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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 op resp. de 10e en de 25e van een maand. 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
februari
maand
17
20
23
24
25
26
27
28

maart
1

11.00 u. Expositie foto's Ingrid van der Spoel in kerk Klein Wetsinge, dagelijks tot
18.00 u. (zie pagina 23)
17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 20 voor menu en aanmelding)
10.00 u. Steunpunt, Thema-ochtend 'Paardenmelkerij', Ubbegaheem te Sauwerd
(zie pagina 31)
inloopbijeenkomst voor inwoners BMWE m.b.t. visie nieuwe gemeente,
locatie en tijd t.z.t. bekend (zie pagina 15)
17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 20 voor menu en aanmelding)
21.00 u. Muziekvereniging speelt HAZES, 't Witte Hoes te Adorp (zie p. 19/20)
16.00 u. Jamsessie in het Witte Hoes te Adorp (zie pagina 18)
10.00 u. Steunpunt, Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 31)
inloop na Voorlichtingsbijeenkomst voor taalvrijwilligers (zie pagina 12)
19.00 u.

25
26

11.00 u. Laatste dag expositie foto's Ingrid van der Spoel in kerk Klein Wetsinge
(zie pagina 23)
17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 20 voor menu en aanmelding)
Verkiezingen leden Tweede Kamer (zie pagina 12)
14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en objecten in kerk Adorp met officiële
opening (zie pagina 31)
14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en objecten in kerk Adorp (zie p. 31)
15.00 u. Concert 'Tuba Mirum' in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 21)
inloopbijeenkomst voor inwoners BMWE m.b.t. visie nieuwe gemeente,
locatie en tijd t.z.t. bekend (zie pagina 15)
14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en objecten in kerk Adorp (zie p. 31)
14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en objecten in kerk Adorp (zie p. 31)

april
1
16
17
21
27

13.00 u. Raitdaiprun door Sauwerd en omgeving
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
17.30 u. Rommelmarkt op Kerkplein in Sauwerd (zie pagina 22)
Koningsdag

3
15
18
19
19
23

mei
4
5
25

Nationale herdenking
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
19 feb.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
9.30 u. - ds. H.A. van Houte
1 mrt.
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
5
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
8
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
12
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
22
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
29
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 apr.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
5
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
9
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
12
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
13
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
14
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Aswoensdag, avondgebed
Heilig Avondmaal
Biddag voor gewas en arbeid
avondgebed
avondgebed
avondgebed
avondgebed
Palmzondag, kind en school
avondgebed
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 feb.
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. W. Jagersma
26
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. J. Kuiper
5 mrt.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
8
19.30 u. - ds. W. Jagersma
12
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
19
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
26
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. H. Zeilstra
2 apr.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.M. Beute
9
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.M. Beute
14
19.30 u. - ds. W. Jagersma

1e themadienst
Biddag
2e themadienst
3e themadienst

1e themadienst
's morgens Heilig Avondmaal
's middags 2e themadienst
Goede Vrijdag

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
4

Contactblad 15 februari 2017

www.contactblad.info

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 22)
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 18)
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 28
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 16.00-17.00 u.
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag
Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal Oosterstraat te
Sauwerd, 10.00-11.00 u.
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 28
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
5-11 maart

Landelijke collecte Amnesty International - hiervoor worden in Adorp, Sauwerd en Wetsinge collectanten gezocht (zie pagina 20)
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S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge 		
 3061281
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
Spoedlijn
3062247

www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
								
Alarm
112
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
				

8:00-17:00 u.
8:00-12:30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten. De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons
waar. Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met 		
 0595 441300
Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191

 0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
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: Bij voorkeur bellen
tussen 8 en 11 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.

verbinden van wonden, het bepalen van Hb
(bloedarmoede) en bloedsuiker (diabetes)
het geven van injecties en vaccinaties en het
maken van uitstrijkjes. Op maandag, dinsdag
en vrijdag tussen 13:00 en 15:00. U hoeft
geen afspraak te maken, op deze tijdstippen
mag u gewoon binnen komen lopen. Graag
even melden aan de balie.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen.

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

Spoedvisites: kunnen 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: Indien u telefonisch
overleg wilt met de huisarts kunt u dit bij de
assistente aanvragen. De dokter belt u aan
het einde van de ochtend terug.
De praktijkassistentes: Ilona de VriesSlagter en Selie Taselaar 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,

Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam
voor 10.00 u. (Potjes gratis verkrijgbaar bij
de assistente.)
Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
met etiket (of alleen de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefonisch, of via onze website doorgeven. Voor 10:00 uur gebracht of
gebeld betekent twee werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost van de apotheek.
Uitslagen kunt u telefonisch opvragen bij de
assistente. Uitslagen zijn in de meeste gevallen na 2-3 werkdagen bij ons bekend.
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.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting
 m.blom@mjd.nl
 06 4887 4339
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 via
https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
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
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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 34.
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:
• bouwen clubgebouw voor ijsbaan en speelweide, Molenweg 2a in Adorp, 9774PG
(201700012, 23 januari 2017)
• herbouwen woning, Molenstreek 1 in Wetsinge, 9773 TJ (201700016, 31 januari 2017)
• vervangen sta- en wachtruimte op station, Stationsstraat in Sauwerd nabij nr. 58, 9771 AD
(201700018, 31 januari 2017)
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:
• plaatsen 2 kleine windmolens, Spoorlaan 33 in Adorp, 9774 PC (201600208, 31 januari
2017)
• bouwen woning, De Stuw 19 in Sauwerd, 9771 CA (201600182, 31 januari 2017)
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.
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de
beslistermijn verlengd tot en met 27 maart 2017:
• uitbreiden/verbouwen woonhuis, Burchtweg 18 in Sauwerd, 9771 BB (201600213, 6 februari
2017)
MELDING WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen:
• over perceel Paddepoelsterweg 5 te Adorp. Het betreft hier tijdelijke opslag vaste mest.
De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt vanaf 14 februari 2017 gedurende 4 weken
ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis. De melding voldoet aan het
genoemde besluit.
Aankondiging militaire oefening
Van 13 tot en met 17 februari 2017 vindt op en rond de Marnewaard en in de gemeenten De
Marne, Winsum en Zuidhorn een militaire oefening plaats waarbij de geneeskundige afvoerketen wordt beoefend. De militairen verkennen en betrekken locaties voor geneeskundige
hulpposten. Er worden oefengewonden behandeld en verplaatst naar geneeskundige militaire
hulpposten. De militairen zijn bewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van munitie
of oefenmunitie.
Van 20 tot en met 24 februari 2017 wordt een militaire oefening gehouden in het gebied tussen Nes, Kloosterburen, Oldehove en Driesum. U kunt straaljagers en vliegtuigen waarnemen,
maar ook konvooiverplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en patrouilles te voet. Er wordt
geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.
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Samen inkopen isolatie voor woningeigenaren
SAMEN INKOPEN, SAMEN BESPAREN MET DE ISOLATIEVEILING VOOR WONINGEIGENAREN
Deze winter organiseert het Energieloket Groningen een isolatieveiling voor de gezamenlijke
inkoop van HR++ glas, spouwmuur-, vloer- en dakisolatie in de Groninger gemeenten. Door
samen in te kopen is er voor de inwoners een prijsvoordeel te behalen. Alle huiseigenaren
met een woning gebouwd tussen 1920 en 1976 ontvangen deze week een brief met informatie
over de veiling. Voor de deelname en het adviesgesprek aan huis betalen huiseigenaren een
vergoeding van € 20,-.
Subsidies en financiering
De isolatieveiling is te combineren met de landelijke subsidie voor woningisolatie. Bij minimaal
2 isolatiemaatregelen kan deze subsidie oplopen tot 20% van de kosten. Daarnaast geldt het
lage BTW tarief van 6% op isoleren nog steeds Voor meer informatie over subsidies en financieringen kunnen huiseigenaren terecht op  https://www.energieloket-groningen.nl/betalen.
Inschrijven
Meld je vrijblijvend aan op  https://www.energieloket-groningen.nl/isolatieveiling. Telefonisch
kan ook via ‘SLIM wonen met energie’ ' 050-3070370.
ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op  www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie.
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen,
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie of
een lening aan? Op  www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan
van uw woning laten uitvoeren.
SNOEIPROGRAMMA NOVEMBER 2016 – APRIL 2017
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven
gesnoeid. Het snoeiprogramma omvat behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sierheesters ook het uitdunnen van bosachtige beplantingen. Het snoeien van bomen sluit aan bij
de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties.
In een aantal situaties ontkomen we er niet aan dat er bomen gekapt moeten worden. Voor
deze bomen is vaak een kapmelding nodig, die wij publiceren in deze advertentie onder het
kopje ‘Kapmeldingen’.
Een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een toelichting staat op de website van de
gemeente,  www.winsum.nl. Het ligt ook ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Op de
lijst staan alleen de meest opvallende werkzaamheden. Voor een aantal werkzaamheden kan
het praktisch, en bovendien veiliger zijn een straat tijdelijk af te sluiten. Wanneer dat langere
tijd gaat duren dan kondigen wij dit aan.
We doen ons best zorgvuldig informatie te geven over het waar en waarom. Misschien wilt
u nog aanvullende informatie. Een exacte planning is vaak moeilijk te geven maar wanneer
dit belangrijk is voor u is, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum (' 0595447777). Dit geldt eveneens voor overige vragen. U kunt uw vragen ook mailen naar * gemeente@winsum.nl.
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.
www.contactblad.info
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Verkiezing leden Tweede Kamer
Op woensdag 15 maart 2017 worden de verkiezingen gehouden voor de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal. De stempassen hiervoor worden tussen 20 en 24
februari bezorgd.
Op  www.winsum.nl en op  www.elkestemtelt.nl vindt u meer informatie over deze verkiezingen, bijvoorbeeld over volmachten, kiezerspassen, de locaties van de stembureaus en de
stemborden. Of bel met ons Klantcontactcentrum, ' 0595 447777.

Ondersteuning in het Openbaar Vervoer
Voor iedereen die wil reizen met het openbaar vervoer, maar daar ondersteuning of hulp bij
nodig heeft zijn er de OV-ambassadeurs. Bij hen kan men terecht met vragen over de OV chipkaart, kortingskaarten, abonnementen, reisadvies en praktische hulp bij het reizen.
De OV-ambassadeurs werken in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne,
Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum. Zij zijn te bereiken via * ov-ambassadeurs@
hotmail.com of via ' 0595-43 3245.

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)

Taalvrijwilligers gezocht
De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond willen taalondersteuning gaan
bieden op diverse plekken in de gemeenten en op korte termijn hiermee starten in de gemeente Eemsmond. De gemeenten zoeken taalvrijwilligers die één op één, of in kleine groepjes, mensen willen helpen om beter te leren lezen, schrijven, spreken of omgaan met de
computer. Als vrijwilliger bepaal je zelf hoeveel tijd je besteedt aan het vrijwilligerswerk. Dat
kan variëren van een uur tot meerdere dagdelen per week. Kijk op www.winsum.nl voor meer
informatie.
Voorlichtingsbijeenkomst
Bent u geïnteresseerd om taalvrijwilliger te worden? Kom dan op 28 februari naar de voorlichtingsbijeenkomst bij Werk op Maat aan de Industrieweg 7 in Uithuizen. Aanvang 19.30
uur, inloop vanaf 19.00 uur. Voor meer informatie of aanmelding voor de voorlichtingsbijeenkomst kunt u terecht bij mevrouw N. Huisman: * nm.zonderman@noorderpoort.nl of ' 0625681763.
12
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Herindelingsontwerpen ter inzage
TERINZAGELEGGING HERINDELINGSONTWERP BEDUM, DE MARNE, WINSUM,
EEMSMOND
De raden van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben in de derde
week van januari het herindelingsontwerp BMWE vastgesteld. Met dit ontwerp verklaren de
gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. Het herindelingsontwerp
bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging
van de vier gemeenten. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart
2017 ter inzage - hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.
Functie herindelingsontwerp
In de Wet algemene regels herindeling staat welke procedure er bij een gemeentelijke samenvoeging gevolgd moet worden. Om tot een herindeling te komen, moet er een herindelingsontwerp worden vastgesteld. In dit ontwerp staan onder meer de grenzen van de nieuwe
gemeente, de uitgangspunten van de samenvoeging en de beoogde herindelingsdatum (1
januari 2019). Daarnaast wordt ingegaan op 'het waarom' van de samenvoeging. Daarbij
komen onder meer bestuurskracht, evenwichtige bestuurlijke verhoudingen, duurzaamheid en
de financiële consequenties aan de orde.
Ter inzagelegging
Het herindelingsontwerp 'samenvoeging Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond' ligt van
maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 (tijdens de gebruikelijke openingstijden) ter inzage op de volgende locaties:
• Receptie van het gemeentehuis Bedum, Schoolstraat 1, 9781 JL Bedum
• Receptie van het gemeentehuis De Marne, R. Ritzemastraat 2, 9965 TD Leens
• Receptie van het gemeentehuis Winsum, Hoofdstraat-W 70, 9951 AC Winsum
• Receptie van het gemeentehuis Eemsmond, Hoofdstraat West 1, 9981 AA Uithuizen
Het herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:
• www.Bedum.nl
• www.DeMarne.nl
• www.Winsum.nl
• www.Eemsmond.nl
Zienswijzen indienen
Iedereen die dat wil, kan tijdens de periode van terinzagelegging een reactie geven op het
herindelingsontwerp. Vergeet niet bij het indienen van een zienswijze de datum, uw naam en
contactgegevens toe te voegen. Deze informatie wordt alleen voor administratieve doeleinden
gebruikt. Uw gegevens worden niet opgenomen in de zogenoemde reactienota - een document waarin alle zienswijzen worden samengevat en beantwoord. Het indienen van een zienswijze kan op verschillende manieren:
Schriftelijk
a)
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar één van de onderstaande adressen:
•
•
•
•

Gemeente Bedum, t.a.v. het college van B&W, Postbus 38, 9780 AA Bedum
Gemeente De Marne, t.a.v. het college van B&W, Postbus 11, 9965 ZG Leens
Gemeente Winsum, t.a.v. het college van B&W, Postbus 10, 9951 AC Winsum
Gemeente Eemsmond, t.a.v. het college van B&W, Postbus 11, 9980 AA Uithuizen

b)
Mondeling
Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak
maken via het projectbureau Herindeling, ' 0595 – 421075.
c)
Digitaal
U kunt uw zienswijze ook digitaal versturen naar het projectbureau Herindeling:
* projectbureau@BMWE-gemeenten.nl
www.contactblad.info
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Vervolg
De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en door de colleges van B&W verwerkt in een
reactienota. In de loop van mei 2017 ontstaat dan het vervolg op het ontwerp: het herindelingsadvies. In het herindelingsadvies wordt ook de naam van de nieuwe gemeente opgenomen.
Dit advies wordt vervolgens door de colleges van B&W en de raden besproken en na goedkeuring door de raden doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Gedeputeerde Staten sturen het advies dan met hun zienswijze voor akkoord naar de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Informatie
Voor meer informatie over het herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met het projectbureau Herindeling via ' 0595 - 421075.

TERINZAGELEGGING HERINDELINGSONTWERP WESTERKWARTIER
De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari
2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de
gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag
23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden
ingediend.
Functie herindelingsontwerp Zie tekst pagina 13.
Ter inzagelegging
Het Herindelingsontwerp gemeente Westerkwartier ligt van maandag 23 januari tot en met
maandag 20 maart 2017 ter inzage bij de publieksbalie van de betrokken gemeenten, waaronder die van de gemeente Winsum, Hoofdstraat-W 70, 9951 AC Winsum
Het Herindelingsontwerp is ook digitaal te raadplegen op de volgende websites:
 www.herindeling.westerkwartier.nl;  www.grootegast.nl;  www.leek.nl;  www.marum.
nl;  www.winsum.nl;  www.zuidhorn.nl.
Zienswijzen indienen: Zie tekst pagina 13.
• Digitaal
U kunt uw zienswijze digitaal versturen naar de projectsecretaris Herindeling:
* projectsecretaris@westerkwartier.nl.
• Schriftelijk
Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we
centraal bij de gemeente Zuidhorn. U adresseert daarbij als volgt:
Gemeente [de gemeente waar u woont]
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijzen Herindelingsontwerp
p/a Postbus 3
9800 AA Zuidhorn
• Mondeling
Voor een mondelinge reactie kunt u tijdens de periode van terinzagelegging een afspraak
maken met de projectsecretaris Herindeling, Wessel Landman, ' (0594) 508 836.
Vervolg: Zie tekst bovenaan deze pagina.
Informatie
Voor meer informatie over het Herindelingsontwerp kunt u contact opnemen met de projectsecretaris Herindeling, Wessel Landman, via ' (0594) 508 836 of * projectsecretaris@
westerkwartier.nl.
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Visievorming voor BMWE
Nu de raden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond besloten hebben dat de vier
gemeenten samengaan, is het tijd om een visie voor deze nieuwe gemeente te maken. Want
hoe moet die nieuwe gemeente er straks uit zien? Wat moet behouden blijven uit de huidige
gemeenten? Welke kansen liggen er voor de nieuwe gemeente? En wat moet die gemeente
wel en niet doen? Inwoners, ondernemers, dorpsverenigingen en maatschappelijke organisaties worden bij het maken van de plannen betrokken.
De vier gemeentebesturen vinden het belangrijk, dat de samenleving bij het maken van de
plannen betrokken wordt. "Het wordt hún gemeente", verwoordt burgemeester Marijke van
Beek. "En dus willen we graag weten wat zij voor die nieuwe gemeente belangrijk vinden".
Enquête
De wensen en behoeften van inwoners worden onderzocht met een steekproef onder een
doorsnede van de inwoners uit de vier gemeenten. Zo is een aantal inwoners gevraagd een
vragenlijst in te vullen. Deze inwoners zijn willekeurig geselecteerd uit de inwonersbestanden
van de vier gemeenten. Zij hebben een brief gehad met daarin een persoonlijke inlogcode,
waarmee ze via een online enquête hun mening kunnen geven. Inwoners die geen brief ontvangen hebben, maar toch graag de enquête willen invullen, kunnen een vragenlijst ophalen
op het gemeentehuis. De vragenlijst kan zowel online als op papier worden ingevuld - dit kan
tot en met 19 februari a.s.
Bijeenkomsten
Voor vertegenwoordigers van ondernemers(verenigingen), maatschappelijke instellingen,
cliënten-platforms, dorpsbelangenverenigingen en overige stakeholders is er op 9 februari een
bijeenkomst georganiseerd. Onder leiding van twee gespreksleiders wordt er samen nagedacht en gebrainstormd over de toekomst van de nieuwe gemeente.
Ook voor inwoners worden er bijeenkomsten gehouden. Op 9 februari was er een inloopsessie in de Schierstee in Wehe-den-Hoorn. Op 23 februari en op 23 maart volgen er nog twee
bijeenkomsten; locatie en tijd worden nog bekend gemaakt. Inwoners kunnen zich voor de
inloopsessie aanmelden via * visie@bmwe-gemeenten.nl.
Herindeling
De BMWE-gemeenten fuseren tot één gemeente. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2019.
Samen staan de gemeenten sterker in het bedienen van de ± 50.000 inwoners in het gebied
boven Groningen. De afzonderlijke gemeenten werken nu al intensief op diverse terreinen
met elkaar samen. De mogelijkheden voor samenwerking hebben het eindpunt bereikt. Een
volgende stap, namelijk de herindeling, moet nu worden gezet. Inwoners zijn en worden betrokken bij het proces, bijvoorbeeld bij het kiezen van een naam voor de nieuwe gemeente en
bij de visievorming.
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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
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Bent u mantelzorger? Het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum,
Eemsmond (MJD) biedt u gratis hulp en advies
Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, familielid, kind, vriend of buur vanwege zijn/haar chronische ziekte, handicap, hoge leeftijd of psychische beperking? Dan bent u mantelzorger.
Soms is het fijn te weten dat u niet de enige bent, of dat u er niet alleen voor hoeft te staan.
Begrip en (h)erkenning is voor veel mantelzorgers heel belangrijk.
Soms kan het zorgen voor een ander zwaar zijn en dan kan hulp of een luisterend oor veel
verlichting brengen.
Soms kunnen praktische tips, aanpassingen of hulpmiddelen of een financiële tegemoetkoming er toe bijdragen dat de zorg voor een ander net iets makkelijker wordt.
Soms is het nodig dat iemand de zorg tijdelijk uit handen neemt, waardoor je het als mantelzorger weer beter aan kan.
Het Steunpunt Mantelzorg Winsum, De Marne, Eemsmond is er om u te informeren en te
ondersteunen!
' 06 488 74 339 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur, b.g.g. ' 050 312 61 23)
* m.blom@mjd.nl
 Herman Colleniusstraat 1, 9718 KT Groningen
 www.mjd.nl
Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt terecht voor een luisterend oor, informatie en advies,
praktische hulp en vervangende zorg (respijtzorg), lotgenoten- en informatiebijeenkomsten,
trainingen en cursussen.
Wekelijks inloopspreekuur
Winsum: dinsdag 10.00 - 11.00 uur, Warfstraat 1, Winsum (De Blauwe Schuit)
Het Steunpunt is er ook voor jonge mantelzorgers en personen en organisaties die met mantelzorg te maken hebben.
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
Gesloten
Zondag
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.

Laatste jamsessie Culturele Commissie Adorp seizoen 2016/2017
De Culturele Commissie Adorp organiseert op zondag 26 februari de laatste jamsessie in het
seisoen 2016/2017. De happening in 't Witte Hoes, die gratis is te bezoeken, begint om 16.00
uur.
Als vaste muzikant is steeds Lou Leeuw (zang en basgitaar) van de partij. De rest van de band
is elke keer anders. Voor degenen, die lekker willen komen jammen, zijn instrumenten en apparatuur beschikbaar. Dat geldt alleen niet voor blaasinstrumenten. Muzikanten moeten die
zelf mee nemen.
De jamsessies van de CCA zijn al jaren niet meer weg te denken. In de loop der tijd kregen ze
een steeds grotere bekendheid, niet alleen in de regio, maar ook daarbuiten. Wie alleen maar
wil komen luisteren, is ook van harte welkom.
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Muziekvereniging Adorp speelt HAZES
Wanneer:

25 februari

Waar:

't Witte Hoes

Tijd:

21.00 uur

Entree:

€ 5,= (voor donateurs gratis)

Dorpstafel in "Artharpe": menu’s t/m 3 maart
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 t/m 3 maart 2017
Vrijdag 17 februari
Voorgerecht: Hongaarse goulashsoep
Hoofdgerecht: Winterse salade met quinoa
Vrijdag 24 februari
Hoofdgerecht: Indiase geurige kipcurry met aardappelpuree
Nagerecht:
Soesjes met chocoladesaus
Vrijdag 3 maart
Hoofdgerecht: Spaanse gehaktballetjes met patatas bravas (krokant gebakken aardappeltjes)
Nagerecht:
Warme perzik met room

Collectanten gezocht voor Amnesty International
In de week van 5 – 11 maart 2017 houdt Amnesty International weer haar jaarlijkse collecte.
We zoeken versterking van onze groep collectanten om in staat te zijn alle adressen in Adorp,
Sauwerd en Wetsinge te kunnen bezoeken. Uw investering is meestal beperkt tot enkele uren.
Als u ons wilt helpen om ook deze collecte weer tot een succes te maken, meld u dan aan via
een mailtje naar Jan de Groot, * groot593@gmail.com . Liefst zo spoedig mogelijk in verband
met de planning van de looproutes.
Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van
schendingen van mensenrechten. Amnesty International heeft ruim 7 miljoen leden, donateurs
en begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van
de grootste afdelingen.
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Muziekvereniging Adorp zoekt enthousiaste leden
We zijn op zoek naar muzikanten die op een ontspannen en gezellige manier met ons mee willen spelen. Ben jij de enthousiaste
muzikant die wij zoeken?
Wie zijn wij:
We zijn een kleine vereniging van 10 muzikanten variërend in leeftijd van 12 t/m 57 jaar
waarvan er 4 leden onder de 22 zijn. We repeteren onder de bezielende leiding van dirigent
John Schreurs die ons iedere week weer weet te motiveren.
Ons repertoire is heel erg breed en bevat diverse genres als popmuziek, polka’s, dweilorkestmuziek, feestmuziek en filmmuziek. We repeteren iedere maandagavond van 19.45 tot 22.00
uur in Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 te Adorp.
We verzorgen regelmatig optredens in het openbaar zoals de muzikale begeleiding bij de Sinterklaasintocht, Kerstmarkt, Lentefair, 4 mei herdenkingsceremonie en organiseren lokaal concerten. We zijn ook in te huren voor speciale gelegenheden als openingen, huldigingen e.d.
Verder spelen we af en toe voor ons eigen plezier in kleine kring wat nummers door. Bij voorkeur
bij mooi weer bij iemand thuis op het terras. Gezelligheid staat voorop.
Wie zoeken wij:
We zoeken enthousiaste muzikanten die het vooral leuk vinden om muziek te maken op een
ontspannen en gezellige manier en bereid zijn om af en toe wat extra te repeteren.
Voor meer informatie kun je langs komen tijdens de repetities en/of kun je onze secretaris
benaderen: R. Kruijer-de Vries ' 06-54292243 / * muziek-adorp@live.nl
		
Bezoek ook onze facebook pagina

Concert Tuba Mirum in 't Sael
De middeleeuwse pastorie, 't Sael, in Groot Wetsinge is een unieke
plek waar u kunt genieten van prachtige muziek, een intieme ruimte en
heerlijke bijpassende hapjes. Op 19 maart klinkt er prachtige muziek
van Tuba Mirum, “Il Mistero della Vita” (Het Mysterie van het Leven).
Marion en Gert Petersen, tuba en contrabas, brengen een fascinerend
programma over het mysterieuze leven. De tuba en de contrabas vormen een uitzonderlijke combinatie met een bijna orkestraal effect.
Het programma begint met het Gregoriaanse 'Dies Irae' van Thomas
de Celano (Assisi) 1250 (Tuba Mirum) en aansluitend de zeven-delige
suite 'La Forza del Destino' (De Kracht van het Lot) van Gert Petersen.
Het tweede gedeelte bevat de contemplatieve Gregoriaanse mis 'Missa de Angelis' (Mis van de Engelen) uit de 9e eeuw (omstreden datering) en na de pauze de interessante tegenstelling tot een reeks tweestemmige delen uit
'Mikrokosmos' van Béla Bartók die drie keer samengevoegd zijn met deeltjes uit “Das Notenbüchlein” van Anna Magdalena Bach.
Het programma eindigt met “La Destinazione" (De Bestemming) van Gert Petersen en het
Andante uit de 2e Sonate voor viool-solo van J.S. Bach..
De datum is zondag 19 maart om 15.00 uur. Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet. En kost €15,00.
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
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Bolderkar gezocht!
Onlangs zijn we met een groep vrijwilligers begonnen om langs de fietspaden van Winsum
tot de Walfridusbrug het ‘verloren’ afval op te ruimen. (Zie pagina 21 van dit Contactblad.)
In december hebben we het voor de eerste keer schoongemaakt. En met groot ‘succes’. Misschien was het u al wel opgevallen ?!
Na deze eerste ervaring blijkt dat er op bepaalde stukken zoveel lag dat de afvalzak op den
duur te zwaar werd om er nog fatsoenlijk mee te kunnen lopen.
Uit de groep kwam dan ook de opmerking dat een bolderkar o.i.d. wel handig zou zijn.
Nu geeft de gemeente Winsum veel ondersteuning, maar zo iets hebben ze niet.
Bij deze dan ook de oproep: wie heeft er nog een bolderkar of soortgelijk in de hoek van de
schuur staan en gebruikt het (voorlopig) niet meer.
Misschien wilt u deze beschikbaar stellen aan de vrijwilligers.
Overigens hopen we wel dat we de volgende ronde niet weer zoveel vinden ! (?)
Bij voorbaat dank.
Met schone groet,
N361 Schoon
n361schoon@winsumschoon.nl

Commissie rommelmarkten Sauwerd-Wetsinge
In 2017 organiseren we 1 keer een rommelmarkt. Die rommelmarkt wordt gehouden op vrijdag 21 april, aanvang 17.30 uur op het Kerkplein. Wanneer spullen u eerder in de weg staan
of er een woning leeg gehaald moet worden bel dan met:
* Henk Valkema

' 050 306 1220 of

* Tjeert Geertsema 		

306 1576 of

* Piet Drijfhout

306 1960

		

Namens de commissie: Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.

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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Fototentoonstelling Ingrid van der Spoel in de kerk Klein Wetsinge
Natuur als inspiratiebron
Van 15 januari tot en met 1 maart is in de kerk van Klein Wetsinge een expositie met werken
van Ingrid van der Spoel te bezichtigen.
In 2010 is Ingrid van der
Spoel afgestudeerd aan de
Fotoacademie in Amsterdam.
Vanuit haar achtergrond als
ecoloog en gedragsbioloog
speelt observatie van de
wereld om haar heen een
belangrijke rol in haar manier
van vastleggen. De ene keer
gaat ze blanco op pad, een
andere keer werkt ze vanuit
een zelf ontwikkeld concept
waarbij ze het beeld eigenlijk
al volledig in haar hoofd heeft.
In die gevallen gaat Ingrid ensceneren niet uit de weg: 'Dat
geeft mij de vrijheid om mijn
idee precies zo te verbeelden als ik het voor ogen heb. Als een foto intrigeert door een zekere
mate van misleiding vind ik dat een fijne bijkomstigheid. Ik beschouw het als een compliment
wanneer mijn werk vragen oproept.'
Natuur als inspiratie
Met de natuur als belangrijkste bron van inspiratie, belicht Van der Spoel zowel de dierenwereld als de wereld van haar dromen. De fascinatie voor de betrekkelijkheid van het leven
en het verlangen om te zwerven
door ongerepte gebieden, leidt
tot het verbeelden van een eigen interpretatie van een wereld
vol drama, duisternis en poëzie.
Een terugkerend thema in haar
werk is de vergankelijkheid en
de esthetiek van zowel het leven als de dood. Een op het eerste gezicht lieflijk tafereel heeft
vaak een sinistere ondertoon
van verval of betrekkelijkheid.
Fotograaf Erwin Olaf bestempelde Van der Spoel als talent. Hij
noemde het een geheel nieuwe
visie op natuurfotografie.
De tentoonstelling is dagelijks - gratis - te bezoeken, van 11.00 uur tot 18.00 uur.
De kerk is gesloten tijdens besloten partijen. Zeker weten of de expositie toegankelijk is? Bel
dan even van tevoren: ' 06 546 854 05.
www.contactblad.info
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Van blaadje naar vleermuis en v.v.
Je maakt heus heel wat mee in de vleermuizenwereld heb ik mij laten vertellen. De ene vleermuis is de andere niet, net als bij de mensen heb je eigenwijze en brave borsten, voor zover
vleesmuizen dan borsten hebben. Daar moet ik eens induiken, niet letterlijk in de borsten,
maar hoe deze wezentjes precies zijn geschapen. Nu ken ik een mevrouw die daar in thuis is,
begrijp mij goed in de kennis over vleermuizen, zij is zelf geen vleermuis voor alle duidelijkheid. Eerlijk gezegd krijg ik sterk de indruk dat ze op mannen lijken qua inborst, hoewel er
natuurlijk ook vrouwtjes zijn, want anders zou de voortplanting hevig in het geding komen.
Kortom genoemde dame weet van de hoed en de rand over deze gevleugelde vriendjes en
kan daar smakelijk over vertellen. Niet dat zij ze eet, in tegendeel, zij redt ze van een wisse
dood. Als men dus zo’n kereltje/dametje vindt, bel de dichtstbijzijnde vleermuizenopvang en
werk zodoende aan het behoud van de natuur mee.
Zo belde een goed opgevoede mevrouw natuurlijk ook, want bij haar voordeur zat zo’n snuitertje geplakt tegen de muur. Bijgevolg durfde zij de deur niet meer uit, want stel de snuiter zou
naar binnen vliegen of anderzijds in de problemen komen. Bij het minste geringste bewoog het
nerveus. Wat te doen? Zij wist van wanten en belde dus de opvang. Dan is goede raad niet
duur, welnee, breng hem maar. Nou dat kon dus niet om bovengenoemde reden. Tja, dan rukken de hulptroepen uit in de vorm van de dierenambulance, want ook dit zijn natuurvrienden
zoals bekend.
Aangekomen bij het genoemde adres kwam de aap uit de mouw, oftewel de vleermuis uit zijn
dubieuze schulp. Bij nader inzien bleek het een blaadje. Allicht dat er beweging in zat, blaadjes
waaien met iedere wind mee, dat lijken ook wel mensen. Waar het op neer kwam, de vleermuis
bleek een blaadje. Probleem opgelost!
Hedi Schreijner

Fotografisch Geheugen
Sauwerd, Oude Winsumerstraatweg ca 1905
Deze keer opnieuw een foto uit de collectie van Hans Zant die goed aansluit bij het interview.
De foto toont het pand aan de Winsumerstraatweg - de Oude Winsumerstraatweg genoemd
na de aanleg van de Provincialeweg er naast in de jaren 1930. Op de foto het pand waar Albert
Wester zijn winkel heeft gehad, die later voortgezet is door Jan Antuma.
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"Je moet ook voor een ander leven."
Een interview met: Albert Harm Wester

door Bé Kuipers

Albert Harm Wester is geboren op 31 juli 1924 en is dus 92 jaar. Zijn ouders hadden een boerderij met plm. 12 hectare land op de Winsumermeeden. Het is nu een woonboerderij, vlakbij
de twee scherpe bochten in de weg, een ruime kilometer vanaf de Provincialeweg. Een paar
jaar geleden is deze boerderij door "hemelvuur", zoals Albert dat noemt, getroffen en helemaal
afgebrand. Albert: "De bliksem sloeg in het waterbed. Gelukkig waren de bewoners op vakantie, want anders..."
Albert is dus van geboorte een Winsumer, immers de "Winsumermeeden" ligt even ten noorden
van de voormalige gemeentegrens tussen Adorp en Winsum. De boerderij ligt ook nagenoeg
exact in het vierkant van de dorpen Winsum - Onderdendam - Bedum - Sauwerd.
Zijn ouders zijn getrouwd in 1923 en Albert was het eerste kind. Hij heeft nog één zuster, Jantje
Aafke (1926), inmiddels overleden. Het gezin Wester had het moeilijk in de crisisjaren voor de
Tweede Wereldoorlog. Er heersten veeziekten als mond- en klauwzeer en er was veel veesterfte. De prijzen waren ook slecht, melk bracht 2,5 cent per liter op en voor een nuchter kalf
beurde men 2,5 gulden. En als een kalf aan de kleine kant was, kon de boer het zelf houden.
Albert ging in 1930 naar de lagere school in Winsum. Op de heenreis konden hij en zijn zuster
meerijden met de melkauto die de melkbussen ophaalde voor de melkfabriek. De terugreis
moest lopend worden afgelegd, ongeveer vijf kilometer. De school telde acht klassen die Albert
allemaal heeft doorlopen.
De meesters en juffen waren in meerderheid niet erg kindvriendelijk volgens Albert en hij was
opgelucht dat hij na acht jaar van school af was. Zijn vader kon een knechtje heel goed gebruiken en Albert was blij dat hij het blauwe kieltje aan kon trekken. In 1939 werd er in Winsum
een nieuwe vierjarige landbouwschool opgericht. Daar ging Albert naartoe, met veel meer
plezier.
Op twaalfjarige leeftijd heeft hij een BDE (bijna- doodervaring) gehad. Hij kreeg een ongeluk
met de fiets en kwam in een brede sloot terecht, kopje onder. De verschijnselen hiervan waren
een levensschouw, een tunnelervaring en een overweldigend gevoel van liefde en acceptatie
in een zee van warm licht. Hierdoor heeft Albert een sterk intuïtief gevoel ontwikkeld. Een ervaring die hij nooit meer kwijt is geraakt.
Op 10 mei 1940 viel Duisland ons land binnen en brak de oorlog uit. Die morgen gingen veel
bruggen in de omgeving de lucht in om de Duitse opmars te vertragen. Na enige roerige weken
hernam het leven zijn normale loop, mede als gevolg van het "normale" gedrag van de Duitsers. Maar dat zou spoedig veranderen.
Gaandeweg de oorlog moesten alle Duitse mannen naar het front, later vooral naar het Oostfront. De mannen in de bezette gebieden moesten naar Duitsland om daar de lege plaatsen
in te nemen in fabrieken en in de landbouw. In 1942 kreeg Albert een zogenaamde Ausweiss,
een vrijstelling van de Arbeitseinsatz om in Duitsland te moeten werken. Albert werkte op de
boerderij voor de voedselvoorziening en had als zodanig vrijstelling.
In de zomer van 1943 werd deze Ausweiss echter weer ingetrokken en kreeg hij de opdracht om
met de trein naar Hamburg te gaan. Dat vertikte hij en hij dook onder. Achteraf een wijs besluit,
want veertien dagen daarna is Hamburg zwaar gebombardeerd door Engelse en Amerikaanse
bommenwerpers, een week lang, dag en nacht. Hamburg is toen voor 80% verwoest.
Eerst zat hij ondergedoken in Ten Boer, daarna in Noordbroek en nog later vier maanden in
Siddeburen op een grote boerderij. Toen het daar te gevaarlijk werd is hij weer teruggegaan
naar Ten Boer en na een klein half jaar rond gezworven te hebben ging hij uiteindelijk weer
naar huis. Daar heeft hij anderhalf jaar doorgebracht als onderduiker.
www.contactblad.info
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Gelukkig is er nooit een razzia op de boerderij geweest. Tijdens de hele onderduikerstijd heeft
Albert slechts vier maanden op een normaal bed geslapen. Vaak sliep hij op het land in hooioppers, korenhokken, aardappelhopen, of in huis onder de kamervloer. Maar meestal in de
schuur in een hooivak.
"Daar kregen ze je nooit te pakken," zegt Albert, "behalve als ze de boel in de fik gingen
steken. Soms kreeg je een seintje dat er een razzia op komst was, maar je wist nooit precies
waar en wanneer. Dan ging je naar buiten om je te verbergen. 's Winters was dat geen pretje,
maar alles beter dan als gevangene naar Moffrika."
In die tijd was alles op de bon, voedsel, kleding, brandstof, benzine enz. Eenmaal per maand
moest men naar het distributiekantoor om de bonnen op te halen. Als onderduiker kreeg Albert natuurlijk geen bonnen, die kreeg hij via de illegaliteit. De ondergrondse kreeg de bonnen
weer van gewapende knokploegen die distributiekantoren overvielen en ook van overvallen op
drukkerijen waar de bonnen gemaakt werden.
In de eerste week van 1945 kregen ze op de boerderij zeven vluchtelingen uit Venlo ingekwartierd. Venlo lag toen in de frontlinie tussen de Duitse en de geallieerde troepen en iedereen in die omgeving moest binnen een paar uur vertrekken. Ze werden met treinenvol naar het
Noorden gestuurd. Onderweg werden die treinen door geallieerde vliegtuigen aangevallen,
waardoor de treinreis dagen duurde.
Het gezin Wester kreeg een familie met vier kinderen en een grootvader in huis. Er was weinig
ruimte in de kleine boerderij en de eerste nachten sliepen ze met vier personen in één bed.
Ze zijn een half jaar bij hen in de kost geweest, met heel veel plezier. Wel dertig jaar lang hebben ze daarna nog contact gehouden met deze mensen. Met al die mensen onder één dak
kreeg Albert een schuilnaam, Marjanneke. Mocht iemand zich ergens verspreken dan kreeg
de buitenwacht niet door dat Albert thuis was.
Het laatste halfjaar van de oorlog heeft ons land - en zeker ook Groningen - veel last gehad
van de Duitse terreur. Alles moest ingeleverd worden, radio's, fietsen, oude metalen en zelfs
de luidklokken van de kerken. Die klokken werden omgesmolten tot kanonnen en kogels. En
je kon om het minste of geringste naar een concentratiekamp worden gestuurd.
In die dagen kwamen er 's nachts geallieerde vliegtuigen over, soms wel een paar honderd,
om de Duitse steden te bombarderen. Verschillende vliegtuigen zijn door Duitse jachtvliegtuigen neergeschoten. De bemanningsleden die het overleefden werden veelal door de bevolking geholpen, maar als de Duitsers dat ontdekten, werd je gefusilleerd.
Na de bevrijding is Albert op de boerderij blijven werken bij zijn vader. In 1946 is hij goedgekeurd
voor militaire dienst, ook voor Nederlands Indië. Vlak voor de oorlog, in 1940, was hij nog te
jong (16 jaar) voor de dienst. Maar in 1946 was hij een half jaar te oud (22 jaar) en hoefde hij
dus niet meer in dienst.
In die tijd na de oorlog heeft Albert veel gedaan aan het jeugd- en jongerenwerk van de Gereformeerde kerk in Winsum. Hier treft hij in 1957 ook zijn "lief", zoals hij dat uitdrukt, Trijn Ruitinga (1932).
Zijn vader heeft intussen al een tijd last van reumatische aanvallen, uiteindelijk resulterend in
acute gewrichtsreuma. Het werken op de boerderij is daardoor niet meer mogelijk en zijn ouders verhuizen naar een woning in Leek. In 1958 trouwen Albert en Trijn en gaan wonen op de
boerderij. Ze krijgen vijf kinderen: Aldert, Menzo, Korry, Melle en Frits. Verder hebben ze nog
vier kleinkinderen.
In de jaren zestig begint de schaalvergroting in de landbouw toe te nemen. Dat betekent meer
land, meer koeien en dus grotere stallen. "Groot of dood, dat was de keuze," zegt Albert. Willen ze een redelijk bestaan kunnen hebben, moeten ze investeren. Het geld daarvoor hebben
ze niet en dus zijn ze aangewezen op Rabo-krediet, zoals dat toen heette. Maar dat betekent
zeven dagen per week werken, het hele jaar door en nooit meer vrij, tot aan je pensioen.
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Albert en Trijn vragen zich ernstig af: "Willen wij dit?" Het antwoord is uiteindelijk: nee! Ze willen niet hun verdere leven afhankelijk zijn van de bank en verkopen de boerderij. Van het geld
kopen ze in Sauwerd een huis en laten dat verbouwen tot winkel-woonhuis.
Daar beginnen ze een zaak in landbouwgereedschappen voor de regio en huishoudelijke
artikelen voor het dorp Sauwerd. Albert: "Ik ging elke dag met de VW-bus de boer op en op
dinsdag stond ik ook nog op de veemarkt in Groningen. Trijn dreef intussen de winkel, wat haar
goed af ging."
In deze winkel in Sauwerd beleven Albert en Trijn goede jaren. Ze wonen tegenover de lagere
school (nu de winkel van Geertsema) en dat is voor hun kinderen aanzienlijk dichterbij dan
toen Albert op de boerderij woonde.
In de herfst van 1967 wordt Albert van de ene dag op de andere ziek, hij kan niets meer. Aanvankelijk dacht hij aan griep, maar volgens de artsen in het ziekenhuis is er geen oorzaak te
vinden. Later is Albert naar een arts in Osnabrück gegaan. Zijn vrouw Trijn was hier en paar
jaar eerder ook geweest vanwege een hernia. Albert krijgt van deze man de boodschap mee:
als hij niet dood wil, of invalide worden, dan moet hij de zaak en de winkel verkopen en de
eerste twee jaren absolute rust houden.
Na rijp beraad zetten Trijn en Albert een verkoopadvertentie in de krant. Jan Antuma uit Ellerhuizen wil wel met de zaak en de winkel verder. Alles is toen in een keer verkocht, het huis,
de voorraden, de auto en ook de klandizie. In februari 1968 verhuizen ze naar een nieuwe
huurwoning aan de Lindenlaan nr. 28, waar ze drie jaar wonen. In december 1970 verhuizen
ze nòg een keer, nu naar een vooroorlogse, vrijstaande woning aan de Stationsstraat nr 9.
Na ruim twee jaar rust is Albert hier en daar weer wat werk gaan doen, meer uit therapie. Na
enige tijd komt hij vast aan het werk bij Garage Bakker in Adorp, als boekhouder en procuratiehouder. Daar werkt hij, tot aan zijn zestigste jaar, zeventien jaar lang. Na zo'n vijf à zes jaar
kantoorwerk voelt Albert zich langzamerhand weer de oude. Dan komt hij er achter dat hij ME
heeft gehad (ME = myalgische encefalomyelitis, een aandoening die zich vooral kenmerkt
door ernstige, langdurige vermoeidheid, BK).
Vanaf begin jaren tachtig heeft deze ziekte meer aandacht gekregen en wordt het door steeds
meer deskundigen erkend als een lichamelijke ziekte. Voorheen werd het vooral als een psychische aandoening gezien: "het zit tussen de oren". Het is echter een virusziekte, net als de
ziekte van Pfeiffer, waar Albert in het begin van het jaar 2000 nog last van gehad heeft. "Toen
was ik ook kapot," zegt Albert.
Albert: "Bij garage Bakker had ik 's middags anderhalf uur vrij en kon ik naar huis om te eten.
Vaak op de fiets, maar ook vaak met de auto van een klant en soms zelfs met een landbouwtrekker." Hier geniet hij veel vrijheid en als de baas 's zomers op vakantie is, moet Albert zich
met de zaak redden, wat altijd goed gegaan is.
Als Albert zestig jaar is kan hij met de VUT, in 1984. Een week na zijn VUT zijn Albert en Trijn
met andere familie al in Parijs op vakantie. Vakanties zijn voor het gezin Wester altijd belangrijk
geweest, waar ze ook erg van hebben genoten. Toen de kinderen nog klein waren gingen ze
bijna altijd naar Ameland, op de camping "Kiekduun" en "Klein Vaarwater". Toen de kinderen
groter werden kwamen daar Terschelling, Vlieland en Texel bij.
Buitenlandse vakanties hebben Albert en Trijn doorgebracht in Schotland, Denemarken, Parijs
(2 keer), Wenen, aan de Moezel en andere plaatsen in Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en
België (Brugge). In Frankrijk hebben ze de invasiestranden van Normandië bezocht, heel indrukwekkend. "Mijn grootvader is nooit verder dan de provincie Groningen gekomen. Mijn
vader bleef binnen Nederland. Wij reisden door heel Europa en onze kinderen vliegen over de
hele aardbol. Wat een verschil binnen een paar generaties."
Verder is Albert een verwoed wandelaar. Èn wadloper, de laatste keer was in 1994 (hij was
toen 70 jaar) naar Schiermonnikoog, een wandeling van zeven uur. Ook heeft hij verschilende
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keren meegelopen met de jaarlijkse wandeltocht over de dijk van Delfzijl naar Noordpolderzijl,
plm. 37 km. Één keer heeft hij gevlogen in een Piper Cub, vanaf Eelde. "Schitterend die vrijheid," zegt Albert. "En twee keer heb ik een ballontocht gemaakt. Dat zou je elke week moeten
doen!"
Albert zowel als Trijn hebben zich altijd sterk ingezet voor het verenigingswerk. In 2001 is
Albert daarvoor onderscheiden met een lintje, lid in de orde van Oranje Nassau. Ik krijg een
lijst te zien met de redenen voor dat lintje, zaken waar Albert zich allemaal mee heeft beziggehouden.
Een kleine greep uit die lijst: toezicht houden bij Jeugdhaven Sauwerd, secretaris en penningmeester van de uitvaartvereiging Wetsinge-Sauwerd, bestuurslid Rode Kruis Adorp-Sauwerd,
verzorgen van het clubblad van voetbalvereniging SIOS, assisteren bij het uitlenen op de bibliotheek Sauwerd, enz. enz.
"Je leeft niet alleen voor jezelf, dat heeft het leven mij geleerd," zegt Albert. "Dat is me door
mijn ouders altijd voorgehouden, zij waren stevig Gereformeerd. Maar het is ook waar gebleken." Zijn vader was gemeenteraadslid en zat in het bestuur van de school en was tevens
actief in de kerk.
Zelf is Albert dertig jaar actief geweest bij Amnesty International en twintig jaar bij het vluchtelingenwerk. Albert: "Ik vind het belangrijk dat mensen om elkaar denken. Ik vind ook dat we goed
om de natuur moeten denken, want we zijn er als mensen zelf ook deel van. Daarom leef ik zo
veel mogelijk biologisch-dynamisch en ben ik vegetarier."
Midden jaren zeventig veranderen de opvattingen van Albert en Trijn. Hij brengt dienstweigeren,
homosexualiteit en pacifisme ter sprake binnen de kerk en ze worden beiden actief in het IKV
(Interkerkelijk Vredesberaad, BK), Amnesty International en de PPR (een voorloper van het
huidige GroenLinks, BK). Dat geeft spanningen, maar ze blijven actief binnen de zuil.
Daarna volgt een zoektocht naar een andere kerkelijke gemeente, via de Hervormde kerk van
Adorp naar "De Bron" in Beijum, Groningen. Dat laatste is een open geloofsgemeenschap
met een inspirerende dominee en een dito pastoor als voorgangers die staan voor geestelijke
vrijheid en die zelf ook zoekend op weg zijn. In Sauwerd is er intussen ook veel veranderd. De
Gereformeerde kerk is gefuseerd met de Hervormde kerk tot PKN. Ze bezoeken "vorming en
toerusting" nu weer in Sauwerd, maar blijven De Bron trouw.
In 2013 hebben Albert en Trijn hun huis aan de Stationsstraat verkocht en zijn verhuisd naar
Winsum, naar een gelijkvloerse woning in wooncentrum Viking, in de wijk De Brake. Trijn kan
lichamelijk niet veel meer en heeft 's morgens en 's avonds hulp van Thuiszorg. Voor de overige dagelijkse dingen is Albert feitelijk mantelzorger voor haar. Albert zelf is, zeker gezien zijn
leeftijd, nog goed gezond, leest de krant zonder bril, rijdt nog auto en is goed op de hoogte wat
er in de wereld gebeurt, dichtbij en veraf.
Januari 2017, Bé Kuipers

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 dorpswinkel, hopelijk
kunnen wij hierin de boekenpost voortzetten.
U hoort nog van ons!
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Ludieke actie tegen de bouw van 380 kV hoogspanningslijn
Op zaterdag 21 januari j.l. hebben de werkgroepen Sauwerd-Wetsinge en Westerdijkshorn
een korte ludieke actie georganiseerd i.s.m. de gebieds- en belangenorganisaties en bewonerswerkgroepen in de provincie Groningen. In dat kader heeft Hiska Ubels, van de werkgroep
Westerdijkshorn en de grote animator van onze acties tot nu toe, op die zaterdagmorgen een
interview met een journalist van de Volkskrant gehad. Daarbij was ook Els Wessels van onze
werkgroep aanwezig met nog een paar vertegenwoordigers van andere belangengroepen. Dit
om nog één keer landelijke aandacht te vragen voor onze argumenten en om bij de dames en
heren Kamerleden nogmaals ons belang te benadrukken. Op 24 januari zal namelijk worden
besloten of, en zo ja wanneer de Tweede Kamer gaat debatteren over de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn tussen de Eemshaven en Vierverlaten.

Vertegenwoordigers van de gebiedsorganisaties, bewonerswerkgroepen en aan aantal belangstellenden uit de dorpen Sauwerd, Klein en Groot Wetsinge verzamelden zich om plm.
12.00 uur op het kerkplein in Sauwerd en liepen vandaar richting Klein Wetsinge. Halverwege,
onder de bestaande hoogspanningslijn, is na een kort woord van Marco Glastra van Het Groninger Landschap, een groot spandoek doormidden geknipt, met de tekst: "Kamp wil Groningen
in tweeën knippen". Ook de Ommelander Courant en de tv-camera van RTV Noord waren aanwezig. De opkomst van belangstellenden was behoorlijk, zo'n vijftig personen zijn geteld. De
actie was die dag op RTV Noord te zien en is door de NPO Nieuwsdienst (NOS) overgenomen
op hun website. Landelijke en provinciale aandacht dus. Actie tot zover geslaagd!
Op dinsdagmiddag 24 januari verscheen op de website RTV Noord het volgende bericht:
"De Tweede Kamer gaat in debat over de nieuwe hoogspanningskabels tussen de
Eemshaven en industrieterrein Vierverlaten. Dat is dinsdagmiddag besloten in een
procedurevergadering in de Kamer. (...) Zestien natuur- en bewonersorganisaties
streden voor een alternatief plan. (...) De organisaties willen ook dat het tracé in samenspraak met boeren en buurten wordt gemaakt. Kamp wordt verweten voorheen
niet goed te hebben geluisterd naar de wensen van de organisaties, die zich bovendien gesteund zien door acht gemeenten en de provincie Groningen. De Tweede
Kamer gaat nu in debat over het tracé. Wanneer dat zal plaatsvinden, is niet bekend."
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Niet alleen deze ludieke actie, de artikelen in de landelijke dagbladen Volkskrant en NRC (met
een interview met gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen) van dinsdag 24
januari, maar ook eerder de vele brieven aan minister Kamp, de e-mails aan de Kamerleden,
het vele lobbywerk in Den Haag, de positieve opstelling van de wethouders van de betrokken
gemeenten en de statenleden en gedeputeerden van de provincie hebben tot nu toe dus in
zoverre succes gehad: er zal in de Tweede Kamer over gediscussieerd worden met minister
Kamp! Wij blijven het volgen en houden u op de hoogte.
Namens de werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV,
Bé Kuipers

Van de Stichting 55+ ASW
Kom stap over de drempel in 2017 en doe met ons mee op de donderdagochtend van 10.0011.00 uur in de sporthal aan de Oosterstraat in Sauwerd!
Een actieve damesgroep is elke week een uurtje bezig met o.a.: bewegen op muziek, coördinatieoefeningen, lenigheid, kracht, uithoudingsvermogen, balans en valpreventie. Plezier en
samen bewegen staat voorop!
Kom gerust een keer gratis meedoen!
Info: Pia Deemter, ' 050-3061816
Corry Westerkamp , ' 0595-442983

Digitale hoek: computercursussen

	
  

De Digitale Hoek van de Stichting 55+ASW is weer van start gegaan met de computercursussen. We zijn een leercentrum van het landelijk SeniorWeb voor het gebied boven
de stad Groningen.
Voor cursisten die niet zo goed de kleine lettertjes meer kunnen lezen hebben we grotere
schermen.
Men kan zich weer opgeven voor de volgende cursussen:
Windows10; tablet met Android; tablet met Apple; cursus fotobewerken, video en muziek met
het programma in Windows 10; fotoboek maken met Albelli; Excel; Word en sociale media met
o.a. facebook.
Voor wie mappen maken en organiseren nog een probleem is geven we een korte cursus.
Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begeleiding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen.
Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.
De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge zijn van harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Nelly Rasker '. 050-3061036 of P. Drijfhout ' 0503061960 of per mail * stichting55plusasw@live.nl.
30

Contactblad 15 februari 2017

www.contactblad.info

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.
Alle bijeenkomsten worden op de maandagochtend gehouden van 10.00-12.00 u.
20 februari: Thema-ochtend 'Paardenmelkerij', Ubbegaheem te Sauwerd
Dhr. De Winter komt vertellen over Paardenmelkerij de Lage Wierde uit Wirdum.
De paarden die de melk produceren, worden het hele jaar door verwend op de boerderij. De
landelijke omgeving én de goede verzorging van de Haflingers geven de kans om deze gezonde drinkmelk te krijgen.
Paardenmelk werd al in de oudheid gebruikt als voedend, versterkend en energie vergrotend middel. Een eigenschap van paardenmelk is dat het (een gezonde) spijsvertering ondersteunt. Paardenmelk bevordert de afweer, helpt bij de opbouw van een goede darmflora van
het maag/darmkanaal en heeft een gunstige invloed op de droge en gevoelige huid
27 februari: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd
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.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

Expositie schilderijen, tekeningen en objecten in kerk
Adorp
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Informatie over persoonsgegevens
VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen,
die in Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrekken van gegevens aan derden.
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u
dan contact op met het Klantcontactcentrum. Bent u inwoner van de gemeente Winsum, dan
kunt u uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U moet zich dan wel legitimeren.
U kunt uw gegevens ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden,
dan kunt om correctie vragen.
Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vragen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.
Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens
zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken dit overzicht kosteloos toegestuurd.
Aanvraagformulieren op  www.winsum.nl
De volgende formulieren zijn digitaal beschikbaar op  www.winsum.nl - Gemeentewinkel
Aanvraagformulier geheimhouding: Gebruik hiervoor de gele button “Product bestellen”.
Aanvraagformulier persoonsgegevens opvragen / overzicht opvragen aan wie het afgelopen
jaar de persoonsgegevens zijn verstrekt: Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen. Gebruik hiervoor de gele button “Eigen gegevens opvragen”
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact op nemen met het Klantcontactcentrum,' 0595-447777.

UITSCHRIJVINGEN ZONDER AANGIFTE VAN VERHUIZING
De gemeente heeft de plicht ambtshalve opname gegevens over vertrek van inwoners bekend
te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aangifte van
verhuizing te hebben gedaan.
Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een overzicht van deze gegevens.
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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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informatie over subsidies
SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2017
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 2017 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 15.000,--;
• 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. Dit kan digitaal via onze
website  www.winsum.nl met het aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt het
formulier ook afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.
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 over de verschillende vormen van subsidie is te vinden op  www.winsum.nl.
Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen. U kunt ook bellen of mailen
met de heer M.P. Latuputty van de afdeling Samenleving, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Winsum ' 0595-447777 of via * gemeente@winsum.nl.
SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag
dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Voorwaarden
Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organisatie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende
draagvlak is in de buurt. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsidie krijgen.
Aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via www.winsum.nl/subsidie.
De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het bereiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie
meer, ook al voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden. U kunt uw aanvraag het hele jaar door
indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
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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
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment,
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om
de storing te verhelpen.
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.
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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!
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.
Inwo-ners 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
Mijn baasje schept op!
dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.
• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als
uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers
komen, riskeert u een bekeuring.
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
De gemeente Winsum zet nu alternatieve methoden in. Deze methoden zijn minder effectief;
om hetzelfde straatbeeld te houden moet het onkruid vaker worden bestreden. 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.
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Gladheidsbestrijding 2016-2017
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar.
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk.
Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. Wij streven
naar een maximale veiligheid, voor een redelijke prijs, rekening houdend met het milieu. Dit
is vastgelegd in de Winterdienst 2016-2017, te vinden via  www.winsum.nl. De Winterdienst
ligt ook ter inzage bij het Klantcontactcentrum.
Strooien en schuiven
• Bij onverwacht opvriezend wegdek worden de hoofdwegen, bruggen en fietspaden binnen
3,5 uur gestrooid. Direct daarop volgen dan de wijkontsluitingswegen. Het totale areaal is
binnen 5,5 uur gestrooid.
• Bij aanhoudende sneeuwval en/of ijzel worden de wegen en fietspaden binnen 5,5 uur na het
stoppen van de sneeuwval of ijzel sneeuwvrij / gestrooid.
• Om gladheid te voorkomen bestrijdt de gemeente de gladheid ook preventief, dus als er
gladheid wordt voorspeld. Dit gebeurt op doorgaande wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswegen, bus- en schoolroutes en doorgaande wegen langs het water.
Wat kunt u zelf doen?
Het weer blijft een grillig natuurverschijnsel. Niet alle situaties zijn te voorzien! Pas uw weggebruik aan op de weersomstandigheden. Neem zoveel mogelijk de doorgaande routes. Door
het verkeer wordt het wegenzout verder “ingereden” waardoor achtergebleven sneeuwresten
snel wegsmelten. Hou de stoep voor uw woning of bedrijf sneeuw- en ijsvrij. Help ouderen een
handje zodat ook zij zich veilig kunnen verplaatsen.
Gladheidsjournaal
Op  www.winsum.nl vindt u het gladheidsjournaal. Met onder andere de strooiroutes, de
meest gestelde vragen over gladheidsbestrijding en de laatste uitrukken. Ook melden wij onze
strooiritten via Twitter.
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