat mislaaidend bie summege leesders 
overkommen. En dat is ook wel terecht, want ien dat interview ging t benoam over Pie van der 
Kloet zulf. Zai wait ienderdoad n hail bult van old Saauwerd, mor dat kwam der hoast nait ien 
veur. Doarom heb ik wat anekdotes van Pie opschreven, dij ze mie loader nog vertelde. 

Ain van de opvalendste omstandegeheden, dij veur oorlog veul ien Saauwerd veurkwamen, 
was dat ter veul hoezen waren doar twij gezinnen ien woonden. Kom doar nou ais om, veul 
van dij hoezen stoan der nog, mor nou mit mor ain gezin, n echtpoar of allerdeegs ain persoon. 

Pie het t din roegweg over de periode van begun veurege aiw tot nog ien viefteger joaren, 
vanwege de grode woningnood ien dij tied. En ook dat ter hail veul winkels waren, lutje winkels 
mor toch. "Winkels waren voak nait groder as n koamer," zegt Pie. En veul van dezùlfde win-
kels, vaaier krudeniers, twij slachters, drij bakkers. En dat veur zo'n klaain dörp...

"Herestroat van Saauwerd", zo werd Kerkstroat dou voak nuimd, omreden dat doar hail veul 
winkels waren. Pie kin heur nou nog hoast nait begriepen hou dat apmoal oet kon. Mor ja, 
minsen kochten ook ale doagelkse bosschoppen ien dörp. Koelkasten en diepvriezen waren 
der ook nait. 

Men ging zodounde hoast ale doagen even noar winkel veur t ain of aander. Bieveurbeeld veur 
n cent mosterd en meel hoalen veur mosterdstip, n soort jus. Even der tussendeur, mien aigen 
grootmoe zee voak: "Ze zeggen van sjú, ze schrieven van jus, mor ze bedoulen stip." En men 
ging mit strooppot noar winkel om stroop. Vrouger wer ales ien winkel ofwogen. Der was niks 
veurverpakt, zoas nou. 

Pie vertelt dat bie Kees Arwert, doar ze dou waarkte as maaid, bie winterdag soavends stroop-
vat mit n holten slaif (opscheplepel) bie kaggel zet wer, aans was aanderdoagssmörgens 
stroop te stief om te verkopen. Broene bonen kwamen ien n puut, sukker en ook gruin zaip 
wer ien van dij graauwe puten doan. Edik (azijn) kwam ien n vles. Winkeliers haren ales ien 
veurroad en mainstied lös. 

Dij veurroad wer brocht te Stad oet deur boderieders, zoas Landman van Klaain Wetsen en 
ien Sauwerd was dat bode Brander, dij woonde in t lutje hoeske noast smederij Homan, aan 
de Olle Winzumerstroatweg. Brander verkocht ook brandstof, aaierkolen, cokes en briketten. 
Gain törf, dat wer verkocht deur Wolters. Dij woonde op n schip bie t Opslag, nou t Hoaventje 
van Saauwerd. Was traauwens ien Oosterstroat ook nog n brandstofhandel. 

Törf wer deur Wolters mit schip ophoald haildaal oet t veen van t zuudoosten van Drent, Kla-
zienaveen, dij kanten op. Zai haren n peerd en woagen doarmit ze bestellens van minsen 
thoes brochten: bagels of baggeltörf en laange törf. Laange törf wer bruukt as aanmoaktörf, 
bagels waren donkere, haarde, vaaierkantege stukken, doar zat meer hetten ien en wollen 
laank branden.

"Wat haren wie ien dij tied din toch n riek dörpsleven," zegt Pie. En ze nuimt de winkels op 
van "Herestroat", te begunnen bie Bakker Hoavengoa. Dij woonde tegenover doar nou winkel 
van Geertsemoa is, op houk van Burchtweg en Provinzioaleweg, Pie nemt t begrip Herestroat 
wat roemer. De Hoavengoa's haren n ongetraauwde dochter ien hoes dij coupeuse was en 
naailezzen gaaf. Doar het ook Pie t naaien leerd. 

Doarnoast aan Burchtweg woonde postloper Dieksterhoes, dij haar n postkantoor ien koamer 
noast veurdeur en mit n loekje ien gaangmuur, n loket zeg mor. Vlak noa oorlog het Pie n moal 
n braif kregen van ain oet Austroalië, dij emigreerd was. t Adres was: Aan Pie Heikema, Wet
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singe, Holland. Dieksterhoes wis persies hou t zat en braif kwam op stee, ondanks dat Pie al 
traauwd was en Pie Van der Kloet haitte. "As der nou mit postcode ain siever verkeerd is, kin 
braif nait bezörgd worden," laagt Pie.

Doarnoast woonde Frouws, dij haar dat haile complex, ook schuur op Kerstroat 3. Hai haar 
n veebedrief en ien dij schuur stonden swinters koien. Tegenover Frouws, op stee doar nou 
Geersemoa zien boudel is, was n stuk laand, "Frouws' kampke", doar laipen koien summers. 
Op dat kampke haren ze vrouger ook schoulfeesten, nog veur nije schoul doar baauwd is. 

Winkel was aan kaant van Burchtweg, n Sparwinkel, krudeniersbedrief dus. Din t widde hoes-
ke noast schuur van Frouws, dat was veur de helft ook n winkel, drop en slik en dat soort 
dingen. Ien aander helft woonde n gezin. Ien t hoes doar weer noast woonde Bonnemoa, dat 
was weer n Sperwer-winkel. Was nog n krudenier ien Saauwerd, dat was Pettengoa op houk 
van Hoogpad en Olle Kerkstroat. 

Din t hoes van vraauw Oldenhoes, de grootmoe van mien swoager Jacob Huzengoa oet Mid-
delsom, mor geboren op Wolddiek. Vraauw Oldenhoes haar altied n schoet veur en poddeme-
nee zat ien schoetbuus. Speulgoud, spelletjes, lutje kedootjes, zulvern rinkjes aarmbanden, 
ansichtkoarten, potloden, pennen, haile winkel ston der stiefvol mit op breden aan muur tot 
aan zolder tou. 

As je din wat kopen wollen,vroug ze: "Houveel geld maag t kosten?" En din pakte ze wat 
dinkjes van om en bie dij pries, aans mos ze ja haile boudel over n boan hoalen. Ook zee ze 
voak: "Veur wel is t?" Klant: "Veur Jantje dij joareg is." Vraauw Oldenhoes: "O, dat zol ik nait 
doun, want dij en dij het dit ook al veur Jantje kocht." Nait allaain oet nijsgiereghaid, mor ook 
om joe n bok schaiten te bespoaren. 

Vraauw Oldenhoes haar n trapke om bie bovenste breden te kinnen, vlak onder zolder. Ien 
koamer haar ze nog n kaast doar ook nog k wait n' houveul ien zat aan veurroad. t Hoes is 
ofbroken, mor t verainensgebaauwke van PKN kerk hait nou t Oldenhuis, noar vraauw Olden-
hoes.

Din kwam Grefemeerde kerk mit pasterij. Noa kerk kwam Zwartsenberg, dij haar n winkel ien 
manufacturen. Van Zwartsenberg gait t verhoal dat hai begun veurege aiw n gedailte van wier 
opkocht het en dat ofgroaven loaten het. Wieregrond wer bruukt as grondverbetern van aarme 
zaandgronden ien Drent. Doar het e zo goud aan verdaind dat e n deftege winkel ien Stad 
begunnen kon. Winkel bestaait nog, aan noordkaant van Akerkhof. 

Noast Zwartsenberg woonde bakker Zwartenkot, ain van de drij bakkers ien Saauwerd. Doar-
noast hebben n poar hoezen stoan, mor van wel wait Pie nait meer, want dij bennen midden 
joaren dareg ofbroken dou nije Provinzioale weg aanlegd is, dwaars deur Saauwerd hin. En 
doar weer noast was winkel van Kees Arwert, krudenier, slachter en krougholder. En ien t 
widde hoes achter Arwert woonde fietsemoaker Ritsemoa. 

Pie vertelt nog n anekdote. Pait de Groot woonde ien Schoulstroat, tegenover Toenbaauw-
stroat. t Is nou n stukje graslaand doar voak schoapen lopen. Hai was köster van kerk. Ain van 
zien toaken was ook om stoven kloar te moaken mit n kooltje der ien, veur ien kerk om waarme 
vouten te holden. 

Op n zundagmörgen haar e sleudel van kerk vergeten en mos weerom noar hoes, mor lait 
stoven veur kerkdeur stoan. Tegen n stukofwat kwoajonges zee e nog: "Nait aan kommen 
jonges heur!" Dat haar e beder nait zeggen kind, want kwoajonges hebben, ientied dat hai 
sleudel hoalde, ale kooltjes oet pist. Pie komt hoast nait weer bie van t laggen. 

Over de vrijwillege brandweer wil Pie ook nog wat kwiet. Timmerman Miedemoa, commandant 
van brandweer, was vanwege zien beroup altied ien dörp. Aans as ien aander dörpen was der 
ien Saauwerd gain braandhoel (sirene), dus brandweerlu kregen t óf zulf ien de goaten dat 
ter braand was vanwege rook boven n hoes of schuur, óf ze mozzen woarschaauwd worden. 
Sums wer klok ludt van Klaain Wetsen. 
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Veurdat brandspuit bie braand was, was voak nog n hail gedounde. Eerst mos smid Homan 
mit zien auto noar t schuurke achter veurmoalege christelke schoul, doar brandspuit ien ston. 
As brandspuit din achter auto zat en der n stuk of wat brandweerlu aanwezeg waren, mozzen 
ze nog noar braand tou en kon der oetaindelk blust worden. 

Ie kinnen wel noagoan dat zukswat nait veul meer as noa-bluzzen wezen kon, voak was der 
niks meer aan te redden. Zo zee Lies Rozemoa oet Klaain Wetsen van t krudenierswinkeltje n 
moal moal tegen heur man: "Wat as wie braand kriegen? Liekt mie vrezelk tou!" Mor heur man 
zee doodgemoedereerd: "Och, din ik gooi ale rommel wat ien boeten ligt der ook mor bie. Bin 
we dat ook mooi kwiet."

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Fotografisch Geheugen

Sauwerd: Burchtweg ca.1965
Aansluitend bij het Groninger verhaal, deze keer een foto uit de collectie van Hans Zant van 
de Burchtweg die genomen rond 1965.

In tegenstelling tot de gebruikelijke volgorde, nu van rechts naar links de panden waar in het 
verhaal woonden en werkten: bakker Havinga, daarnaast Dijksterhuis met het postkantoor en 
op de hoek Frouws met de schuur om de hoek aan de Kerkstraat. De huizen verderop worden 
niet in het Groninger verhaal genoemd. Deze zijn na de oorlog gebouwd.
Links op de foto het hek van het schoolplein en wel van de "nije schoul", voorheen "Frouws' 
kampke", nu Geertsema.
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Vertrouwen overleg met NCG over NAM-schadeprotocol verdwenen

De Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad staken hun advisering aan de 
Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over het NAM-schadeprotocol.  

Het huidige schadeprotocol deugt niet. De NCG heeft voor de zomer aangegeven met de 
Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek te willen over een herziening van het schadeproto-
col. Maar dat zou moeten binnen door NAM vastgestelde kaders. En intussen blijkt dat NAM 
daarnaast nog een geheel eigen koers kan varen. Wij vinden dat ontluisterend. Dit tast het 
draagvlak van de NCG, dhr. Alders, aan hetgeen de Maatschappelijke Stuurgroep betreurt. 
Dat aantasten werd nog eens pijnlijk duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe aanpak 
voor schadeafhandeling voor de meldingen buiten de zogenaamde contouren presenteerde. 
Ontworpen door NAM en niet met overleggremium van burgers besproken. 

Dit gegeven, samen met het aan de kant zetten van Vergnes-expertise, één van de grootste 
contra-expertisebureaus in de regio, de zee van C-schades, het jarenlang onterecht negeren 
van de schades in het buitengebied, zijn de ‘druppels ’ die de volle emmer doen overstromen. 
Zolang NAM dergelijke interventies in volledige vrijheid kan en mag doen heeft het voor ons 
geen enkele zin om de NCG te adviseren over een nieuw NAM-schadeprotocol! Immers, NAM 
doet toch wat zij zelf wil. Daaraan moet een einde komen! 

Uitgangspunt: schade-inspecties niet langer door NAM uitgevoerd
Zowel de Groninger Bodembeweging als het Groninger Gasberaad, de twee partijen die het 
overleg met de NCG in de Maatschappelijke Stuurgroep voeren, hebben dit aan de NCG 
meegedeeld. Voor beide partijen geldt dat zij pas weer geloofwaardig een gesprek over 
schadeafhandeling willen en kunnen voeren wanneer het uitgangspunt is, dat de schade-
inspecties in eerste aanleg niet langer door NAM worden uitgevoerd. Dat NAM vervolgens wel 
beoordeelt of zij zich aansprakelijk acht voor de geclaimde schade is van een andere orde. Het 
liefst zien wij NAM er helemaal tussen uit, maar in ieder geval aan de voorkant van het proces. 

Eerste inspectie door onafhankelijke organisatie los van NAM
Het vaststellen van de schade in een eerste inspectie moet door een onafhankelijke gekwali-
ficeerde schadetaxateur/expert gebeuren die organisatorisch is ingebed in een volledig onaf-
hankelijke organisatie los van NAM. Het is vervolgens aan NAM om te bepalen of ze met de 
schadeclaim akkoord gaat of niet. Al dan niet met een contra-expertise. 

Instemmingsrecht
Pas als dit model, overigens geheel in lijn met de aangenomen motie-Dik Faber  op hoofdlijnen 
akkoord is, zijn wij bereid met de NCG over de verdere uitwerking te spreken. Wij willen in dat 
geval verder gaan dan vrijblijvende advisering - zoals nu - en gaan dan voor een co-productie 
met de NCG waarbij wij instemmingsrecht hebben.  

Oproep aan bestuurders
De NCG neemt het besluit van de Maatschappelijke Stuurgroep mee naar zijn overleg met de 
Bestuurlijke Stuurgroep die komende donderdag (1/9) vergadert. De Maatschappelijke Stuur-
groep roept de bestuurders op het standpunt van de Groninger Bodem Beweging en Gasbe-
raad te ondersteunen dat NAM haar bepalende positie in de schadeafhandeling, het schade-
protocol, en schadehandboek moet opgeven. Immers elk draagvlak voor continuering van de 
huidige situatie ontbreekt volledig bij de inwoners in het bevingsgebied Groningen.
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Werk van twee kunstenaars te zien tijdens expositie in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp nodigde voor de expositie, die op 10, 11, 17 en 18 september 
wordt gehouden in de kerk in Adorp, twee kunstenaars uit. Het gaat daarbij om Jente Bagchus 
(ruimtelijk werk) en Bart van Oijen (schilderijen). De expositie is op genoemde dagen van 
14.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De toegang is gratis. Ruth Wortel uit Sauwerd zal met een 
aantal van haar luisterliedjes de expositie op zaterdag 10 september om 14.00 uur muzikaal 
openen. 

Jente Bagchus
Jente woont en werkt in Wedde. In 2007 is zij daar samen met partner Bart van Oijen een atel-
ier annex galerie gestart. Zij experimenteert met verschillende kleisoorten en -technieken, op 
zoek naar simpele schoonheid in haar werk. Gedreven door bezoeken aan onder meer Ierland, 
Kreta, Malta en Schotland, waar zij zelf kennis nam van de kunst van de allereerste bewoners 
van deze landen, houdt zij zich momenteel bezig met het scheppen van voorwerpen die de 

sfeer van een ver verleden uitstralen,
maar tegelijkertijd slaagt zij erin een 
zeer hedendaagse vorm aan haar 
creaties toe te voegen. Haar kerami-
sche vormen ademen de rust uit van 
lang vervlogen tijden. Het kleurge-
bruik is niet aan tijd gebonden. Een 
verwijzing naar prehistorische ge-
bruiksvoorwerpen is duidelijk herken-
baar. Combinaties met hout, ijzer en 
koper zijn de laatste jaren een nieuwe 
uitdaging. Haar glazuren zijn elke keer 
weer verrassend. De technieken zijn 
meestal zelfbedacht, evenals de toe-
passing van de (vaak schaarse) gla-

zuren. Jente exposeert regelmatig op verschillende locaties in Nederland en Duitsland. Werk 
is aangekocht door particulieren in binnen- en buitenland. Ook werkt zij in opdracht, zoals een 
object voor een Hogeschool in Amersfoort. Jente is actief deelnemer en medewerker van de 
jaarlijks terugkerende TweeKarpelenKunstRoute in Oost-Groningen.

Bart van Oijen
In de periode 1970 - 1975 volgde Bart zijn opleiding 
aan de toenmalige Akademie voor Beeldende Kunsten 
in Arnhem. Hij verkent het liefst in zijn eentje de mo-
gelijkheden in de beeldende kunst. Zijn realistisch werk 
onderging een verandering; hij begon langzamerhand 
zijn werk te abstraheren, om zelfs geheel afscheid te 
nemen van die werkelijkheid, door alleen maar gebruik 
te maken van vorm en kleur. Hierbij speelde toeval een 
rol. Op dit moment houdt hij zich voornamelijk bezig met 
lyrisch abstract werk. Door de beheer-sing van de tech-
niek wordt nu minder aan toeval overgela-ten; zijn tech-
nieken omvatten voornamelijk acrylverf op doek en ge-
mengde technieken op doek en papier. Zijn werk heeft
meestal een onderwerp uit de natuur als picturaal start-
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Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum

De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden 
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt 
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen, 
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar 
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Wij staan wij altijd voor u 
klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl 
  050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)	  

punt, maar al werkende blijft daar vaak weinig van over. Bart gebruikt weinig kwasten en pense-
len; hij heeft heel duidelijk zijn eigen technieken gevonden, waarbij hij zich niets aantrekt van 
conventionele werkwijzen, en met een gerust hart oude lappen en zijn vingers gebruikt om tot 
het gewenste resultaat te komen. Het streven van de kunstenaar is om iets moois in vorm en 
kleur te maken. Hij is op zoek naar de absolute schoonheid. Hij weet dat dit altijd een streven 
zal blijven, maar vindt dit dan ook het boeiende van zijn vak. Naar aanleiding van bezoeken 
aan Malta, Portugal, Kreta, Schotland en Ierland is duidelijk te merken wat een indruk reizen 
op een persoon kunnen maken. Zijn recente werk kenmerkt zich dan ook door de warmte van 
Malta, door de overweldigende stilte en ongereptheid van de Schotse Hooglanden. Sinds de 
verhuizing naar Wedde is het Groningse landschap een grote rol gaan spelen in zijn werk. 
Er is een verandering in zijn kleurgebruik opgetreden. Bart exposeerde in Nederland, België, 
Schotland, Spanje, Portugal en Duitsland. 

We zien u/jullie graag!

Start Kaartclub “Adorp”

Op donderdag 25 augustus is de kaartclub “Adorp” haar nieuwe klaverjasseizoen gestart. Op 
donderdag 1 september spelen we de eerste keer voor de competitie. Gedurende het hele 
winterseizoen spelen we twee à drie keer per maand. Er zijn negentien  competitierondes. Op 
22 december wordt de eerste competitiehelft afgesloten. Er zijn dan prijzen voor iedereen en 
bovendien krijgen alle leden een rollade. De laatste ronde voor de beker is op donderdag 6 
april 2017.  We besluiten het jaar op donderdag 20 april 2017. Op deze avond is de uitreiking 
van de wisselbeker voor het hoogste aantal punten en de prijs voor de meeste marsen. Alle 
leden gaan met een prijs en een rollade naar huis. U kunt alle wedstrijddata na 25 augustus 
vinden op  www.adorp.com.  

We zijn een vereniging, waar we rekening houden met elkaar, waardoor de avonden in een 
prettige sfeer verlopen. Nieuwe leden die houden van een gezellige avond, zijn van harte 
welkom. Zij kunnen zich zowel op 25 augustus als op 1 september aanmelden. Uiteraard geldt 
deze uitnodiging ook voor de jaarvergadering. Klaverjassen is niet aan leeftijd gebonden, het 
scherpt de hersenen  en kan voor veel gezelligheid zorgen. Dit blijkt zowel tijdens de vier wed-
strijdronden per avond als tijdens de pauzes.

Voor nadere informatie:  050-3061551.
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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Geen zin om te koken? Maar wel lekker en niet al te duur 
uit eten? Dat kan iedere vrijdag in Dorpshuis Artharpe in 
Adorp.

Vanaf vrijdag 16 september gaat  "De Dorpstafel"  weer van start
Voor € 8,50 wordt een 2-gangen menu aangeboden; basisschoolkinderen € 5 (excl. drankjes). 
Vanaf half zes bent u welkom, rond zes uur wordt de eerste gang geserveerd.

De sfeer is ongedwongen, u kunt uw eigen plaats uitzoeken, aanschuiven mag maar hoeft 
niet, voor grotere groepen houden wij een tafel vrij.

Graag aanmelden t/m woensdag bij Agnes:  agnesrozeboom@hotmail.com of  06 
20299063 mag natuurlijk ook in Artharpe.

Zie voor de menu’s ook  www.Adorp.com

Menu’s september
Vrijdag 16 september
We starten met een klein hartig welkomsthapje. Daarna het 
hoofdgerecht: een mals stukje kipfilet krokant gebakken in een 
jasje van rauwe ham, met aardappelen en groenten. Volop prui-
men in deze tijd, dus een heerlijke lauwwarme pruimen clafou-
tis als nagerecht.

Vrijdag 23 september
Nog even nagenieten van de zomer met een tafel vol tapas: pittige gehaktballetjes, empana-
da, tortilla, champignons, salade, olijven, brood. Die avond schenken we een echte Spaanse 
wijn, wie wil dat niet? Als nagerecht perziken in wijn of sap.

Vrijdag 30 september
Na het Spaanse menu blijven we nog even in de Mediterrane sfeer, deze week een mooi 
Frans menu. Starten met een frisse salade, als hoofdgerecht een Provençaalse runderstoof-
schotel met aardappeltjes. Bon appetit! 

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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VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
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, 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,  0595- 
447777.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
Als u iets bent verloren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Zodra er iets is gevonden dat 
lijkt op het voorwerp dat u kwijt bent, kunt u komen kijken. Als het inderdaad van u is, dan mag 
u het meenemen. Geef het ook aan ons door als u iets vindt. 
Op  www.winsum.nl staat de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Type in de zoek-
balk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een for-
mulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.

UITGIFTE VAN VERWIJDERDE FIETSEN NU OP AFSPRAAK
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de door-
gang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net 
en veilig stationsgebied. Daarom worden fietsen die verkeerd gestald staan bij de stations in 
Winsum, Baflo en Sauwerd verwijderd. Het gaat om fietsen die niet in de metalen gleuf in het 
fietsenrek staan of te lang op één plek staan gestald. Vanaf 1 mei 2016 kunt u uw verwijderde 
fiets op variabele tijden ophalen, na het maken van een afspraak. Hiermee komen de vaste 
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft u uw fiets fout gestald? Dan wordt uw fiets gelabeld en krijgt u 6 uur de tijd om uw fiets 
op de juiste manier te stallen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot bij de afdeling Beheer en Onder-
houd aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. U kunt uw fiets alleen op afspraak ophalen. 
Is uw fiets verwijderd, maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnr.  0595 447777. 
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling 
van de verwijderingskosten van € 25 krijgt u uw fiets dan weer mee.
De gemeente is wettelijk verplicht om de verwijderde fietsen 13 weken te bewaren.  Fietsen die 
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewer-
kers van Ability knappen de fietsen op, waarna ze worden verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs een aparte plek voor fietsen met extra brede 
banden, ligfietsen en bromfietsen. Die passen vaak niet in de rekken, maar zo kunnen ze toch 
gestald worden. Bij de stations Sauwerd en Baflo kunnen mensen dit soort fietsen in het ver-
lengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede 
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn 
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is 
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg, 
zodat u kunt zien hoe het werkt.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het 
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot 
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor 
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel Niet
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten 
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook 
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een 
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen 
kosten aan verbonden.
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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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

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

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

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

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

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

Informatie over omgeving en buurt

PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door 
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten 
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een 
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als 
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep. 
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u 
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit, 
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een 
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert 
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag. 
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
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HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte; in veel 
huizen is de hond dan ook een geliefde huisgenoot. Inwoners met én inwoners zonder hond 
willen van Winsum genieten. Laten we daarom samen zorgen voor 
een schone en prettige omgeving. Wij vragen u als hondeneige-
naar om u aan drie spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg al-

tijd aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als 

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

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

Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich prettig 
bij loslopende honden. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan een ander 
schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga 
daarom niet zonder een lijn van huis en zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wan-
delaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en 
hou uw hond kort.
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd 
komen. Het Pieterpad heeft een nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garn-
werd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Houdt u hier rekening mee?

	

Mijn baasje schept op!

ONKRUIDBESTRIJDING NIET MEER CHEMISCH
Sinds 31 maart 2016 is het voor professionele gebruikers verboden om gewasbeschermings-
middelen op een verharde oppervlakte toe te passen. In de gemeente Winsum werd het on-
kruid op verhardingen tot vorig jaar met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bestreden. 
Vanaf dit jaar zet de gemeente alternatieve methoden in. Deze methoden zijn duurder. Ook 
zijn ze minder effectief; om hetzelfde straatbeeld te houden moet het onkruid vaker worden 
bestreden. De gemeente heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. 
Wat wordt zichtbaar anders?
Met behulp van machines wordt het onkruid onder andere bestreden met hete lucht en branden. 
Hierdoor gaan vooral bovengrondse plantendelen dood. Sommige onkruiden gaan in de wortel 
niet dood en komen weer terug. Ook zijn er gebieden waar de gemeente het onkruid met een 
staalborstel uit de voegen veegt. De onkruidbestrijding richt zich voornamelijk op de goten en 
de trottoirs. Daar groeit het meeste onkruid. Onkruid in de goten kan het waterafvoer belem-
meren.
De straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. Om zoveel mogelijk onkruidresten 
en zaden te verwijderen vinden de veegrondes in samenhang met de onkruidbestrijding plaats. 
Geldt het verbod voor chemische middelen op bestrating voor iedereen?
Het verbod op chemische middelen is op 9 maart jl. in de Staatcourant gepubliceerd. Daarin 
is het volgende bepaald: ´het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbe-
schermingsmiddelen op een verhard oppervlak toe te passen´. In dit geval zijn de gemeente 
en aannemers/groenbedrijven de professionele gebruikers. U mag dus als particulier nog wel 
chemische middelen toepassen, mits deze wettelijk zijn toegestaan. De verkooppunten van 
chemische bestrijdingsmiddelen kunnen u hierover informeren.
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