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

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

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

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

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

 050-3061040

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

 050 306 2027

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

 050 306 1739

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

 050 306 1559

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

11.00 u.

2

16.00 u.

3
4

10.00 u.
10.00 u.

5

!

7
8

17.30 u.
11.00 u.

8

21.00 u.

10
10
11

10.00 u.
10.15 u.
14.30 u.

12
14
16

17.30 u.
15.00 u.

16

16.00 u.

17

10.00 u.

21
22
24
28
31

20.00 u.
10.00 u.
17.30 u.
10.00 u.

Hist. Kring Ubbega, busexcursie (zie pagina 22)
Open dag kinderopvang ThuisHuis Klein is fijn, IKC de Wierde in Adorp
(zie pagina 33)
Lezing Kester Freriks in kerk Klein Wetsinge, te combineren met oesterproeverij (zie pagina 18)
Steunpunt, Thema-ochtend 'Monica Blom', Artharpe te Adorp (pag. 32)
'Reuring op het Werkplein' voor werkgevers en werkzoekenden, Ubbo J.
Mansholtplein te Winsum - bij het station (zie pagina 14)
Oproep om mee te gaan naar Den Haag wegens bespreking 380kV
hoogspanningslijn in Tweede Kamer (zie pagina 37)
Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 34)
Molen de Wetsinger open voor donateurs en inwoners Wetsinge en Sauwerd (zie pagina 21)
Gratis concert van de band Anthony's Putsch in dorpshuis Ubbegaheem
(zie pagina 29)
Steunpunt, Inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 32)
Informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij GoudGoed (zie p. 14)
Theaterspektakel door kinderen OBS De Wierde, inloop vanaf 14.15 u.,
De Wierde te Adorp (zie pagina 22)
Rode Kruis, middaguitje wijnboerderij/proeverij of High Tea (zie p. 15)
Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 34)
Concert mezzo-sopraan en orgel & klavecimbel, 't Sael te Klein Wetsinge (zie pagina 17)
Concert Suzanne Savage Jazz Quartes in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 30)
Steunpunt, Thema-ochtend 'Bouwen met stro', Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 32)
GEEN Dorpstafel Adorp in Artharpe i.v.m. herfstvakantie (zie pag. 34)
Oktoberfest Muziekvereniging Adorp, Witte Hoes te Adorp (zie p. 36)
Steunpunt, Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 32)
Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 34)
Steunpunt, Thema-ochtend 'Kralen', Artharpe te Adorp (pagina 32)

november
4
17.30 u. Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 34)
9
Rode Kruis, middag Knols koekfabriek + stamppot buffet (zie pag. 15)
december
14

Rode Kruis, middaguitje kerstshoppen (zie pagina 15)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
2 okt.
9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
9
9.00 u. - ds. P.S. van Dijk
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
6
11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
13
11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
20
11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
27
11.00 u. - ds. P.S. van Dijk

Heilig Avondmaal

Dankdag
Jeugddienst
Laatste zondag Kerkelijk jaar
Eerste Advent, Heilig Avondmaal

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 okt.
11.00 u. - ds. H. Wijnalda
15.00 u. - ds. W. Jagersma
9
11.00 u. - ds. M. de Vries
15.00 u. - ds. W. Jagersma
16
11.00 u. - ds. W. Jagersma
16.30 u. - ds. M. Beute
23
11.00 u. - Leesdienst
16.30 u. - Leesdienst
30
11.00 u. - ds. W. Jagersma
16.30 u. - ds. L.E. Leeftink
2 nov.
15.30 u. - Kinderdienst
19.30 u. - ds. W. Jagersma
6
9.00 u. - ds. L.J. Joosse
14.15 u. - ds. M. de Vries
13
9.00 u. - ds. S.W. de Boer
14.15 u. - ds. W. Jagersma
20
9.00 u. - ds. A.G. Bruijn
14.15 u. - ds. W. Jagersma
27
9.00 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. M. Beute

Gemeenteproject
Gemeenteproject

De Poort, Winsum
Dankdag, Sauwerd

Gemeenteproject
Gemeenteproject

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

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks
Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 33)
maandag
Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 20.45-21.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Boekenpost Sauwerd zie pagina 14
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 14
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

Inzamelingsacties
maand

Breigaren voor UNICEF (zie pagina 22)

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


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

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

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

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

0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

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



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

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

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

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

Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
 Algemeen nr.: 0595 447777 - ma. t/m do. van 8.30 tot 16.00 u.; vrij. van 8.30 tot 12.30 u.
Servicebalie: voor het aanvragen van documenten
maandag, dinsdag
8.30-12.30 u.
woensdag
8.30-19.00 u.
de hele dag alleen op afspraak
donderdag, vrijdag
8.30-12.30 u.
Receptie: voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en korte vragen
maandag
8.30-16.00 u.
dinsdag
8.30-16.00 u.
woensdag
8.30-19.00 u.
donderdag
8.30-16.00 u.
vrijdag
8.30-12.30 u.
WMO-LOKET
De consulenten van het Wmo-loket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het
dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Doel is om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven functioneren in de samenleving.
Het loket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00
uur telefonisch bereikbaar ' 0595-447760, * wmo-loket@winsum.nl. U kunt ook eerst kijken
op  www.winsum.nl. Daar vindt u meer informatie over hulp en verzorging. Ook kunt u er
online een afspraak maken voor een huisbezoek.
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met: klein
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar
geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.
Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 39.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocument. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor u klaar ligt. Voor het
afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan meteen geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel,
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens
aan het begin van deze pagina.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u online via  www.winsum.nl aanvragen en regelen, 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 net zoals meldingen over
de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer etc.
8
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Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis aan te vragen via  www.
digid.nl
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.
VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en
als laatste welke type bekendmakingen.
www.contactblad.info
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ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• plaatsen overkapping, Karspelweg 1, Wetsinge, 9773 TL (201600154, 2 september 2016)
Vergaderingen welstandscommissies
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum, ' 0595-447777. Sommige bouwplannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk
op  www.libau.nl voor meer informatie.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• bouwen carport, Langs de Tocht 27 in Sauwerd, 9771BR (201600086, 15 september 2016)
• wijzigen erfinrichting en plaatsen zonnepanelen, Paddepoelsterweg 5 in Adorp, 9774TG
(201600131, 15 september 2016)
• herbouw schuur / jongveestal, Wierumerschouwsterweg 56 in Adorp, 9774TE (201600135,
19 september 2016)
• wijzigen beplanting, Hekkumerweg 9 in Adorp, 9774TH (201600122, 20 september 2016)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na
de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen:
• veranderen van het bedrijf, perceel Wierumerschouwsterweg 56 (9774TE), Adorp
De meldingen valt onder het activiteitenbesluit en liggen vanaf 7 september gedurende 4
weken ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. De melding voldoet aan
het genoemde besluit.
NACHTELIJKE SPOORWERKZAAMHEDEN
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1
van de Algemene Plaatselijke Verordening aan:
• Strukton Rail, voor nachtelijke werkzaamheden aan de spoorlijn Groningen-Roodeschool in
de gemeente Winsum gedurende het jaar 2016 (20 september 2016).
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na
de verzenddatum van de verleende ontheffing schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN GEMEENTE WINSUM
Begin oktober start het bevolkingsonderzoek borstkanker in gemeente Winsum. De onderzoekswagen staat dan in Winsum, op het parkeerterrein nabij zwembad De Hoge Vier. Alle
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor het gratis röntgenonderzoek. Schikt het tijdstip niet? Maak dan een nieuwe afspraak via  www.bevolkingsonderzoeknoord.nl. Of bel: * 050 – 520 88 99.
VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN JAARWISSELING
Het lijkt nog ver weg, maar voor u het weet is het alweer oud en nieuw. Wilt u iets organiseren rond de jaarwisseling, dan kan het zijn dat u een aantal zaken vóór 15 oktober met de
gemeente moet regelen. Subsidie voor de organisatie van een jaarwisselingsfeest kunt u tot
15 oktober aanvragen. Ook ontheffingen van het verbod op carbidschieten of voor het houden
10
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van vreugdevuren kunt u tot 15 oktober regelen. Aan deze aanvragen zijn geen kosten verbonden.
SUBSIDIE VOOR JAARWISSELINGSFEESTEN
Wilt u als dorpsvereniging, jeugdsoos of andere instantie een jaarwisselingsfeest in de oudejaarsnacht organiseren, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.
Voorwaarden
De aanvragen worden getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Gemeente Winsum
2011’ en de daarbij behorende algemene subsidiecriteria. Daarnaast moet de aanvraag aan
een aantal voorwaarden voldoen:
• er wordt één aanvraag per dorpskern gehonoreerd. Als meerdere instellingen binnen een
dorpskern jaarwisselingsfestiviteiten willen opzetten, is samenwerking aan te raden;
• de festiviteiten moeten op de oudejaarsavond zelf plaats te vinden;
• de festiviteiten moeten openbaar toegankelijk zijn;
• bij de festiviteiten dient voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd te worden;
• zo mogelijk moeten er jongeren als vrijwilligers bij de organisatie worden betrokken, zowel bij
de voorbereidingen als bij de avond zelf.
Per dorpskern wordt een drempelbedrag van € 200, - gehanteerd, aangevuld met een bedrag
van € 0,08 per inwoner van de desbetreffende dorpskern.
Aanvragen
Aanvragen voor jaarwisselingssubsidie kunt u tot uiterlijk 15 oktober 2016 indienen met een
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier vinden in de gemeentewinkel
op  www.winsum.nl, bij subsidies sport en welzijn. Met het aanvraagformulier moet u een
activiteitenplan en een begroting meesturen.
Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de heer M.P. Latuputty van het Team Samenleving, ' 0595447777 (afwezig op vrijdag).
ONTHEFFING VOOR VREUGDEVUUR
Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het
stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Winsum verboden. Wilt u met de jaarwisseling legaal een vuur stoken? Vraag dan voor 15 oktober 2016 ontheffing aan.
Voorwaarden
Als aanvrager moet u 16 jaar of ouder zijn. U moet zelf de toestemming van de rechthebbende(n)
(eigenaar, gebruiker) van de beoogde locatie regelen. Voor de kernen Adorp, Sauwerd, Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Den Andel en Baflo wordt per kern ontheffing voor maximaal één vuur
verleend. Voor de kern Winsum kunnen drie ontheffingen worden verleend, waarvan één voor
een vuur in Obergum. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde kern geldt het volgende toetsingskader, in volgorde van belangrijkheid:
1. meest veilige en geschikte locatie;
2. locatie is een plek waar al vaker een vuur is gehouden zonder problemen;
3. de vroegst ontvangen aanvraag gaat boven de latere aanvraag.
Aanvragen
Een verzoek voor ontheffingen voor het houden van een vreugdevuur kunt u tot uiterlijk 15
oktober 2016 indienen met een aanvraagformulier vreugdevuur. U vindt dit formulier in de gemeentewinkel op  www.winsum.nl, bij Vuur stoken. Ook vindt u hier de precieze voorschriften en de geldende beleidsregels.
ONTHEFFING VOOR CARBIDSCHIETEN
Carbid schieten is bijna het hele jaar verboden. Alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1
januari 02.00 uur mag er geschoten worden met carbid:
1. zonder ontheffing met busjes van max. 1 liter.
2. zonder ontheffing buiten de bebouwde kom met max. 2 bussen van max. 60 liter op een erf:
dat minstens op 100 m afstand ligt van andermans gebouwen; een vrij schootveld heeft van
www.contactblad.info
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75 m; na zonsondergang moet dit gebied voldoende verlicht zijn.
3. met ontheffing voor groepsgewijs carbidschieten op een beperkt aantal locaties, bij voorkeur
buiten de bebouwde kom. Aanvragers moeten minimaal 16 jaar zijn.
Uitgangspunten voor het ontheffingenbeleid zijn beperking van overlast door concentratie van
carbidschieten op een beperkt aantal plaatsen voor een bepaalde tijdsduur.
Aanvragen
Een verzoek voor ontheffing voor carbidschieten kunt u tot uiterlijk 15 oktober 2016 indienen
met een aanvraagformulier carbidschieten. U vindt dit formulier in de gemeentewinkel op
 www.winsum.nl, bij carbidschieten, ontheffing van verbod. Ook vindt u hier de precieze
voorschriften en de geldende beleidsregels.
Advies brandweer en politie
De aanvragen voor ontheffingen voor vreugdevuren en carbidschieten worden voor advies
voorgelegd aan de politie en brandweer. Bij de advisering staat de veiligheid voorop.
Meer informatie
Voor meer informatie over ontheffingen voor een vreugdevuur of carbidschieten kunt u contact
opnemen met mevrouw M. Steentjes, ' 0595-447777.
WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATSEN
Vanaf deze week vinden er werkzaamheden plaats op begraafplaatsen in de gemeente Winsum. Om de administratie compleet te maken brengt de gemeente alle begraafplaatsen digitaal in kaart. Daarom kunt u mensen aantreffen die foto’s maken of metingen doen. De werkzaamheden vinden achtereenvolgens plaats in Feerwerd, Adorp, Garnwerd, Sauwerd, Ezinge,
Baflo en Winsum. Het project loopt nog tot begin volgend jaar.
SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie
en leefbaarheid.
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij college van burgemeester en wethouders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving,
bereikbaar via ' 0595-447777 of via * j.deboer@winsum.nl.
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LAAG INKOMEN EN WEINIG VERMOGEN?
VRAAG EEN TEGEMOETKOMING AAN!
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet
altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een uitstapje maken
of het lidmaatschap van een vereniging is dan een hele uitgave.
Heeft u een minimaal inkomen? Dan zijn er verschillende mee(r)
doenregelingen waar u gebruik van kunt maken. Zodat u actief mee
kunt blijven doen aan het maatschappelijke leven. In het Formulierenloket op  www.werkpleinnoord-groningen.nl vindt u aanvraagformulieren en meer informatie over verschillende tegemoetkomingen.
Voor bijvoorbeeld lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool, muziekvereniging
of muziekschool, zwemles, lidmaatschap bibliotheek, peuterspeelzaal, schoolreisje, kinderfeestje enz.
Voor kinderen: Jeugdsportfonds
Het lidmaatschap van een sportvereniging kan moeilijk op te brengen zijn voor ouders met een
laag inkomen. Het Jeugdsportfonds helpt hierbij. Bedraagt uw inkomen maximaal 120% van
het wettelijk sociaal minimum? Ga dan naar www.leergeld.nl en vraag een vergoeding aan!
Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de contributie rechtstreeks overgemaakt aan de penningmeester van de club. Verder krijgt u, indien nodig, een bon, waarmee u sportkleding kunt
aanschaffen. Het bedrag dat wordt toegekend, is maximaal 225 euro per jaar per kind.
Kijk voor meer Mee(r)doenregelingen op  www.werkpleinnoord-groningen.nl.

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

www.contactblad.info
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Reuring op het Werkplein voor werkgevers en werkzoekenden
Dinsdag 4 oktober 2016 organiseert het Werkplein in Winsum weer een ‘Reuring in de Tent’.
Werkgevers zijn met vacatures aanwezig en werkzoekenden kunnen hun CV laten checken of
deelnemen aan een workshop. Dit met als doel om de kansen op betaald werk te vergroten.
Je inzetten als vrijwilliger kan ook een opstap zijn naar betaald werk. Met vrijwilligerswerk doe
je nieuwe kennis en (werk)ervaring op, vergroot je je eigen netwerk en is tegelijkertijd een
zinvolle dagbesteding. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk informeert tijdens de Reuring over de
mogelijkheden van het vrijwilligerswerk.
Deze maand zijn Stichting Voedselbank Het Hogeland, Humanitas afdeling Het Hoogeland,
Algemene Hulpdienst De Helpende Hand uit Winsum en ’t Gerack uit gemeente Eemsmond
aanwezig en informeren je graag over hun werkzaamheden en vrijwilligersvacatures.
Dus zoek je betaald - of vrijwilligerswerk?
Iedereen is van 10.00 tot 12.00 uur welkom op het Werkplein, Ubbo. J. Mansholtplein 2 te
Winsum.

informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij GoudGoed
GoudGoed Winsum en Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum organiseren iop 10
oktober een informatiebijeenkomst over vrijwilligerswerk bij GoudGoed in Winsum
GoudGoed kringloopbedrijf is een onderdeel van Werkpro, een re-integratieorganisatie die
mensen naar werk begeleidt in Noord-Nederland. Klanten kunnen bij GoudGoed in Winsum
bijna dagelijks terecht voor tweedehands meubels, schilderijen, kleding, speelgoed, snuisterijen, boeken enz.
Tijdens de informatiebijeenkomst maakt u kennis met de verschillende aspecten van het kringloopbedrijf. U krijgt een rondleiding, informatie over vrijwilligerswerk in het algemeen en de
mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij GoudGoed. Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor
vrijwilligers in het magazijn, bij het transporteren van goederen, doortesten van elektronica
en sorteren van boeken. Enkele ervaren vrijwilligers bij GoudGoed zullen tijdens de informatiebijeenkomst vertellen over hun werkzaamheden en er is gelegenheid voor het stellen van
vragen.
Ook op zoek naar afwisselend vrijwilligerswerk? U bent vanaf 10:15 uur welkom bij GoudGoed,
Het Aanleg 5 te Winsum. De bijeenkomst start om 10:30 en duurt tot 12:00 uur. Voor meer
informatie over GoudGoed kunt u terecht op  www.goudgoed.nl. Voor vragen over de bijeenkomst of vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met Esther Pleizier van het Steunpunt
Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum, bereikbaar via * steunpuntvrijwilligerswerkwinsum@
demarne.nl of telefonisch op ' 06 22455673.
Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom.

Boekenpost in Sauwerd
Een aantal maanden geleden opende burgemeester R. Michels de boekenpost in de Superrr.
U kon daar uw gereserveerde bibliotheekboeken ophalen en binnen vier weken weer inleveren. Helaas is de Superrr sinds eind juni gesloten. U kunt nu terecht in de bibliotheek in
Winsum.
Vereniging Dorpsbelangen is druk bezig met het opzetten van een dorps-winkel, hopelijk kunnen wij hierin de boekenpost voortzetten.
U hoort nog van ons!
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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
Rode Kruis afdeling Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar weer 6x een dag-/
middaguitje gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen
met een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
De volgende dagen staan op de agenda:
¾Woensdagmiddag
¾
12 oktober:		 Wijnboerderij/proeverij of high tea
¾Woensdagmiddag
¾
9 november:		 Knols koekfabriek en stamppot buffet
¾Woensdagmiddag
¾
14 december: Kerstshoppen
U kunt zich voor de uitjes opgeven bij:
Lobke Overdevest * 0595 571725 /
Hennie Wijbenga
0595 402600
Agnes Buikema
050 3061678
Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. De
Henry Dunant vaart voor de afdeling Groningen in week 40 . Als er voldoende ruimte is, kunt u
uiteraard ook in andere weken meevaren.
Heeft u belangstelling voor één van de vakanties Neemt u dan contact op met Agnes Buikema
' 050-3061678. U kunt zich direct aanmelden of eerst meer informatie aanvragen. Voor de
vakanties is een brochure van het Rode Kruis beschikbaar. Meer informatie is ook te vinden
op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Maak je sterk tegen MS: Collectanten gezocht!
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds.
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS
te genezen.
Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de  www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we
ons sterk tegen MS!
www.contactblad.info
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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 reguliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via ' (050) 3061457 of (06) 11918517 of
via * fienekekladder@hotmail.com.

Concert in 't Sael
Annemieke van der Ploeg, mezzo-sopraan
Johan Brouwer orgel & klavecimbel
‘Music for a while’is de titel van het programma naar het beroemde lied van
Henry Purcell.
Verder op het programma luitliederen van Johan Dowland en muziek van Henry Purcell. Daarnaast klavecimbelbewerkingen van het beroemde Flow my tears (Pavane lachrymae) van
John Dowland van o.a William Byrd en Melchior Schildt; en twee zgn. Grounds van Draghi en
Purcell.
De datum is zondag 16 oktober 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 zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96
www.contactblad.info

Contactblad 1 oktober 2016

17

Lezing Kester Freriks in kerk Klein Wetsinge
Zondagmiddag 2 oktober geeft natuur- en vogelschrijver Kester Freriks een lezing in de kerk
van Klein Wetsinge. Hij vertelt over zijn boek De kleuren van het wad, een boeiend boek over
de strijd die waddenliefhebbers voerden om de Waddenzee als natuurgebied te behouden.
Kwetsbaar gebied
In deze lezing in het kerkje van Klein Wetsinge gaat Kester Freriks dieper in op de bedreigingen van een kwetsbaar gebied als de Wadden en het belang van dit unieke getijdengebied
voor trekvogels. Tijdens het onderzoek stuitte Freriks op een geheimzinnige Vlaamse waterstaatingenieur die in 1876 een masterplan ontwierp om de gehele Zuiderzee en de Waddenzee droog te leggen. Over deze man is zo goed als niets bekend. Tijdens de lezing onthult
Kester Freriks voor het eerst tal van wetenswaardigheden over deze ingenieur.
Kester Freriks
Kester Freriks werd in 1954 geboren in Indonesië. Op 31 december 1957 dienden alle Nederlanders de voormalige kolonie te verlaten. Over dit gedwongen vertrek en de omzwervingen in
Nederland schreef hij in zijn debuut Grand Hotel Lembang. Hij bracht zijn jeugd door in Zandvoort en Groningen. In Almelo volgde hij de middelbare school. Hij studeerde Nederlandse
Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Als romanschrijver, dichter en essayist profileerde Freriks zich in diverse literaire tijdschriften.
Sinds 1981 is hij verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor hij toneelrecensies, beschouwingen, reportages, natuurscènes en reisverhalen schrijft. Hij volgt voor de bijlage Boeken de
Scandinavische literatuur.
Zondag 2 oktober 2016 aanvang 16.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur - entree: € 12,50
Kaarten zijn telefonisch te bestellen: ' 06 54 68 54 05 of via * kleinwetsinge@blgroningen.nl
De lezing wordt gevolgd door een oesterproeverij verzorgd door Proeflokaal 't Ailand in Lauwersoog. Deelname proeverij: € 15,-.

Feestelijke ingebruikname Wetsinger molen
Zaterdag 17 september begon rustig nazomerend, net zoals de dagen ervoor. Heerlijk weer
voor velen, maar toch zaten er in het kerkje van Klein Wetsinge mensen die hoopten op een
aantrekkende wind. Die ochtend zou namelijk de Wetsinger molen officieel weer in gebruik
worden genomen na een grondige restauratie. Maar zover was het nog niet: in het kerkje van
Klein Wetsinge kwam iedereen eerst bij elkaar voor inleidende toespraken en presentaties.
De beschermvrouwe van de molen, Ranomi Kromowidjojo, kon er deze dag niet bij zijn. Via
een video sprak ze de aanwezigen toe en ze liet de gouden sleutel van de molen zien, die ze
op het strand van Rio gevonden had. Daarmee kon de deur van de molen worden geopend.
In haar plaats zou moeder Netty de starthandeling gaan verrichten, vergezeld door oma Pia.
De officiele starthandeling bestond uit het lichten van de vang, wat het best omschreven kan
worden als de rem er af halen. Is de vang los, dan kunnen de wieken draaien. Maar omdat er nauwelijks wind stond, moest de molenaar de wieken op menskracht op gang brengen. Gestaag maalden ze hierna rond, voor de gelegenheid feestelijk versierd met een vlaggenslinger.
Bij de molen zorgde Muziekvereniging Adorp – zoals het fanfarecorps nu heet – voor muzikale
omlijsting. Als zij er niet waren geweest, had het zingen van het Grunnens Laid wel heel magertjes geklonken. Het eerste couplet gaat iedereen best redelijk af, maar het tweede...
Na afloop kon wie dat wilde nog terug naar het kerkje. Daar werd onder andere aandacht
besteed aan het boekwerkje dat over de molen geschreven is. Ranomi heeft in het voorwoord
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haar verbondenheid met de molen en Klein Wetsinge omschreven. Dit voorwoord is (met toestemming) onder dit stukje geplaatst.
Het is de bedoeling dat de molen vanaf nu regelmatig zal draaien. Daar zorgen twee molenaars voor. De ene molenaar is beroepsmolenaar Cees Nootenboom. Hij heeft meerdere
molens onder zijn hoede. De andere molenaar is vrijwillig molenaar Bert Leeuw.
De Wetsinger, zoals de molen nu heet, is een koren- en pelmolen. Het meel dat hier gemalen
zal worden, wordt eerst gebracht onder de naam 'het Lam' naar de molen in Woudsend waar
molenaar Cees ook actief is. Maar hij speelt wel met de gedachte om op termijn het meel dat
in Klein Wetsinge gemalen gaat worden een eigen (merk)naam mee te geven.

Voorwoord Ranomi in boekje Industrieel wonder in Wetsinge
't Is de lucht achter Oethoezen
't Is 't torentje van Spiek
't Is de weg van Lains noar Klooster
En de Westpolder langs de diek
't Binnen de meulens en de moaren
't Binnen de kerken en de beurg'n
't Is 't laand woar ik as kin
Nog niks begreep van pien of zurgen
Zoals Ede Staal ooit zong: "Het zijn de molens en het land - ons hoogeland- waar ik als kind
nog niks begreep van pijn en zorgen.
Het was eind jaren ’90 dat ik nog droomde van een carrière als nieuwe Anky van Grunsven in
plaats van Inge de Bruijn.
Elke schooldag om vier uur, want na schooltijd thuis eerst een kop thee of glas ranja drinken,
ging ik samen met Jorinde Moes op de fiets 'noar Wetsen'. Dan belden we aan bij mevrouw
Berghuis en elke dag weer mochten we haar pony’s borstelen en verzorgen.
U zult wel denken, waar gaat dit verhaal naartoe? Dat zal ik u vertellen. Die ponys stonden
in een weiland precies voor de molen. Als de molen ogen zou hebben, zou ze zien dat kleine
Ranomi in weer en wind naar de ponys ging. Hoe warm of koud het ook was.
Daarom hoefde ik geen moment na te denken toen mij werd gevraagd in actie te komen voor
de molen. Ik ben meer bij de molen geweest dan mijn ouders en broer samen. Misschien nog
niet zoveel als mijn oma. Maar ja, sinds vraauw Deemter een elektrische fiets heeft fietst ze
wat af.
Trots als ze is op de streek waar ze vandaan komt. Die trots laat ze niet zo snel zien. Heb ik
van mijn oma geërfd. Toen ik in 2008 in Eindhoven ging wonen werd ik ook vaak kil en koel
genoemd. Nou, dan ken je een echte Kromo nog niet!
Maar in tijden dat er in de Groningse dorpen steeds meer verdwijnt mogen we koesteren wat
we wél hebben en waar we hard voor werken. Ik ben trots op onze molen. Een mooi plaatje in
een mooie streek.
De meulen van Wetsen. Dat is mien laand.
Groeten Ranomi
www.contactblad.info
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De molen heeft voor zover na te gaan is pas
een naam gekregen bij de afronding van de
restauratie in 1988. De toenmalige eigenaar
gebruikte hiervoor het naambord van de afgebroken molen “Eureka” die in Warffum
heeft gestaan. Eigenlijk een tweedehandse
naam.
Omdat er dus geen enkele historische band
bestond tussen “Eureka” en Wetsinge, zag
men geen bezwaar om de molen een andere naam te geven. Dat is geworden: De
Wetsinger.
Molenaar Cees Nootenboom (alleen zijn arm en hand zichtbaar)
en vrijwillig molenaar Bert Leeuw
openen de deur van "De Wetsinger" met de gouden sleutel.

De deur wordt vervolgens helemaal open gezet (en op de haak)
door molenar Cees Nootenboom.

De molenaars kregen een steekkar en een barometer (niet op de foto), twee stukken 'gereedschap' die op de molen niet kunnen ontbreken.
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De wieken feestelijk versierd met een vlaggenslinger.

Muziekvereniging Adorp zorgt voor extra sfeer.

De Wetsinger: een industrieel wonder
De afgelopen paar jaar hebben Ids van der Honing en Johannes Nijmijer je/u namens Molenstichting Winsum via
het Contactblad uitgebreid op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen rond molen "Eureka" te Wetsinge. Maar
"Eureka" is niet meer. De molen heet nu "De Wetsinger"
en heeft een gedaanteverandering ondergaan. De molen is
weer in werkzame staat en oorspronkelijke kleuren teruggebracht.
De Wetsinger is geen gewone koren- en pelmolen, maar
eentje die zijn tijd mechanisch gezien vooruit was. Om
die reden heeft het boekje, dat over De Wetsinger is
samengesteld, de titel gekregen “Industrieel Wonder in
Wetsinge”. Hierin worden alle aspecten en de geschiedenis
van deze molen belicht.
Het boekje is verkrijgbaar in het kerkje van Klein Wetsinge.

De Wetsinger open op 8 oktober
Voor donateurs en inwoners Wetsinge en Sauwerd is de molen voor bezoek geopend op zaterdag 8 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.
Molenstichting Winsum en de molenaars ontvangen u dan graag op de molen De Wetsinger
te Klein Wetsinge.
www.contactblad.info
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Aankondiging busexcursie Historische Kring Ubbega

	
  

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

Theaterspektakel door kinderen De Wierde
De kinderen van OBS De Wierde werken in oktober aan een een heus theaterspektakel. Dit
kunsteducatieproject wordt begeleidt door Studio Tape. Samen met de kinderen zetten zij een
spetterende voorstelling neer vanuit een wel heel bijzonder perspectief.
Komt u kijken? Op 11 oktober, om 14.15 uur staat de koffie klaar. Alle ouders, verzorgers èn
belangstellenden uit de omgeving zijn van harte welkom!
Inloop:		

14.15 uur

Start: 		

14.30 uur.

Locatie:

OBS De Wierde in Adorp

Voor: 		

ouders, verzorgers, belangstellenden uit de omgeving

Door: 		

de kinderen van OBS De Wierde

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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Toneel
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
t Allerslimste waren veur mie de repetities veur t toneelstuk dij opvoerd worden zol op de
joarlekse feestoavend van grefemeerde jeugdclubs bie ons ien dörp. n Kwelling veur mie,
want ik ben haildaal gain toneelspeuler. Staarker nog, ik hoat toneel. Dat onnetuurleke gebelk,
dij noadrukkelke geboaren en overdreven emoties en hoogdroavende toal, netzogoud ien
schouwburg as op toneel ien mien geboortedörp.
Ik was tien joar, meschain net elf, en ik wer vroagd deur meester van mien klas op legere
schoul. Of ik wel ien t toneelstuk veur t joarfeest mitspeulen wol. Der was ain zaik worden en
ik zol dij din vervangen mouten. Nou duurfde ik gain nee te zeggen tegen meester, mor t leek
mie dou vot al niks. Meester zaag meschain mien tegenzin, want hai zee nog dat t mor n haile
klaaine rol was.
Staarker nog, ik hufde mor aín zin te zeggen, aigelk roupen: ”En als het afgelopen is, hebben
we een groot feest!” Of zukswat, de persieze tekst wait ik nait meer. Mien rol was n gesjeesde
student dij gek op feesten was. Dat ik veur dij rol net elf joar was, was bliekboar gain probleem.
En zo bin ik ter dus ien rommeld.
Ondanks dat ik mor ain zin zeggen hufde, mos ik wel ale repetites mitmoaken. Dat verstaarkte
de onderlinge baand, zoas dat haitte. En zo kreeg ik ook de soamenhang van t stuk mit. Nou,
doarmit hebben ze heur vergoud mishad bie mie. Ik heb nooit begrepen woar t stuk over ging
en wat t beduden mos. Ik was gewoon veul te jong. En wat ook n idee om n toneelstuk te
schrieven mit zó'n lutje rol der ien. Belaggelk.
Dij toneelrepetities werden laaid deur n olderling, dij hom verbeeldde dat e ook verstand haar
van regisseren. Mor doar kwam nait zo hailveul van terecht. Feidelke bedoulen was netuurlek
dat e ientied boudel ien de goaten holden kon. Want mit jonges en wichter op puberleeftied...,
den wait je t wel.
Omdat dij olderling wel ais n moal nait kon, was t op zo'n repetie-oavend "keet". Van repeteren
kwam den niks en dij oldere jonges en wichter gingen "spelletjes" doun, met mor ain bedoulen:
vrijen en snoetjeknovveln. Mit mie as ainegste boetenstoander. Ach, ik vuilde mie din vrezelk
opgeloaten en wis mie gain holden te geven.
Dou t oetaindelk zover was dat t stuk op dij feestoavend opvoerd worden zol, was veur mie
spannen hoast nait te harden. Nachtenlaank haar ik al nait sloapen kind en t eten smouk mie
al doagen nait meer. Ik haar aingoal n boksem vol trilpiepen van zenen. Gelukkig dee ik ien
mien zenuwachteghaid niks stoms, wat evenzogoud hail best kind haar. n Voas mit blommen
omsteuten, te vroug opkomen en veur mien beurt proaten, n openstoande gulp...
Dou ik noa t opzeggen van dij aine zin weer weer achter coulissen ston, mos ik even hail slim
poesten van opluchten. Swait ston mie veur kop, mor ik was kloar! Der vil n loodswoare last
van mie òf. t Stuk ging nog n zet deur, mor haildaal boeten mie om. Ik nam mie veur: dit dou ik
nooit weer! Mor ja, veurnemens... De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, staait ien
Biebel. En zo is t.
Mien eerste zummervekaanzie zunder mien olders, ik was zo'n vieftien, zestien joar. Ik zol
helpen op n christelke camping om kiender van legere schoul-leeftied wat diverdoatsie te
geven. Konden olders even vot, of haren ze even handen vrij. En bie ons waren kiender din
ien goie handen en onder aigen volk.
Der waren nog meer jonges en wichter om te helpen. En n stuk of wat oldere lu, de laaiders,
apmoal grefo's. Dij haren ook wel zin aan wat biezunders. En zo wer der besloten dat op leste
oavend n feestoavend holden worden zol ien recreoatsiezoal van camping. En wie zollen din
n toneelstuk opvoeren.
www.contactblad.info
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t Ging over n biebelse veurstellen, welke ben ik kwiet, verdrongen denk ik. Ain van de laaiders
haar t stuk zulf opbedocht, mor al oefenende bleek dat ter nog veul aan veraanderd worden
mos. En zo ging elk hom der mit bemuien, t was sums net n Poolse landdag. En laggen dat ze
deden en n lol dat ze haren... Ik nait, ik von t stomvervelend.
n Bestoand stuk opvoeren is nog tot doaraantou. Alewel ik doar ook n haile minne ervoaren
mit had heb. Mor din was der teminsent nog wat om joe aan vaast te holden. Nou was der niks
en bedochten en veraanderden ze aingoal de tekst en de scenes zulf. Ik kon der gain sloek op
kriegen. Om nog mor te swiegen van de verklaidpartijen dij der bie te pas kwamen.
Ik kon dat dou nait en nou nog nait. Loat stoan dat ik ter serieus ien geloven kon. t Waren
benoam de vraauwlu dij der volledeg ien opgingen. Ik kreeg traauwens ook nait de iendruk dat
ter n daipere bedoulen achter dat toneelspeulen zat bie dij lu. Bieveurbeeld evangelizoatsie,
om mor ais wat te nuimen.
Nee, t ging heur om de lol van repetities en de gezelleghaid, mit voak noa ofloop nog n borreltje. En dat mit n toneelstuk as dekmantel. Dit kwam mie bekend veur. Al dij tied heb ik net
doan of ik t wel schier von, mor ondertied heb ik doezend doden sturven. En ik besloot noatied
nog n moal: dit dou ik nooit weer! En doar heb ik mie tot nou tou ook aan holden.
Netuurlek heb ik loader wel ais n toneelstuk zain. Ien mien geboortedörp zat ik op meziek en
op de joarlekse donateursoavend was der noa pauze altied n toneelstuk. Jammer veur ons
muziekanten, mor mainste minsen kwamen veur toneelstuk, t meziek was heur te stoer. Ik
heb allerdeegs n joar of tien leden n toneelstuk ien t Grunnegers vertoald. "t Volksgericht, de
schaande van Zoltkamp".
Dat was veur toneelverainen "Dukdalf" oet Zoltkamp en wer speuld ien t Visserijmuseum doar.
Bie première zat ik mit mien vraauw op veurste rieg. Vanwege dat vertoalen kende ik vanzulf
ale teksten en dat was n groot veurdail. Der werden op verschilnde locoatsies, op n groot podium, mor ook haalfweg en achterien zoal, scenes speuld. Wer ook bie zongen, hail apaart.
Mor mooi? Mwoh...
En ik heb ook ais n zogenoamd absurdistisch toneelstuk ien Oosterpoort ien Stad zain van
toneelgroep Hauser Orkater, ien joaren tachteg. Wie zollen noar n concert ien grode zoal deur
n symfonieorkest. Mor diregent was ienains zaik worden en t concert wer op t leste mement
oflast. Bezuikers konden, as compensoatsie, groates noar n toneelveurstellen ien klaine zoal.
En dat heb wie doan, wie waren der ja toch en haildaal ien terpiet, haren oppaas regeld. Wer
ien dij veurstellen hoast nait proat en ik begreep ter nait veul van - en dat hufde meschain ook
wel nait. t Was wel om te laggen en ik heb mie ook buus oetlaagd. Dus dat was wel n mooie
toneelervoaren.
Mien veuroordail over teneel ien t aalgemain wer n poar joar leden haildaal bevestegd dou ik
noar n toneelbewaarken west heb van t bekende bouk van de Russische schriever Dostojevski: "Misdaad en straf". Dat bouk haar ik van teveuren lezen - en dat was nog n haile kluif. Slim
laankdroaderg, mor wel ienteressant.
Mor wat de regisseur en de speulers van t Noord Nederlands Toneel der van moakt haren ien
Grunneger schouwburg was veur mie hoast nait om aan te zain. Eerst al dat enorme waark
terugbrengen tot n veurstellen van n luk uur. Dat vien ik sowieso ook mit films van bouken. t
Accent wordt slim verlegd of haile stukken worden wegloaten, of - nog slimmer - haile gedailten
worden der bie fanteseerd.
Zo ook hier, werden mor n poar fragmenten oet t bouk speuld en dij werden braid oetmeten. t
Was ook n haildaal koal podium, achterkaant van t podium was gewoon bakstainen muur van
t gebaauw. Op t toneel ston n hoge trap, dij noar niks ging, n soort lözze vlaigtuugtrap. Verder
was der allaain nog n gimmestiektoustel, n brug mit ongelieke leggers. Dat was alles.
En ook hier weer dij overdreven geboaren en geroup, zinloos trap op en deel runnen, of haalfweg op zitten blieven. Acteurs ien korde broek en maauwhemd, blode vouten. Ale normoale
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toneelattributen waren der nait en din mouten acteurs t netuurlek hebben van male meroakels
en roar gespeer en gebelk. En bie tieden was der ook keihaarde meziek. Alewel..., haard geluud kin je beder zeggen.
Veureg joar waren mien vraauw en ik ien Engeland, ien contrainen van Stratford upon Avon,
geboorteploats van de beroemde toneelschriever Shakespeare. Zien geboortehoes heb we
ook bekeken. t Was mooi weer en der waren toneelspeulers ien boeten op n binnenploats, dij
op verzuik n gedailte oet n toneelstuk van Shakespeare speulden.
Gain toneel, gain attributen, niks. Twij doames ien ollerwetse klaaierdracht dij ien - veur mie hoast onverstoanboar old-Engels mit laange oethoalen en overdreven geboaren en meroakels
op mien verzuik n stukje oet "Romeo and Juliet" speulden. Wat op zichzulf wel knap is, ze mozzen din toch de bekende toneelstukken oet kop kinnen. Zai vrougen t apaart aan mie en dou
zee ik mor wat mie t eerst ien t zin kwam.
Welk dail, wollen ze ook nog waiten. "Leste dail," zee ik mor, wis ik veul... Ik was wel verplicht
om t haildaal oet te luustern, dik tien menuten. Mien Engelse gastheer von der ook niks aan,
zaag ik wel aan zien gezicht en aan zien holden. Mor hai hil zien fersoon, zoas Engelsen dat
kinnen. En ik ook, wat mos ik aans?
Toneel..., t is nait aan mie besteed.
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Fotografisch Geheugen
Harssens, 't Hemelrijk: leden van de familie Westerloo ca. 1950
Aansluitend bij het interview op de volgende pagina's een foto die heel lang geleden ook al
eens te zien was in deze rubriek. Op de foto uit ca. 1950 staan van links naar rechts: J. van
der Tuin, mw. M. Westerloo-Sluiman en dhr. K. Westerloo, die koeien melken bij 't Hemelrijk
te Harssens.

Contactblad
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www.contactblad.info
De koemelkers van links naar rechts:
dhr. J. van1der
Tuin, mw.
K. Westerloo

Een pittige, zelfstandige vrouw
Een interview met Trientje Heuker-Westerloo
door Bé Kuipers
Als ik van mijn fiets stap bij het huis van mevrouw Heuker in Adorp is het eerste wat me opvalt
een fors naambord naast de voordeur: "Wietze en Trientje Heuker". Nog voor ik kan aanbellen gaat de deur al open. Ik wijs op het bord, ten teken dat ik het goede huis heb gevonden,
maar Trientje legt uit: "Die 'z' moet een 's' zijn want mijn man heet Wietse. We hebben het bord
indertijd van de kinderen gekregen en ach, we hebben het maar zo gelaten."
Trientje Heuker-Westerloo is geboren op 3 oktober 1929 in Adorp, ze wordt dus deze maand
87 jaar. Ze heeft nog een zuster en een halfbroer, die beiden al zijn overleden. Trientje is geboren in het voorlaatste huis van het rijtje even buiten Adorp, richting Groningen, tegenover
de boerderij Oosterheerd. Ze is een echte Adorper, ze is nooit uit het dorp weggeweest. Haar
vader was koemelker en 's zomers werkte hij bij boer Oosterhof op Oosterheerd, met o.a. het
koren binnen halen.
Ze is met zes jaar naar de lagere school in Adorp gegaan, waar ze zeven jaar op school heeft
gezeten. Ze was naar eigen zeggen een matige leerling. Het was een tweemansschool met
juffrouw Wanting en meester Kliphuis, waar zij les van heeft gehad. Er waren drie lokalen,
waarvan er in twee les gegeven werd. Het middelste lokaal was een soort opslagplaats voor
lesmateriaal en boeken en daar werd vroeger ook gymnastiek gegeven.
Die meester Kliphuis was erg muzikaal en liet de kinderen veel zingen. Ze zongen soms zelfs
delen uit operettes. Wellicht heeft meester Kliphuis hiermee bij Trientje het zingen aangewakkerd, want ze heeft vrijwel haar hele leven gezongen, vroeger op de zangvereniging, de laatste
tijd op het koor "Hoge en lage der Aa".
Trientje herinnert zich nog hoe er vroeger gevochten werd door de schooljeugd. De kinderen
uit de richting Wierumerschouw, die naar de christelijke school in Sauwerd moesten, werden
Cocksianen genoemd naar de grondlegger van de Afscheiding in 1834, Hendrik de Cock. Die
kinderen moesten over de Torenweg langs de openbare school, de Wierumerschouwsterweg
was er toen nog niet. Vrijwel elke dag was het raak en kregen die kinderen een pak slaag.
"Gelukkig is dat allemaal verdwenen," zegt Trientje.
Toen ze elf jaar was, in het begin van de oorlog, verhuisden haar ouders naar "t Hemelriek",
op de boerderij waar nu het vogelopvangcentrum is gevestigd, aan de Oude Adorperweg. In
die tijd ging ze naar de huishoudschool in Groningen, de zogenaamde Industrieschool aan de
Kruidlaan. Ze is er maar een jaar op geweest, want daarna werd de brug over het Van Starkenborghkanaal ("t Nij kenoal," zoals velen toen zeiden) op Noorderhoogebrug door de Duitsers
opgeblazen en haar vader wilde haar daarna niet meer naar de Stad hebben.
In de oorlog kwamen er vaak mensen vanuit de stad naar "t Hemelriek" om melk te kopen. Zo
kwam er eens een man, een rijk iemand volgens Trientje, die vroeg of hij wel een keer met zijn
vrouw hier mocht komen. Die vrouw was blind en wilde graag eens op een boerderij zijn. Aldus
geschiedde en de man leidde zijn vrouw rond in de groentetuin. Waarop de vrouw verbaasd
uitriep: "Wat bloeien die aardappelen mooi!" Trientje kan er nu nog om lachen. Haar ouders
waren heel gastvrij, iedereen kon bij hen aanschuiven om te eten, zelfs NSB'ers.
Iets verderop langs "t Nij kenoal" richting Paddepoelsterbrug staat een boerderij met de naam
"Groot Klooster". In de oorlog woonde daar een NSB-er. Hij kwam op zeker moment op "t
Hemelriek" om de hele buurt te waarschuwen dat ze daar vandaan moesten, omdat Dorkwerd
beschoten zou gaan worden en "t Hemelriek" lag precies in het schootsveld.
Het gezin ging toen terug naar Adorp, inclusief een paar gasten, die niet meer in de stad
konden komen vanwege spertijd. Ze gingen naar het huis waar haar ouders vroeger hadden
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gewoond en waar toen de broer van Trientje woonde, met het huisraad op een paard-enwagen. Ze sliepen die nacht allemaal op de houten vloer. Je mocht in de oorlog na acht uurs
's avonds niet meer buiten zijn. Als men dan op verjaardagsvisite of anderszins op bezoek
ging, bleef men daar uit nood dan maar de hele nacht, tot ze 's morgens om zes uur weer naar
buiten mochten.
Haar ouders slachtten in de oorlog vaak koeien en varkens en ze zijn verschillende keren
betrapt door de controleurs in dienst van de Duitsers. Maar ze hebben de controleur ook wel
eens misleid. Vlak na een slacht hadden ze alles opgeborgen in de kelder. Haar moeder stond
met haar rokken over de vleespot, terwijl de controleur alles nazocht. Hij zei: "Is het weer zover
mevrouw?", duidend op haar grote omvang.
Trientje vond het altijd een angstig geluid, later in de oorlog, toen de Engelse vliegtuigen overvlogen met de Duitse jagers er achteraan. Zoals wel meer in deze omgeving, was er geen
gebrek aan eten en drinken. Ze maakten zelf boter en zelfs zeep met een speciaal apparaat.
"De oorlog bracht mensen ook tot elkaar," zegt Trientje.
Trientje heeft in de oorlog ook nog voor een half pond boter dansen geleerd. woonden toen in
het "Witte Hoes" en daar was toen ook dansles. Er was op zeker moment een meisje te weinig
en haar tante vroeg of zij wel wilde mee dansen. Bij haar thuis was boter voldoende en zo
kwam Trientje zonder verder te betalen op dansles. Zo blij waren haar oom en tante met die
boter.
Trientje is met Wietse Heuker (1926) getrouwd toen ze 25 jaar was, in 1956. Het pasgetrouwde stel is toen in Adorp gaan wonen, aan de Torenweg, naast groenteboer Meijer. In 1971 hebben ze dat huis verkocht en het huis aan de Spoorlaan gekocht van de ouders van Stratingh,
waar Trientje nu nog woont. Ze hebben twee kinderen. Marga van 1958, getrouwd met Gerard
Wolbers woont in Adorp. Hanneke is van 1962, getrouwd met Hendrik Beuving en woont op
Wierum.
Trientje was al die jaren huisvrouw en haar man was aanvankelijk boer. De koeien stonden
toen eerst nog op de boerderij op "t Hemelriek", bij de ouders van Trientje. Vlak daarna kregen
ze de beschikking over de hutten in Sauwerd. Deze hutten, met daarin veestallen, stonden
in het land achter het huis van Hummel aan de Singelweg en waren eigendom van Jan Bijsterveld. Dat was lastig, want ze moesten steeds op en neer naar Sauwerd op de fiets of met
de auto en er moest altijd van alles mee voor het melken: emmers, een teems (melkzeef) en
dergelijke.
In 1971 zijn ze gestopt met boeren, na 16 jaar. Vóór hun trouwen werkte haar man op melkfabriek "De Eendracht" aan het Boterdiep in Groningen. Na de periode als boer, kwam hij te
werken bij Aagrunol, een bedrijf in landbouwbestrijdingsmiddelen aan het Winschoterdiep in
Groningen. Daar heeft hij tien jaar gewerkt, toen had hij genoeg van het vergif. Hij nam zelf
ontslag en hij had bijgevolg geen uitkering.
Gelukkig had Trientje de lagere school in Adorp als schoonmaakster. Dat heeft ze 19 jaar
gedaan, eerst in de oude school (nu dorpshuis) en daarna de nieuwe school aan de Kleine
Straat. Al vrij snel kwam Wietse weer aan het werk bij een benzinepomp op Ruischerbrug.
Daarna bij een Renaultgarage in Haren, ook als pompbediende. Daar heeft hij gewerkt tot aan
zijn pensioen, in 1988. Haar man is in 2004 aan kanker overleden, waarna Trientje nu alweer
12 jaar weduwe is.
Trientje heeft een tijd terug met de fiets in de sloot gezeten, voor haar huis. Ze was gewoon om
altijd van achter het huis over het paadje naar voren te fietsen, ook over het bruggetje. Die keer
bleef ze met een fietstas achter een van de brugpaaltjes haken. Helemaal kopje onder ging ze
met kroos in het haar. Een passerende jongeman heeft haar en de fiets er weer uitgetrokken.
Het enige dat ze er van heeft overgehouden was een geschaafde onderarm.
Verleden jaar september is ze van de trap gevallen. Ze was op de vierde tree en viel zomaar
naar beneden. Ze weet nog steeds niet hoe het gebeurde, opeens lag ze op de grond. Daar
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heeft ze wel iets van over gehouden een gekneusde enkel. Haar dochter wilde met haar naar
de dokter, maar Trientje weigerde dat categorisch: "Doe mij er maar een natte handdoek om
met edik (azijn) en zout en dan gaat het wel weer over."
Desondanks was het toch nodig dat haar dochter een maand bij haar is gebleven om haar te
helpen, want Trientje kon niet lopen. Dochter Marga en haar man kookten bij Trientje in huis,
ook voor zichzelf. Ze heeft later wel fysiotherapie gehad, maar is toch nooit bij de dokter geweest. Ze kan er nu wel weer op lopen. "Maar als er slecht weer in de lucht zit, heb ik er nòg
last van," zegt Trientje. Sins dat voorval slaapt ze beneden.
Trientje steekt tijdens ons gesprek regelmatig even haar hand omhoog om een voorbijganger
te groeten. Iedereen in het dorp kent haar als een oud-Adorper. Trientje woont aan de Spoorlaan nr. 3 in Adorp en ze heeft het daar erg naar haar zin. Ze doet vrijwel alles nog zelf, het
huishouden, de tuin, behalve grasmaaien, dat is haar te zwaar werk. Trientje wil graag in huis
alles precies op orde hebben, zoals ze zelf zegt. Ze gaat elke dag met de stofzuiger en de
stofdoek door het huis. "Ik mag nu eenmaal graag poetsen," zegt ze.
Ze wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarbij kan ze resoluut en daadkrachtig optreden. De droogmolen kon ze op een zeker moment niet meer zelf openklappen. Dus weg
met dat ding. Zo ook de parasol, die in een gat midden in de tuintafel stond. Trientje is enigszins klein van stuk en klom daarom bovenop die tuintafel om het scherm open te klappen.
Plotseling verloor ze haar evenwicht en draaide wel drie keer aan de parasol in het rond. Dus
die ging ook naar de rommelmarkt.
Trientje mag graag tv kijken en haar favoriete programma is "Voetbal inside" op RTL 7, met
Johan Derksen en René van der Gijp en ook Hans Kraai. "Maar als er niks op tv is, doe ik hem
gewoon uit hoor." Ze mag heel graag puzzelen, kruiswoord- en Zweedse puzzels uit de krant
en ze koopt zich regelmatig een puzzelboekje. Lezen vindt ze ook wel mooi, maar minder dan
puzzelen. Daar is ze te ongedurig voor, zegt ze zelf.
Behalve het eerder genoemde kwetsuur aan haar been, heeft Trientje weinig lichamelijke
ongemakken. Ze kan nog altijd goed fietsen, wat ze ook zeer regelmatig met veel plezier doet,
meestal met een leeftijdgenoot, gezellig. Onlangs nog fietsten ze naar een tantezegger in
Munnekezijl, onder Zoutkamp. Ook naar Uithuizen of Warffum is geen enkel probleem. Trientje
heeft een elektrische fiets en dat maakt het in de wind op fietsen een stuk gemakkelijker.
Ze vraagt zich wel eens af of het tegenwoordig zoveel beter en mooier is dan vroeger. "Wij hadden het vroeger ook goed, we waren altijd buiten aan het spelen. Knikkeren, landverovertje,
kaatsen, we hadden bijna geen tijd om na schooltijd thee te drinken of te eten. We wilden altijd
direct weer naar buiten. Je ziet tegenwoordig geen kinderen meer op straat, ze zitten allemaal
achter de computer of met de mobiele telefoon in de weer. Alleen met het Pokemon-spel
komen ze naar buiten om die dingen te vangen."
Ook vindt Trientje het raar dat kleine kinderen tegenwoordig oudere mensen met je en jij aan
spreken en als ze hen kennen zelfs bij de voornaam. Ze heeft onlangs nog tegen een buurmeisje gezegd dat ze liever "buurvrouw" genoemd wil worden. Op het koor zeggen sommige
leden tegen de dirigent "Johan". Trientje niet, die blijft "Vos" zeggen. Ze is zich er van bewust
dat ze het zo geleerd heeft: "Wij liepen vroeger met een boog om een politieagent, een dominee of de burgemeester heen. Daar keek je tegenop."
"Nu heeft bijna niemand meer respect voor gezagsdragers," vindt Trientje. "Het wordt de kinderen immers ook niet geleerd. Zelfs de meester en de juf op school worden met de voornaam
aangesproken." Ze is wel heel blij dat er nog sociale controle is in Adorp. Als ze bijvoorbeeld
naar koor gaat en daar ook weer vandaan komt, gaan ze altijd met een groepje. Bij terugkeer
wacht de groep voor haar huis net zo lang tot Trientje de deur heeft open gemaakt.
Het koor "Hoge en Lage der Aa" is haar lust en haar leven. Ondanks dat ze geen woord Engels
spreekt, zingt ze ook de Engelse nummer met volle borst mee: "Ik weet niet wat ik zing, maar
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ik vind het prachtig." De dirigent vertelt wel waar het nummer over gaat, maar dat is Trientje
snel weer kwijt. "Het gaat mij om de melodie," zegt ze. Laatst zei de dirigent na afloop van een
nummer: "De Engelse uitspraak ging heel goed." Hij knipoogde daarbij even naar Trientje...
September 2016, Bé Kuipers, Sauwerd

Gratis concert Anthony’s Putsch ter afsluiting jubileumjaar
De Culturele Commissie Adorp sluit haar jubileumjaar op zaterdagavond 8 oktober af met
een gratis concert van de band Anthony’s Putch. De commissie viert al het gehele jaar haar
25-jarige jubileum met diverse gratis activiteiten. In maart werd het jubileumjaar geopend met
een druk bezocht optreden van Circus Santelli. In het laatste weekend van mei vond een kunst
en cultuur weekend plaats in de dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
Geboren en getogen Adorper Theun Supheert is de leadzanger van de band en zijn zussen
Mariëlle en Lienke vormen de backing vocals. Aangevuld met twee gitaristen, een drummer en
een toetsenist vormen zij de formatie Anthony’s Putsch. Bekende
singles zijn ‘The Worst Day’ en
‘King of the World’, veelvuldig
gedraaid op Radio Noord, Radio 2 en 3 FM. Daarnaast speelt
Anthony’s Putsch veel live onder
meer op het Bevrijdingsfestival,
Swingin’ Groningen, Eurosonic en
Noorderzon. Op 8 oktober speelt
Anthony’s Putsch vanaf 21.00
uur in dorpshuis Ubbegaheem
in Sauwerd een nieuw repertoire
en een opzwepende liveshow die
staat als een huis!
Culturele Commissie Adorp
Sinds 1991 heeft Adorp een eigen
culturele commissie. De Culturele
Commissie Adorp zet zich in om
kunst en cultuur in de breedste
zin van het woord in de voormalige gemeente Adorp aan te
bieden, waardoor de leefbaarheid
van deze plattelandsgemeenschap wordt vergroot c.q. bevorderd. Dit krijgt gestalte door onder
meer kunst, theater en muziek
van zowel jonge als meer gevestigde Nederlandse artiesten en
kunstenaars, en uit de noordelijke
regio in het bijzonder.

leadzanger Theun Supheert van Anthony’s Putch
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Concert Suzanne Savage Jazz Quartet in Klein Wetsinge
In de kerk van Klein Wetsinge zijn regelmatig concerten. Zondagmiddag 16 oktober geeft het
Suzanne Savage Jazz Quartet een concert in deze kerk.
Suzanne Savage is een gevestigd artiest in de Noord-Ierse muziekscene. Ze komt uit Belfast
en heeft haar leven aan de muziek gewijd. Savage werkte samen met componisten als Wiliam
Barton, Andrea Molino en Hugo Smit. Ze speelt deze middag in Klein Wetsinge met Sven Otte
(double bass), Felix Degenaar (piano) en Sebastian Demydzcuk (drums).
Internationale tours
Op haar achtste begon Suzanne Savage met het spelen van viool. Tijdens haar opleiding
zang aan Queen’s University in Belfast bleef ze continu optreden. Jazz, moderne muziek en
drums begonnen langzamerhand een steeds grotere rol te
spelen in haar muzikale leven.
Haar optredens verplaatsten
zich van rumoerige bars naar tvstudio’s en internationale tours,
terwijl zij langzamerhand een
gevestigd artiest in de NoordIerse muziekscene werd. Na een
periode in Italië te hebben opgetreden heeft Suzanne getourd
met Riverdance. Daarna kwam
ze terecht in Dublin. Ze woont en
werkt tegenwoordig afwisselend
in Belfast, Dublin en Karlsruhe,
Duitsland.
Demydzuk, Otte en Degenaar
Savage speelt deze middag in de kerk van Klein Wetsinge met Sebastian Demydzuk, Sven
Otte en Felix Degenaar. Sebastian Demydzuk is een breed georiënteerde drummer en producer. Hij speelt in verschillende jazzformaties, popbands en wereldmuziekgroepen. Sven Otte
studeerde aan de conservatoria van Essen en Keulen. In Duitsland speelde hij bij verschillende symfonieorkesten en was daarnaast actief in de lichte muziek. Sinds 1998 is hij lid van
het Noord Nederlands Orkest. Felix Degenaar is jazzpianist, componist, arrangeur en toetsenman. Hij studeerde af aan het Gronings Conservatorium als musicus Piano Lichte Muziek.
Sinds 1989 maakt hij als pianist, arrangeur, bandleider en/of toetsenist deel uit van bands als
Rammenas, de Hasan Band, Aquarela do Brasil, Organic, Noordpool Composers Orchestra,
Sweet Thing en Zawinul Ziggurath. Zijn spel kenmerkt zich door virtuositeit en een moderne
harmonische opvatting.
Bezetting
Suzanne Savage - vocals, Sven Otte - double bass, Felix Degenaar - piano, Sebastian Demydzcuk - drums
Zondag
Aanvang
Entree:

16 oktober 2016
16.00 uur
€ 15,-

Reserveren via * kleinwetsinge@blgroningen.nl, ' 06 546 854 05, of persoonlijk in de kerk.
kerk van Klein Wetsinge, Valgeweg 12 9773 TK Wetsinge
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Thuis uit eten!
Geen zin of tijd om zelf een gezonde maaltijd te bereiden? Een dag niet het menu bedenken,
boodschappen doen en koken ( geen afwas...).
Vorig jaar heb ik voor veel mensen maaltijden mogen verzorgen. Afgaande op de reacties,
was het iedere dinsdag een kleine feestje voor de "ontvangers", maar ook voor mij. Koken is
mijn passie. Nu na de zomervakantie heb ik er weer zin in om voor veel mensen in Adorp te
mogen koken.
Iedere dinsdag kook ik een hoofdgerecht, afwisselend met vlees, vis of vegetarisch. Ik werk
met eerlijke ingrediënten. Dit krijg je op een warm bord thuisbezorgd, je kunt zo "thuis" aanschuiven.
Prijs per maaltijd € 7,- zelf afgehaald, voor € 7,50 bezorg ik het thuis.
Stuur een mailtje naar * Ingridslier@hotmail.com voor meer informatie of om een maaltijd te
bestellen, bellen mag ook ' 06.382.489.74.
Thuismaaltijden menu oktober 2016
Dinsdag 4 oktober: Courgette taart met aardappelsalade
Nog volop courgettes te koop dus die laat ik niet liggen!! Hier ga ik een smeuïge taart van
maken, met kruiden en kaas. Daar smaakt een pittige aardappelsalade bij. De kop is eraf.......
Dinsdag 11 oktober Kip met cashewnoten en mie
Uiteraard maak ik dit Thaise gerecht met bio-kip. Verse peper maakt het pittig. Samen met mie
en knapperige groenten een smakelijke maaltijd.
Dinsdag 18 oktober

Herfstvakantie

Volgende week ben ik er weer!

Dinsdag 25 oktober Groene gehaktballen met spek, romige puree en doperwten met munt
Geen gewone gehaktballen maar hele bijzondere! Door het bio-gehakt meng ik verse gepureerde spinazie en kruiden, dan omwikkel ik de bal met spek zodat het een krokant laagje
krijgt. Zacht romige puree en doperwtjes met munt erbij. Een echte "groene" maaltijd.

Cursus over diverse sterrenkundige onderwerpen
Van navigatie op zee tot zwaartekrachtgolven:
het verbindende element is sterrenkunde. In
het Jacobijnenhuis te Winsum start op 28 november een achtdelige cursus waarin deze en
andere sterrenkundige onderwerpen worden
belicht op een manier die voor iedereen te volgen is. Andere onderwerpen zijn kometen; exoplaneten en exobiologie; de meest recente astronomische ontdekkingen; en de mogelijkheid
om als gewoon burger een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek (burgerwetenschap of citizen science genoemd).
Ook is in het programma een bezoek opgenomen aan het Eise Eisinga Planetarium in Franeker en een kijkavond, bijvoorbeeld bij de sterrenwacht in Ulrum.
Zie voor meer informatie:  www.jacobijnenhuis.nl / www.gvws.info/cursus.html
www.contactblad.info
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp
en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar
gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen!
Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn. Men
hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW
maandag 3 oktober Thema-ochtend, Artharpe te Adorp 10.00-12.00 u.: Monica Blom
Een hernieuwde kennismaking met Monica Blom van MJD (Maatschappelijk Juridish Dienstverlening).
maandag 10 oktober Inloopochtend, Artharpe te Adorp 10.00-12.00 u.
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee
zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen,
problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.
maandag 17 oktober Thema-ochtend, Ubbegaheem te Sauwerd 10.00-12.00 u.: 'Bouwen
met stro tussen 1870 en 2015'
Tetje Mensinga vertelt over bouwen met stro tussen 1870 en 2015, veranderingen in techniek
en in waardering.
maandag 24 oktober Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd 10.00-12.00 u.
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee
zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen,
problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.
maandag 31 oktober Thema-ochtend, Artharpe te Adorp 10.00-12.00 u.: Kralen
Zwier Haitjema komt vertellen over kralen, hun historie en hun betekenis. De lezing wordt geïllustreerd met boeken, kettingen en losse kralen.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

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)

32

Contactblad 1 oktoberber 2016

www.contactblad.info

Open dag nieuwe locatie kinderopvang in Adorp
Zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 15.00 uur organiseert Thuishuis Klein is Fijn een open dag.
Aanleiding voor deze feestelijke dag is de officiële opening van het nieuwe onderkomen van
deze kleinschalige kinderopvang in Adorp.
Er zijn diverse activiteiten om de opening te vieren. Om 11.00 uur, kunnen kinderen helpen speuren naar de
sleutel die is verstopt in een schatkist.
Daarna is er een interactieve voorstelling van poppentheater Inkipinkie rond
het thema 'opa's en oma's, voor altijd
jong'. Na de voorstelling kunnen de
kinderen zich laten schminken en is er
een springkussen.
De open dag is bedoeld voor ouders
die zich oriënteren op kinderopvangmogelijkheden, maar ook iedereen die
gewoon een kijkje wil nemen is van
harte welkom.
Thuishuis Klein is Fijn is al jaren een
vertrouwde kleinschalige kinderopvang in Adorp. Door de verhuizing zijn
de opvangmogelijkheden uitgebreid.
Zo is er nu naast dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar ook voorschoolse
opvang, BSO en een peutergroep.
Thuishuis Klein is Fijn is gevestigd in
IKC De Wierde maar ook kinderen van
buiten Adorp kunnen gebruik maken
van deze kinderopvang.
Thuishuis Klein is Fijn vindt u aan de
Kleine straat 8 in Adorp.

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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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.
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 oktober
In oktober bieden we herfstmenu’s aan, met een paddenstoelenragout, noten, herfstsalades, appelmoes van appels uit eigen
tuin, en natuurlijk mag een stamppot niet ontbreken.
Vrijdag 7 oktober (naar keuze: opgeven met vlees of vegetarisch)
Hoofdgerecht: Pasta met romige paddenstoelenragout, herfstsalade met noten
Nagerecht:
Tiramisu
Vrijdag 14 oktober
Voorgerecht: Pompoen/courgettesoep met hartig brood
Hoofdgerecht: Varkensvlees met pepersaus, appelmoes van eigen appels, groenten en
		aardappeltjes
Vrijdag 21 oktober: Herfstvakantie, geen Dorpstafel
Vrijdag 28 oktober (naar keuze: opgeven met vlees of vegetarisch)
Hoofdgerecht: Gevulde paprika's, aardappelpuree (van aardappels) en koolsalade
Nagerecht:
Appelbol met vanillesaus
Vrijdag 4 november
Hoofdgerecht: Verrassingsstamppot van het seizoen met worst
Nagerecht:
Yoghurttaartje

Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge druk in de weer
met nieuw Dorpsplan
Maar niet alleen, dat doen we met jou!
Dorpsspiegel
Begin dit jaar is door ons een enquête verspreid. In deze "dorpsspiegel" hebben we jouw mening gevraagd over onze dorpen en onze leefomgeving. Respons: 34% van de huishoudens.
Een mooie oogst die een beeld geeft van wat jou als inwoner van Sauwerd en Wetsinge bezig
houdt. De resultaten zijn daarna gepresenteerd tijdens de thema-avonden die voor de zomer
gehouden zijn. Maar hoe nu verder? De opbrengsten bundelen we in een dorpsplan.
Waarom maken we een dorpsplan?
We maken een dorpsplan omdat we de leefbaarheid en saamhorigheid in de dorpen willen
vasthouden en versterken. Het plan geeft een overzicht van alle ideeën die er zijn en biedt een
overkoepelende visie. Wanneer we alle thema's en ideeën in samenhang aanpakken, dan
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versterken we de leefbaarheid. We doen dat door de projecten uit het plan samen met inwoners op te pakken: voor en door het dorp!
Wat hebben we afgelopen tijd gedaan?
In de periode mei-juli zijn er vier thema-avonden over de onderwerpen uit de dorpsspiegel georganiseerd. Tijdens deze thema-avonden zijn veel ideeën verzameld. Om er alvast een paar
te noemen: dorpsommetjes, infoavond over (zelfstandige) energieopwekking, samenwerking
sportbesturen, upgrade sportpark, natuurspeeltuin, etc. Al deze ideeën worden opgenomen in
het dorpsplan. Met werkgroepen van betrokken inwoners en organisaties zoals de school en
sportverenigingen, willen we deze plannen een stap verder brengen.
Maar er is meer…
Naast de ontwikkeling en de oprichting van de coöperatie voor de dorpswinkel, zijn we in de
dorpen met de volgende onderwerpen ook al druk doende:
-- de aanpassing van de provinciale weg N361;
-- de plannen van Tennet om nieuwe hoogspanningsmasten tussen onze beide dorpen te
plaatsen waarbij wij ons sterk maken voor ondergrondse aanleg;
-- en het project Onstaborg nabij de ijsbaan, waar we onlangs de eerste financiële bijdrage van
€ 150.000,- voor hebben ontvangen. En dat geeft moed om dit aloude plan daadwerkelijk te
realiseren.
Blijf op de hoogte en doe mee
Via de website ditissauwerd.nl, op facebook en het contactblad houden we jullie op de hoogte
van de voortgang van het dorpsplan. In grote lijnen ziet dat er als volgt uit. Als we een eerste
concept hebben in het najaar, dan toetsen we dat bij verschillende partijen, zoals school, gemeente en kerken, om te kijken of we op de goede weg zijn. Daarna presenteren we het concept aan jullie, de inwoners. Dat zal ergens rond de jaarwisseling zijn. Ondertussen is al een
aantal werkgroepen aan de gang – dat hoeft niet op het definitieve plan te wachten. Je kunt je,
voor zover je dat nog niet hebt gedaan, opgeven voor deelname aan één van de werkgroepen.
We kunnen alle hoofden en handen gebruiken die er zijn. Als we samen de schouders er onder
zetten, dan kunnen we veel bereiken!
Heb je vragen, ideeën of wil je deelnemen aan een werkgroep? Neem contact met Alfred of Gerbrich op. Zij maken namens het bestuur het dorpsplan. Je kunt ons ook mailen op
								*
dorpsplan@sauwerd.org
Het hele bestuur bestaat uit:
Hylke Zijlstra (voorzitter)		
'
06-25535812
Han Limburg (secretaris) 			
06-27087241
Johan Trenning (penningmeester)		
06-53603013
Gerbrich Dijkstra 				06-52346905
Kim Siegers 					06-38321008
Jos Ensing					06-41470166
Alfred Huinder					06-50743467

Oproep: Hulp gezocht
Wij zijn al enige tijd op zoek naar een betrouwbare, ervaren hulp voor huishoudelijk werk.
Vanwege schouder en knieklachten kunnen we niet alles zelf doen. Vooral zuigen en dweilen
is lastig.
Wie helpt ons 1 maal per 14 dagen uit de nood ? Graag z.s.m.
Jolanda Hutte en Fokje ter Veen,
Kerkstraat 12 in Sauwerd
' 050 8801787
www.contactblad.info
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Sira Engel uit Adorp dubbel Nederlands Kampioen luchtbuks jeugd
Afgelopen zondag is Sira Engel (16) uit Adorp
dubbel Nederlands kampioen in de schietsport
geworden bij de junioren-B op 2 verschillende
disciplines; te weten: luchtgeweer 3 houdingen en luchtgeweer liggend. Bij de discipline
luchtgeweer 3 houdingen moet men 20 schoten in knielende houding doen, 20 schoten
liggend en 20 schoten staand. Bij de discipline
luchtgeweer liggend moet men 40 schoten lossen.
Het Nederlands Kampioenschap werd georganiseerd in Hoogeveen tijdens 2 weekenden, wat het voor de deelnemers én ouders ontzetten spannend maakte. Sira is er in
ge-slaagd om bij beide disciplines een nieuw
Nederlands record neer te zetten.
Sira is al 4 jaar actief in de schietsport en lid
van SV Martini in Groningen. Ze is nu ook onderdeel van het talenten team Regio Noord.
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OPROEP van de werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV: wie gaat er
mee naar Den Haag op 5 oktober?
Best dorpsgenoten,
De werkgroepen Westerdjikshorn en Sauwerd-Wetsinge hebben samen met 15 gebiedsorganisaties en inclusief de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn bij het ministerie van Economische Zaken (de opdrachtgever en projectleider van de nieuwe 380 kV-lijn) onze zorgen en
onze oplossingsrichtingen voor de 380 kV-hoogspanningslijn op een zorgvuldige manier een
aantal malen kenbaar gemaakt. Tot dusver heeft EZ onze zorgen en onze inzet op geen enkele
wijze betrokken in de procesvoering en de besluitvorming. Naar verluidt is de Tweede Kamer
daar juist wèl gevoelig voor. Ze willen veelal dat mensen uit het gebied betrokken worden bij
dit soort besluitvorming.
Vorige week is bekend geworden dat op woensdag 5 oktober, de landelijke 380kV-hoogspannings-verbindingen besproken zullen worden in de Tweede Kamer. Achter de schermen wordt nu door de verschillende organisaties en werkgroepen hard gewerkt om het signaal
aan kamerwoordvoerders door te geven dat de Groningse lokale gebiedskennis en inzet betrokken moet worden bij de plannen. Vanuit Den Haag geeft men aan dat het helpt als we met
zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune gaan zitten. Om zo ons intensieve werk van de
afgelopen maanden en jaren en onze betrokkenheid zichtbaar te maken.
De insteek is (zoals altijd) constructief: Twaalf Groningse gebiedsorganisaties, drie gemeenten en twee werkgroepen zeggen: 380 kV Noord West moet goed! Omdat het kan!
Na al onze inzet de afgelopen tijd hebben we nu úw hulp nodig. We roepen u op om de agenda's voor deze unieke gelegenheid leeg te maken. Om met alle betrokkenen uit de dorpen (en
anderen die zich hierbij aansluiten) naar Den Haag te gaan. Niet om actie te voeren, maar
vooral omdat onze zichtbaarheid hoogstwaarschijnlijk een doorslaggevende bijdrage levert
aan een gunstig vervolg voor het Oude AE-Meedengebied, het gebied tussen Sauwerd en
Klein Wetsinge, het Reitdiepdal en Middag Humsterland.
WIE GAAT ER MEE?
We maken er gezamenlijk een nuttige, mooie en unieke dag van! Vertrek en aankomsttijd is
nog afhankelijk wanneer op die dag de Tweede Kamer de 380 kV-lijnen behandelt. Ook de
wijze van vervoer moet nog bepaald worden en is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk uw aanmelding te doen, inclusief uw eigen e-mailadres
op het volgende mailadres:
				* be.kuipers@gmail.com
Alvast dank en wellicht tot 5 oktober,
De werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV
Els Wessels, Jaap Wolters en Bé Kuipers.
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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 zoekbalk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een formulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.
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, ' 0595447777.
Uitgifte van verwijderde fietsen nu op afspraak
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de doorgang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net
en veilig stationsgebied. Daarom worden fietsen die verkeerd gestald staan bij de stations in
Winsum, Baflo en Sauwerd verwijderd. Het gaat om fietsen die niet in de metalen gleuf in het
fietsenrek staan of te lang op één plek staan gestald. Vanaf 1 mei 2016 kunt u uw verwijderde
fiets op variabele tijden ophalen, na het maken van een afspraak. Hiermee komen de vaste
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft u uw fiets fout gestald? Dan wordt uw fiets gelabeld en krijgt u 6 uur de tijd om uw fiets
op de juiste manier te stallen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot bij de afdeling Beheer en Onderhoud aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. U kunt uw fiets alleen op afspraak ophalen.
Is uw fiets verwijderd, maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnr. ' 0595 447777.
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling
van de verwijderingskosten van € 25 krijgt u uw fiets dan weer mee.
De gemeente is wettelijk verplicht om de verwijderde fietsen 13 weken te bewaren. Fietsen die
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewerkers van Ability knappen de fietsen op, waarna ze worden verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs een aparte plek voor fietsen met extra brede
banden, ligfietsen en bromfietsen. Die passen vaak niet in de rekken, maar zo kunnen ze toch
gestald worden. Bij de stations Sauwerd en Baflo kunnen mensen dit soort fietsen in het verlengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg,
zodat u kunt zien hoe het werkt.
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Informatie over afvalinzameling en recycling
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-winsum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij www.digid.nl.
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente
u nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat gebeurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016,
tegelijk met de andere belastingaanslagen.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan.
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.
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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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Informatie over omgeving en buurt
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
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HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte; in veel
huizen is de hond dan ook een geliefde huisgenoot. Inwoners met én inwoners zonder hond
willen van Winsum genieten. Laten we daarom samen zorgen voor
een schone en prettige omgeving. Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan drie spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als
hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat
uw hond op de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt.
Gebeurt dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.
• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers komen, Mijn baasje schept op!
riskeert u een bekeuring.
Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich prettig
bij loslopende honden. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan een ander
schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga
daarom niet zonder een lijn van huis en zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wandelaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en
hou uw hond kort.
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd
komen. Het Pieterpad heeft een nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garnwerd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Houdt u hier rekening mee?

ONKRUIDBESTRIJDING NIET MEER CHEMISCH
Sinds 31 maart 2016 is het voor professionele gebruikers verboden om gewasbeschermingsmiddelen op een verharde oppervlakte toe te passen. In de gemeente Winsum werd het onkruid 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 belemmeren.
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 gewasbeschermingsmiddelen 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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