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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
april
maand
maand
16
17
18

!

18

18.00 u.

18
18
21
21
25

19.30 u.
20.00 u.
17.30 u.
17.30 u.
7.45 u.

27
28

17.30 u.

mei
maand
4
4
5
5
5
10
13
14
20
21
25
28

juni
4
5
9

19.30 u.

18.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
15.00 u.

Hulp gezocht i.v.m. plantverkoopactie (zie pagina 21)
Gastgezinnen gezocht voor 'Op Roakeldais" (zie pagina 20)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Laatste dag aanmelding reisje naar Duitsland Vrouwen van Nu/St. 55+
A-S-W (zie pagina 30)
Ophalen spullen in Sauwerd en Wetsinge voor rommelmarkt op 21 april
(zie pagina 17) in verband met Pasen dit jaar dus dinsdag ophaaldag
Hist. Kring Ubbega, ledenvergadering, Artharpe te Adorp (zie pag. 19)
Hist. Kring Ubbega, lezing, Artharpe te Adorp (zie pagina 19)
Rommelmarkt op Kerkplein in Sauwerd (zie pagina 17)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 21 voor menu en aanmelding)
Reisje naar Duitsland Vrouwen van Nu/St. 55+ A-S-W (zie pagina 30)
- aanmelden uiterlijk 18 april
Koningsdag/50e verjaardag Koning Willem Alexander (zie pagina 22)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie p. 21 voor menu en aanmelding)

Gastgezinnen gezocht voor 'Op Roakeldais" (zie pagina 20)
Nationale herdenking
Herdenking bij monument Plantsoenweg te Sauwerd (zie pagina 23)
Bevrijdingsdag
Perkplantenverkoop en hanging baskets (zie pagina 21)
Rommelmarkt in Artharpe te Adorp (zie pagina 21)
Rode Kruis uitje, Ot en Sien + huifkartocht (zie pagina 15)
Expositie in kerk Adorp (zie pagina 24) met officiële opening
Expositie in kerk Adorp (zie pagina 24)
Expositie in kerk Adorp (zie pagina 24)
Expositie in kerk Adorp (zie pagina 24)
Hemelvaartsdag
Concert Gerard en Gerben van Reenen "Die schöne Müllerin", 't Sael te
Groot Wetsinge (zie pagina 29)

Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Rode Kruis uitje, Bad Nieuwe Schans (zie pagina 15)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
15 apr.
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
23
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30
9.30 u. - ds. K.G. Pieterman
7 mei
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
14
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
28
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
4 juni
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
11
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
18
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Stille Zaterdag, Heilig Avondmaal
Paaszondag

Jeugddienst
Hemelvaart
Pinksteren, Heilig Avondmaal
Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
16 apr.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.M. Beute
23
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. R. IJbema
30
9.30 u. - ds. L.G. Boonstra
16.00 u. - ds. R. IJbema
7 mei
9.30 u. - ds. H.W. van Egmond
14.15 u. - ds. J.v.d. Wal
14
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.E. Leeftink
21
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.E. Leeftink
25
9.30 u. - ds. W. Jagersma
28
9.30 u. - ds. A.J. Minnema
14.15 u. - ds. W. Jagersma
4 juni
9.30 u. - ds. W. Jagersma

11
18

14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.

-

ds. A.G. Bruijn
ds. W. Jagersma
ds. A.G. Bruijn
ds. Jt. Janssen
ds. H. Zeilstra

Paaszondag, 3e themadienst

Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Hemelvaartsdag

Pinksteren, afleggen openbare
geloofsbelijdenis		
Heilig Avondmaal

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.
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks
Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 23)
maandag
Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 20.45-21.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Boekenpost Sauwerd zie pagina 22
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 22
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
maandelijks
1e maandag

Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maximaal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat
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S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge 		
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
Spoedlijn

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

 3061281
050 3062247
112

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
Spreekuur: op afspraak: Bij voorkeur bellen tussen 8 en 10.30 uur. De assistente stelt
u enkele vragen om de urgentie te kunnen
bepalen, dit voor een goede spreekuur planning. Per afspraak worden 10 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dit graag aangeven.
Visite aanvragen: graag voor 10.30 uur bellen.
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 rekening 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 tussen
10.00 en 11.00 u. 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,

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 donderdag tussen 13.00 en 15.00 uur. U
hoeft geen afspraak te maken, op deze tijdstippen mag u gewoon binnen komen lopen.
Graag even melden aan de balie.
Uitstrijkjes door de assistente op afspraak
maandag en dinsdag om 11:00 uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam
voor 10.00 uur. (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.
Tweede Paasdag(17 april) gesloten
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 35.
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

Contactblad 15 april 2017

	
  

9

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouw carport, Burchtweg 16 in Sauwerd, 9771 BB (201700034, 3 maart 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:
•
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.
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Sportweek Sauwerd voor een sportweek 12 t/m 17 juni 2017 (08 maart 2017)
• Volleybalvereniging Artharpe voor een rommelmarkt op 5 mei 2017 van 18.00 uur tot 20.00
uur in het dorpshuis te Adorp (16 maart 2017)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 kastanje, Molenweg 13, 9774 PG Adorp
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).

COMPENSATIEREGELING VOOR BUDGETHOUDERS VAN START
Houders van een persoonsgebonden budget voor zorg en/of ondersteuning kunnen van 1
maart tot en met 31 mei 2017 financiële compensatie aanvragen voor nadelige gevolgen van
vertraagde betalingen in 2015. Zij komen in aanmerking voor compensatie als:
• er in 2015 sprake was van één of meer te late betalingen van het pgb (> 30 dagen na de
factuurdatum);
• zij daardoor aanzienlijke extra kosten hebben moeten maken;
• deze kosten behoren tot in de regeling genoemde categorieën, waaronder telefoonkosten,
kosten voor het afsluiten van een lening of inzetten van eigen middelen en kosten voor de
inzet van extra personeel;
• deze kosten hoger zijn dan de drempelbedragen die in de regeling staan;
• zij kunnen aantonen dat de kosten samenhangen met de te late betaling van het pgb; deze
bewijsplicht geldt niet voor telefoon/porto/postkosten. en kosten voor inzet eigen middelen
indien deze niet hoger zijn dan € 75.
Voor meer informatie kunt u terecht op  www.compensatieregelingpgb.nl. U kunt ook bellen
met: ' 070 – 20 90 999.
10
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ZWEMABONNEMENT UIT HET PARTICIPATIEFONDS?
Komt u in aanmerking voor een vergoeding uit het gemeentelijk Participatiefonds? En wilt u dit
(weer) gebruiken voor de aanschaf van een zwemabonnement bij zwembad De Hoge Vier?
Dan is de volgende informatie voor u van belang.
Wat is er veranderd?
Voorheen kon u een zwemabonnement ophalen bij het zwembad en de nota zelf voorschieten.
Met ingang van 2017 kunnen de kosten ook direct worden vergoed aan het zwembad, als u
de kosten voor het zwemabonnement niet zelf kan voorschieten. De gemeente kan de kosten
na goedkeuring van uw aanvraag en de ontvangst van een ondertekend declaratieformulier,
vergoeden aan het zwembad en daarna kunt u het abonnement ophalen bij het zwembad.
Hoe gaat het in z’n werk?
Als u de kosten voor het zwemabonnement vergoedt wilt krijgen, moet u dit schriftelijk aanvragen. Het formulier is verkrijgbaar bij Werkplein Ability (Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum)
en te downloaden via  www.werkpleinability.nl. Telefonisch aanvragen kan ook: ' 0595-750
300 (van 09.00 uur tot 12.30 uur). Mensen die al een uitkering ontvangen of geen uitkering
ontvangen en een aanvraag in het kader van het Participatiefonds willen indienen voor een
zwemabonnement, worden verzocht meteen met de aanvraag een ondertekend declaratieformulier in te leveren. Het declaratieformulier is voor iedereen op te vragen en ook te downloaden via de website.
Let op: Het afhandelen van uw aanvraag kost enige tijd. Dien uw aanvraag daarom zo spoedig
mogelijk in. Lees ook de belangrijke info over de voorverkoop van abonnementen op  www.
zwembad-dehogevier.nl/.
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. 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
Sommige kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun
leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Het lidmaatschap van een sportvereniging kan moeilijk op
te brengen zijn voor ouders met een laag inkomen. Het Jeugdsportfonds helpt hierbij. Ga naar
www.leergeld.nl en doe een aanvraag! Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de contributie
rechtstreeks overgemaakt aan de penningmeester van de club. Voor bijvoorbeeld sportkleding
kunnen vergoedingen ook worden uitgekeerd in de vorm van een tegoedbon, die ingeleverd
kan worden bij de firma die daarop staat vermeld.
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 OVambassadeurs zijn te bereiken via * ov-ambassadeurs@hotmail.com of ' 0595-43 3245.
HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat.
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het is belangrijk om op tijd hulp
te vragen. Online hulp is te vinden op  www.hulponline-noord.nl.
www.contactblad.info
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Begraafplaatsen vergroenen
Vanaf maart 2016 zijn chemische middelen voor onkruidbestrijding op openbare paden en
straten verboden. Dat is goed voor ons milieu en biedt kansen om begraafplaatsen te vergroenen. U heeft tegelijk misschien gemerkt dat alternatieve methodes van onkruidbestrijding
niet altijd goed uitpakken. Op begraafplaatsen waar veel bedekking is van schelpen ervaren
we dit ook.
Stap voor stap aanpassen
We streven naar een kleiner oppervlak aan bedekking door schelpen. Allereerst doen we dit
heel bewust in kleine stapjes. Dit jaar is vooral bedoeld om te onderzoeken wat in welke situatie een goede aanpak kan zijn. Door op beperkte schaal te starten kunnen we relatief eenvoudig bijsturen.
Wat gaan we doen?
Eén oplossing die geschikt is voor alle situaties
bestaat niet, daarvoor is de inrichting van begraafplaatsen te divers. We doen dit daarom op verschillende manieren. Op een aantal plekken wordt
schelpenbedekking vervangen door heesters. Op
kleine schaal onderzoeken we of bodembedekkende vaste planten een optie kunnen zijn om op
grotere schaal toe te passen.
Er zijn paden waarvan we vinden dat een bedekking met schelpen niet per se nodig is. We doen
een proef om een aantal paden te veranderen in
graspaden. We verwachten hiermee het beeld te
verbeteren zonder dat het veel invloed zal hebben
op de begaanbaarheid. We doen dit met een paar
minder intensief gebruikte paden.
Hetzelfde doen we met de schelpenbedekking tussen graven. Gefaseerd gaan we dat veranderen in
gazon.
Met het oog op vergroening zijn er gazons waarvan
we vinden dat het best wat natuurlijker zou mogen.
We gaan daarom een paar gazons omvormen tot
Van schelpenpad naar graspad
een kruidenrijke vegetatie. Dit gaan we doen op
een oud gedeelte waar zelden nog begraven wordt en een deel waar (de komende jaren)
helemaal niet begraven wordt.
Wat betekent het voor u?
We gaan geen graftuintjes weghalen. Het onderhoud ervan blijft de verantwoordelijkheid van
nabestaanden. Aanwezige potten, vazen en andere voorwerpen verplaatsen we tijdelijk als dit
nodig is om schelpen te kunnen verwijderen en gras in te zaaien.
Tijdelijk kan een pad zijn afgesloten omdat we het hebben ingezaaid. Het aangezicht zoals u
dat gewoon was verandert langzaam doordat schelpenverharding plaats maakt voor groen.
Op de kaartjes kunt u zien waar we wat gaan doen.
We vragen voor dit alles uw medewerking en begrip.
Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de beleidsmedewerker groen via het klantcontactcentrum ' 0595-447777 of * gemeente@winsum.nl .
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Onderstaand de wijzigingen op de begraafplaatsen van Adorp en Sauwerd.

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

www.contactblad.info
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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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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
Rode Kruis afdeling Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie.
Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar weer 6x een
dag/middag uitje gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen
met een lichte handicap, rolstoelgebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
De volgende dagen staan op de agenda:
¾Woensdagmiddag
¾
10 mei: 				 Ot en Sien met huifkartocht
¾Dinsdag
¾
9 juni de hele dag:			 Bad Nieuweschans.
¾Dinsdagmiddag
¾
12 september:		 BYzaak Yde de Punt
¾Dinsdag
¾
10 oktober:						 Stamppot buffet + struisvogelboerder
¾Woensdagmiddag
¾
8 november:		 Haarwerken Koopal Groningen
¾Woensdagmiddag
¾
13 december: Kerstshoppen Tuinland Groningen
U kunt zich voor de uitjes opgeven bij:
Lobke Overdevest * 0595 571725 /
Hennie Wijbenga
0595 402600
Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden.
De Henry Dunant vaart ook dit jaar weer voor het Rode Kruis.
Heeft u belangstelling voor één van de vakanties U kunt zich direct aanmelden of eerst meer
informatie aanvragen. Informatie is te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Proef met mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen
Inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en
Loppersum (BMWEDAL) die gebruik maken van de WMO, kunnen straks voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen allemaal terecht bij een mobiel servicepunt.
Leverancier RSR, waar de gemeenten een contract mee hebben, zet hiervoor een bus in. Het
Mobiele Service Punt is gestart in 2016 in enkele gemeenten. Inmiddels staat de bus in alle
gemeenten op een vaste plek, op een vast dagdeel per twee weken. Het inzetten van de bus
is een proef en wordt in de tweede helft van dit jaar geëvalueerd.
Naast het telefonisch of per mail melden van een vraag of storing, kan men nu ook zonder
afspraak terecht op een van de locaties waar het mobiele servicepunt staat. De eerste reacties van bezoekers zijn bijzonder positief. Er is onder andere veel vraag naar eenvoudige rolstoelen, het oppompen van een band en douchestoeltjes. Ook inwoners die geen gebruik van
de Wmo terecht kunnen bij de Mobiele Service Bus,
Op een vast dagdeel en vaste locatie
In alle zeven gemeenten staat de bus tweewekelijks op een vast dagdeel op een vaste locatie.
De Mobiele Service Bus is te vinden in het centrum van het dorp Winsum tegeonver de bibliotheek op de dinsdag in de even weken van 13.30-16.00 u.
Op de website van RSR:  www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service
Bus te vinden.
www.contactblad.info
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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.
16
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 euro
(ook af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu!
Openingstijden
Zondag
Gesloten
Maandag
Gesloten
Dinsdag
17.00 – 21.00 uur
Woensdag
17.00 – 21.00 uur
Donderdag
17.00 – 00.00 uur 		
Vrijdag		
17.00 – 00.00 uur
Zaterdag
17.00 – 00.00 uur
De keuken sluit om 21.00 uur.
Voor feesten, partijen, vergaderingen en catering enz. kunt u op afspraak ook buiten reguliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via ' (050) 3061457 of (06) 11918517 of
via * fienekekladder@hotmail.com.

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.
In verband met 2e Paasdag worden de spullen op dinsdag, 18 april vanaf 18.00 uur
opgehaald. Verzoek om de goederen zoveel mogelijk langs de weg te plaatsen. Geen grof
vuil. Geen afgedankte apparaten als bijvoorbeeld koelkasten en computers.
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.
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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

Reumafonds haalt € 773 op in Sauwerd/Wetsinge/Adorp
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden en bewoners in Sauwerd/Wetsinge/
Adorp voor hun grote inzet en bijdrage aan de landelijke collecteweek.
Tijdens de collecte van 13 t/m 18 maart 2017 is in Sauwerd/Wetsinge € 521 opgehaald, en in
Adorp € 252.  Met deze donaties financiert het Reumafonds wetenschappelijk onderzoek om
reuma te bestrijden.

€ 690 euro voor Amnesty International
De collecte van Amnesty International, die van 5 tot en met 11 maart 2017 plaatsvond in de
dorpen Adorp, Sauwerd en Wetsinge, heeft € 690 euro opgebracht. Twaalf vrijwilligers collecteerden voor de mensenrechtenorganisatie.
Opbrengst van onschatbare waarde
Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen
geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde.
Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen.
Bijvoorbeeld voor Zainab al-Khawaja uit Bahrein. De mensenrechtenactiviste werd tot een
jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze de koning zou hebben beledigd: ze had een foto
van hem verscheurd. Ze zat tweeënhalve maand met haar zoontje in de gevangenis, totdat
ze op 31 mei 2016 werd vrijgelaten. Amnesty, dat haar als gewetensgevangene beschouwde,
voerde actie voor haar.
Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op  www.amnesty.nl.
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Graag wil ik u uitnodigen voor de traditionele voorjaarslezing die dit keer gehouden
zal worden op dinsdag 18 april 2017 in dorpshuis Artharpe te Adorp.
De heer Mans Schepers, woonachtig in Adorp, zal voor ons spreken over:

	
  

Vroege boeren op de kwelder
Onderzoek aan terpen en wierden vindt al meer dan honderd jaar plaats. We weten daar al
heel veel van. Toch vindt er juist de laatste jaren een omslag plaats in ons denken over het
leven op een wierde voordat de grote bedijkingen begonnen.
Drie thema's zullen aan de orde komen:
Ten eerste: hoe zag het landschap rond de wierden er uit, hoe is dit ontstaan en kunnen we
vaststellen in welke mate mensen in die tijd daar al invloed op uitoefenden.
Ten tweede: hoe was de akkerbouw in het gebied, welke gewassen waren er beschikbaar, en
was er sprake van variatie in tijd en ruimte? Wat weten we van de plaatsen van de akkers, de
methoden van grondbewerking en bemesting, en vooral: wat weten we niet?
Ten derde: een meer 'holistische' slotoverweging. Het voorafgaande overziend, wat kunnen
we dan zeggen over de rol tussen mens en landschap, en hoe zag een gewone maaltijd in het
gebied er eigenlijk uit. Dat laatste is wetenschappelijk deels 'glad ijs', maar daarom misschien
juist interessant om over na te denken en samen wat discussie over te voeren.
Dr. Mans Schepers is als archeoloog verbonden aan het Terpencentrum van het Groninger
Instituut voor Archeologie
De lezing is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt € 4,- inclusief een kop
koffie of thee. Leden hebben gratis toegang.
Plaats:
Aanvang:

Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 in Adorp.
20.00 uur

Voor de leden:
Voorafgaand aan de lezing zal de jaarvergadering worden gehouden met de financiële verantwoording, de begroting 2017, het jaarverslag 2016 en een bestuurswisseling. De vergadering
begint om 19.30 uur.
Gerta Boonstra-Ludden, secretaris
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GEZOCHT GASTGEZINNEN VOOR “Op Roakeldais”.
Woont u in Adorp, Sauwerd of Wetsinge en lijkt u het leuk om andere culturen
over de vloer te hebben voor een paar dagen. Twijfel niet langer en meld u aan
voor gastgezin. Tijdens het dansfestival Op Roakeldais in Warffum .
Als blijk van waardering krijgt u 2 doorlopende vrijkaarten voor het festival.
Op Roakeldais is van 29 juni tot en met 2 juli 2017 in Warffum.
Voor vrijblijvende informatie kunt u contact met ons opnemen.
Jan Willem Raangs en Anneke van der Molen.
Provincialeweg 34 te Adorp.
050-3061223 of 0629492849
Email: anneke_m12@hotmailo.com

Dorpstafel in "Artharpe": menu’s april
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 april
Vrijdag 21 april
Hoofdgerecht: Bami goreng met foe-yong-hai
Nagerecht:
Lemoncurd met yoghurt
Vrijdag 28 april: Laatste Dorpstafel van dit seizoen
Hoofdgerecht: Voorjaar-stoofschotel", mooie jonge groenten met mals vlees, met puree
Nagerecht:
Chocolade surprise
We kijken terug op een geslaagd seizoen voor de dorpstafel met telkens weer verrassende
menu’s met heerlijke gerechten. We stoppen nu tijdelijk in de zomerperiode, maar aanstaande
september gaan we verder met de dorpstafel. De maandelijkse menu’s, te beginnen met september worden dan weer, zoals gebruikelijk gepubliceerd in het Contactblad en ze komen ook
te hangen op de prikborden in Adorp.
We zien u in september graag weer bij de dorpstafel.

Rommelmarkt in Adorp: Vrijdagavond 5 mei
Op vrijdagavond 5 mei organiseert volleybalvereniging Artharpe haar jaarlijkse rommelmarkt.
De inkomsten worden gebruikt om het volleybal in Adorp en Sauwerd te ondersteunen.
U bent van 18.00 tot ± 20.00 uur van harte welkom in Dorpshuis Artharpe. Tijdens de rommelmarkt zullen er ook diverse soorten hang- en potgeraniums aangeboden worden.

Perkplantenverkoop en hanging baskets
De lentekriebels? Prachtige planten voor terras/balkon of bij de deur willen we graag weer bij
jullie brengen, voor het goede doel. Weet je het nog? Voor de Roma kinderen in Roemenië,
die we een weekje vakantie gunnen. En wanneer is de actie? We komen vrijdag 5 mei met de
planten in het dorp om ze met helpers te bezorgen. Hoe werkt het? Net als vorig jaar willen we
weer met een bestellijst werken. Wil je helpen met rondbrengen? Dat zou geweldig zijn! De
bestellijsten willen we graag 15 april gebracht hebben. In de week van Pasen weer ophalen,
ook helpen? Mail naar * dienekekloosterman@hotmail.com ' 0504032047.
www.contactblad.info
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Koningsdag 2017 in teken 50ste verjaardag Koning Willem-Alexander
Koningsdag 2017 komt er weer aan. Deze 27e april staat in het teken van de 50ste geboortedag van onze Koning Willem-Alexander. Omdat wij deze mijlpaal graag samen willen vieren,
hebben we dit jaar kosten nog moeite gespaard om alle inwoners van Sauwerd en Adorp te
kunnen verrassen met iets lekkers bij de koffie. En omdat bij een feestje ook muziek hoort,
hebben wij het repertoire tijdens de Aubade uitgebreid. Wij twijfelen er niet aan dat u allen mee
zult zingen in aanwezigheid van de plaatsvervanger van de Koning; onze burgemeester!
Ook dit jaar organiseren wij, voor de 2de keer, de Grote Koninklijke Poffert Wedstrijd! De uitdaging is natuurlijk om wederom een recordaantal deelnemers te kunnen verwelkomen.
Ook zal er dit jaar - bij goed weer - een sportief element aan de dag worden toegevoegd. Het
is dus verstandig om de sportkleding alvast gestreken klaar te leggen. Het totale programma
zal binnenkort via verschillende mediakanalen bekend worden gemaakt. We hopen dat u na
het lezen hiervan net zo enthousiast wordt als wij!
Tot slot nog een zakelijk verzoek. Omdat wij als Oranje Vereniging afhankelijk zijn van de contributie van onze leden, willen wij u verzoeken deze tijdig over te maken. We zien u allen graag
op donderdag 27 april tijdens de Koninklijke festiviteiten in de dorpen!
Namens de Oranjevereniging, Patrick Arends

* OranjeverenigingPWA@gmail.com

Van de Stichting 55+ ASW
Kom en doe met ons mee op de donderdagochtend van 10.00- 11.00 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

Boekenpost in Sauwerd
Vorig jaar 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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Nationale herdenking 4 mei
De Nationale Herdenking van allen, burger zowel als
militair, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van
het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door
oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal ook
dit jaar weer worden gehouden en wel op 4 mei a.s.
De Nationale Herdenking is niet alleen in dankbaarheid
stilstaan bij hen die het hoogste offer brachten, doch
houdt ook bezinning in op heden en toekomst.
De herdenkingsbijeenkomst is tevens een appèl op
ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige
maatschappij ten aanzien van onderdrukking, racisme
en onverdraagzaamheid.

	
  

Het comité zal het bijzonder waarderen indien u bij
deze plechtigheid van uw belang-stelling blijk zou willen geven.
Het verloop van de plechtigheid is als volgt:
19.30 u.

verzamelen bij het monument aan de Plantsoenweg te Sauwerd;
vervolgens optreden van muziekvereniging “Adorp”, voordracht/gedicht en toespraak namens het college van Burgemeester en Wethouders

19.56 u.

kranslegging namens het comité en de gemeente, gevolgd door het spelen van
“The last post”

20.00 u.

twee minuten volkomen stilte

20.02 u.

samenzang van twee coupletten van het Wilhelmus
vervolgens bloemlegging door belangstellenden

Vanaf 18.00 uur zullen van alle openbare gebouwen de vlaggen halfstok worden gehangen. Bij
zonsondergang dienen alle vlaggen te worden ingehaald.
Ook de bevolking wordt verzocht deze gedragslijn te volgen.
4 mei comité Adorp, Sauwerd, Wetsinge

Kerk van Klein Wetsinge
Dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 u.
voor koffie/thee, lunch & borrel én op aanvraag voor diner.
Regelmatig wisselende exposities en diverse optredens!
Meer informatie  www.kerkkleinwetsinge.nl
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Expositie in kerk Adorp
De CCA organiseert op 13, 14, 20 en 21 mei 2017 in de kerk van Adorp een expositie met drie
bijzondere kunstenaars. De expositie is gratis toegankelijk van 14.00 - 17.00 uur.
Tijdens de opening op 13 mei zal Jan Kroeske op het mooie orgel in de kerk van Adorp spelen.
U bent van harte uitgenodigd bij de opening op zaterdag 13 mei 14.00 uur, kerk Adorp
Rein Halbersma,  www.reinhalbersma.nl/
Al op jonge leeftijd bleek de aanleg van Rein Halbersma
(1949) voor tekenen. Vanaf 1979 ging hij zich serieus aan
de kunst wijden en volgde een lessen bij verschillende gerenommeerde kunstenaars.
Zijn favoriete onderwerpen zoekt hij in zijn directe leefomgeving, het landschap,oude bomen
in het bos van Veenklooster, het Lauwersmeer en de natte bouwlanden van de Dongeradelen
in de wintermaanden. Ook heeft hij zich toegelegd op het schilderen van paarden en koeien.
Belangrijk daarbij is dat het niet zozeer portretten zijn van de dieren, maar Rein richt zich op
het natuurlijke gedrag van de dieren en de lichaamstaal die ze uitstralen. In de zomermaanden
trekt hij er vaak op uit, per fiets of in de auto om landschappen te tekenen en te aquarelleren.
Rein Halbersma exposeert regelmatig in galerie Lauswolt in Olterterp en Galerie Het Raadhuis
in Eenrum.
Karel Sterk,  www.karelsterkkeramiek.nl/
Karel Sterk (1952) rondde de docentenopleiding MO-A en MO-B handvaardigheid af aan
Academie Minerva in Groningen. Hij is werkzaam als keramist en werkt als docent beeldende
vormgeving. Hij is aangesloten bij de Nederlandse Vakgroep Keramisten.
Karel werkt graag met glimmende en metalic-achtige glazuren. Zijn werken
kunnen binnen, maar ook buiten in de tuin staan omdat ze ook aan de binnenkant voor een groot deel geglazuurd zijn. Kenmerkend voor zijn sculpturen
of vaassculpturen zijn de vormcontrasten van hoekig/rond, scherp/zacht die
een onuitputtelijke bron van inspiratie voor hem zijn en steeds terugkeren in
zijn werk. Het zijn de harde, scherpe lijnen in contrast met zachte, vloeiende,
zoals je die in de natuur aantreft; de sneeuwduinen na een storm of de zandduinen aan de kust of in de woestijn.
Ronald Weering,  ro_re_mi@hotmail.com
Ronald Weering (1973) is afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen, met als hoofdvakken tekenen, grafiek en schilderen. Na zijn studietijd
werkte hij in Mexico in de Grafiek Werkplaats MUTEC in Puebla. Momenteel
werkt hij in het ateliercomplex Y2 in Groningen.
Ronald begint met een tekening, meestal direct naar waarneming, of hij gebruikt foto’s die hij maakt. Hij tekent vaak met potlood, pen, maar ook wel
met kwasten waarna de tekeningen worden overgezet op de houtplaat en
uitgesneden.
De hier getoonde werken zijn het afgelopen jaar ontstaan. Sommige zijn post-impressionistisch
van stijl met stippen en streepjes, andere werken zijn meer lineair en hebben daardoor een
soort directheid en gaan soms richting het karikaturale en humoreske. Het werk 'doodskop' is
op een vrijere, associatieve manier tot stand gekomen. Willekeurig geplaatste lijnen roepen
visuele associaties op die verder zijn uitgewerkt en zo ontstaat het beeld. Hierbij is de directe
waarneming niet meer aan de orde maar wordt er een beroep gedaan op wat in de herinnering
aanwezig is van iets dat ooit is waargenomen; als het ware een echo van waarneming.
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Twee veelbewogen levens
Een dubbelinterview met Lammert en Greet Bijma
door Bé Kuipers
Omdat Lammert Bijma vanwege zijn ziekte Parkinson moeilijk spreekt, zit ook zijn vrouw Greet
bij het intervieuw om hem te helpen. En ook om mij als interviewer te laten begrijpen wat hij
zegt. Lammert Gerritis geboren op 28 december 1936 in Leegkerk. In Leegkerk hadden zijn
ouders een kleine boerderij.
Hij begint met een grap: "Ik ben niet op een zondag geboren, want de kerk was leeg. En tegelijk
met mij is er ook een koppel biggen geboren. Ik ben het enige varken dat er van overgebleven
is. Toen mijn drie oudere broers werd gezegd dat er een jongetje geboren was, hadden ze alleen maar belangstelling voor de kleine biggetjes."
In 1940, vlak voor het uitbreken van de oorlog, verhuisden zijn ouders naar de boerderij tegen
de dijk van het Reitdiep, tegenover Oostum. Officieel adres toen: Hekkumerweg 17, Adorp. En
zo heeft Lammert zich ook al die tijd gevoeld, een Adorper. Zijn vader wilde liever timmerman
worden, maar Lammerts grootvader wilde per se dat hij boer werd. Zelf was grootvader ook
boer. Zo ging dat in die tijd, vaders wil is wet.
Lammert heeft drie broers, Sjirk, Wim en Frits, die allemaal zijn overleden, en nog een zuster,
Brechtje, die ook is overleden. Na Lammert kwam nog een zuster, Anke (1943), die vlak na
de bevrijding is overleden door een stuk witte fosfor uit de oorlog op te eten. Ze dacht dat het
brood was en is van binnen helemaal verbrand. "Vlak voor de bevrijding gooiden de Duitsers
veel weg," zegt Lammert, "en wij als kinderen zochten die spullen op. Wisten wij veel wat fosfor
was?"
Doordat ze op Hekkum zo'n eind achteruit woonden, zat de boerderij in de oorlog vol onderduikers, soms waren er wel acht. Deze meest jonge mannen wilden niet verplicht naar Duitsland te werken en kwamen zo de oorlog door. Maar ze moesten wel flink meehelpen op de
boerderij. Die onderduikers sliepen op de zolder boven de paardestal waar stropakken waren
opgeslagen. Via een gang in die stropakken kwamen ze bij een "kamertje" precies achter een
raampje in de achtergevel. "Het stonk daar enorm naar mensen," zegt Lammert.
Een keer dreigde er bezoek van Duitsers, ze konden hen van ver aan zien komen. Gelukkig bleek dat de Duitsers op weg waren naar een bosje, even verderop, om te oefenen. Ze
moesten daar van bomen en takken verschansingen maken. Na enige tijd kwamen er twee
Duitsers bij de boerderij om melk en etenswaar. Ze hebben niets in de gaten gehad.
Veldwachter Oostinga uit Sauwerd kwam ook eens op de boerderij. Deze Oostinga was een
"goeie", d.w.z. dat hij weliswaar in dienst was van NSB-burgemeester Karres in Sauwerd,
maar zoveel mogelijk zaken doorgaf aan het verzet. Hij vroeg aan kleine Lammert: "Zijn hier
ook onderduikers?" Waarop Lammert zei: "Nee hoor, helemaal niemand." Even later zei Oostinga tegen zijn moeder: "Dat zit wel goed met die jongen." Toch wist Lammert lang niet alles.
Zo hadden de onderduikers allemaal andere namen dan ze in werkelijkheid heetten en moest
hij ze aanspreken met "oom".
Een andere keer kwamen er twee commiezen op de boerderij, NSB-ers die belast waren met
de controle van het vee, om illegaal slachten te voorkomen. Van al het vee moest daartoe een
registratie bijgehouden worden. Bij dat bezoek bleek dat er een varken was, dat niet op papier
stond. Het varken moest daarom alsnog aan de Duitsers geleverd worden. De volgende dag
werd er een big geleverd aan de Duitse instanties in Groningen. Het ging op dat kantoor om
de aantallen en een big is ook een varken.
www.contactblad.info
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In 1942 ging Lammert naar de lagere school in Sauwerd. Daar heeft hij zes jaar over gedaan,
tot 1948. Doordat de school in de oorlog door de Duitsers was gevorderd kwam er toen van
leren niet veel terecht. Maar hij kreeg bijles van en onderduiker. Na de lagere school ging hij
naar de lagere landbouwschool in Winsum, waar hij ook zes jaar over deed, hij is twee keer
blijven zitten. Eerst tweeëneenhalve dag per week, later één dag per week. Op de vrije dagen
en uren werkte Lammert thuis op de boerderij. In 1954 kreeg Lammert zijn diploma.
Vlak daarop moest hij gekeurd worden voor militaire dienst. Hij is er maar drie weken geweest. Als gevolg van de inentingen werd Lammert erg ziek. Bovendien vroegen zijn ouders
meermalen of hij vrij kon krijgen om mee te helpen op het boerenbedrijf. Een paar militairen
kwamen overleggen op de boerderij waarom hij vrij moest hebben. "Daar hebben wij geen tijd
voor, wij moeten werken!" zei zijn moeder. De heren dropen af, maar blijkbaar waren ze wel
overtuigd van de noodzaak dat Lammert hier niet gemist kon worden. Hij werd buitengewoon
dienstplichtig.
In 1959 trouwt Lammert met Grietje Jantje (Greet) Dijkstra (1937). Greet komt van de boerderij "Nieuw Brake" aan de trekweg tussen Winsum en Onderdendam. In Onderdendam ging
ze naar de lagere school. Ze hebben elkaar getroffen via de jongerenafdeling van de CBTB
(Christelijke boeren- en tuindersbond, BK). Op een keer was er een toogdag van die jongerenafdeling in Utrecht. Lammert schijnt toen gezegd te hebben: "Daar wil ik wel met haar
naartoe."
In april aanstaande zijn ze alweer 58 jaar getrouwd. "Als de tijd snel gaat, wil dat zeggen dat
je het naar de zin hebt," zegt Lammert. Toch kom je steeds dichter bij het einde, dat realiseren
Lammert en Greet zich heel goed. Hoewel de mens gemiddeld steeds ouder wordt, zijn er toch
al heel wat mensen die de leeftijd van Lammert en Greet niet gehaald hebben. "Mijn moeder
was 56 jaar toen ze overleed," zegt Lammert.
Na hun trouwen in 1959 gingen Lammert en Greet inwonen bij zijn ouders op de boerderij
op Hekkum in een apart gedeelte. Een jaar later overleed zijn moeder. In 1962 is er brand
geweest op de boerderij t.g.v. hooibroei. Lammert en Greet waren in die tijd nog nooit met z'n
tweeën weg geweest en dat zou toen, eind augustus, eindelijk gebeuren.
Ze hadden hun drie kinderen uitbesteed en zouden juist vertrekken. Even daarvoor was er een
paar keer hooibroei geweest en ze hadden er zoveel mogelijk aan gedaan om dat te verminderen. De man die dat moest controleren zei op zeker moment: "Het gevaar is nu geweken."
Dus gingen Lammert en Greet gerustgesteld op weg naar familie elders in het land om daar
te logeren.
Na de eerste nacht stond 's morgens de politie voor de deur met de mededeling: de boerderij
is door brand verwoest. Alleen het woongedeelte is behouden gebleven. Greet: "Ons woongedeelte bevond zich aan de schuurzijde van de brandmuur, dat van Lammerts ouders aan de
andere, de goede kant. Wij waren zodoende alles kwijt en hadden ook geen onderdak meer."
Die vakantie samen konden ze bijgevolg ook wel vergeten.
Lammert en Greet en hun drie kinderen gingen noodgedwongen tijdelijk wonen in een leegstaande, onbewoonbaar verklaarde woning van boer Veldman, ook op Hekkum. Hier is dochter
Anke geboren. In de jaren van 1964 tot 1966, tijdens de herbouw van de boerderij, werkte
Lammert in de winter op de suikerfabriek in Hoogkerk, eerst in de suikerloods en later als bietenlosser. 's Zomers werkte hij op de boerderij.
De koeien zijn na de brand verkocht, bij gebrek aan stallingsruimte. Toen de boerderij weer
herbouwd en er ook weer vee was heeft het gezin Bijma nog een tijdje op de nieuwe boerderij gewoond, samen met zijn vader, die weduwnaar geworden was. Alleen tijdens de bietencampgne werkte Lammert daarna nog drie jaar op de suikerfabriek. De overige tijd werkte hij
bij zijn vader op de boerderij.
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De vraag was toen, wat moet er met de boerderij gebeuren? Broer Sjirk wilde geen boer
worden, tenzij samen met Lammert. Maar dat wilde Lammert niet, ze pasten niet bij elkaar.
Wat later was Sjirk bij een veearts aan het werk gekomen en Lammert wilde dan wel alleen
boer worden. Het was echter een familieboerderij en Lammert zou de boerderij jaarlijks moeten huren. Als dan ook zijn vader zou komen te overlijden wilden de overige broers dat de
boerderij verkocht zou worden.
De boerderij was lang zo mooi niet herbouwd als vroeger, simpel en goedkoop, en Lammert
had de aardigheid er helemaal af. "Er is geen ruzie ontstaan en later ook niet," bezweert Greet,
"maar de hele zaak ging niet door en de boerderij is toen verkocht." Daarna hebben Greet en
Lammert nog overwogen om te emigreren naar Canada, waar al twee broers van Lammert
woonden. Maar dat ging om allerlei redenen niet door.
In 1970 ging Lammert solliciteren bij de Spoorwegen. Omdat hij uit Adorp kwam vroeg de opzichter, waar hij zich bij had aangemeld, aan een paar Adorpers, die ook bij de Spoorwegen
werkten: "Kennen jullie deze man?" Zij zeiden: "Die jongens van Bijma willen wel werken."
Toen vroeg de opzichter aan Lammert: "Kun je ook maaien met de zeis?" Dat kon Lammert
heel goed. Kortom, Lammert maakte een uitstekende indruk.
Hij ging op zijn verjaardag op sollicitatiebezoek. "Wie doet nou zoiets?", werd er opgemerkt.
Maar Lammert had nog nooit een dag vrij genomen voor zijn verjaardag, nu dus ook niet. Vlak
voor de kerstdagen had hij ontslag genomen bij de suikerfabriek en direct na de kerstdagen
kwam hij bij het spoor aan het werk. Het was toen de regel bij de Spoorwegen dat alle werknemers per 1 januari een zgn. trede omhoog gingen met het salaris, direct ook al voor Lammert. Dat was voor hem dertien gulden in de maand. Voor degenen die op 1 januari waren
aangenomen gold dat niet. Sommige collega's hebben zodoende gedurende Lammerts hele
werkzame leven diezelfde trede op Lammert achter gelopen.
Bij de Spoorwegen heeft Lammert een hele gelukkige tijd gehad. Hij is een gezelschapsmens,
maar op de boerderij zat hij erg achteraf. Hij hield ervan om mensen om zich heen te hebben
en dat had hij gedurende al die tijd bij de Spoorwegen. Zijn standplaats toen was het kantoor
in het oude Noorderstation in Groningen, op de verdieping. Lammert ging met de motor op en
neer naar het werk.
Ook Greet wilde graag weg van de boerderij en daarom kochten ze een woning aan de Lindenlaan, nummer 21, waar nu dochter Titia woont met haar man. Greet was toen huisvrouw
en verzorgde de kinderen, op het laatst zeven in getal: Tjarda (1960), Henny (1961), Anneke
(1962), Anke (1963), Petra (1966), Titia (1969) en Gerrit (1969). Op dit moment hebben ze 26
kleinkinderen, één meisje is overleden. En ze hebben zes achterkleinkinderen, waarbij er nog
drie op komst zijn.
Lammert wijst me op een vrij recente foto aan de wand met de hele familie er op, inclusief
aangetrouwden, een dikke zestig personen. "Je lijkt wel een aartsvader uit de bijbel," zeg ik
onder de indruk. Lammert, lachend: "Ik kom er mee in de war hoor, met al die achterkleinkinderen." Maar Greet zegt: "Nee hoor, ik heb ze allemaal in mijn hoofd."
Lammert werkte bij het spoorwegonderhoud veel in de nachtdienst of met onregelmatige diensten. Met name op het traject Sauwerd-Roodeschool. Daardoor had hij overdag veel vrij, wat
hem goed paste. Later, na een reorganisatie, is veel personeel overgegaan naar de vaste
aannemer Strukton, zo ook Lammert. In die tijd kwam er een kantoortje in Sauwerd op de plek
van het afgebroken station. Dat was jaren de standplaats van Lammert.
Dat was ook handig omdat Greet en Lammert toen een krantenloop hadden. Oorspronkelijk
was die van de kinderen. Maar daar ging wel eens iets bij mis, ze hadden zich verslapen of
waren het vergeten. Lammert zei dan wel eens tegen zijn collega's: "Ik moet nog even weg
hoor, kranten bezorgen." Lammert was een harde werker en beresterk, niets was hem te veel.
www.contactblad.info
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Als er bijvoorbeeld gasflessen aangedragen moesten worden, had Lammert er aan elke hand
één. Anderen droegen met z'n tweeën één. Lammert is in 1993 met de Vut gegaan. Hij was
toen 57 jaar.
Het gezin Bijma is in 1980 verhuisd naar de Tuinbouwstraat nr. 3. Zeven jaar later verhuisden
ze weer, nu naar de Acacialaan nr. 16. Nog weer later zijn ze verhuisd naar nr. 20 in dezelfde
straat, waar ze nu nog wonen. Verder zijn ze beiden achttien jaar koster van de Gereformeerde
kerk in Sauwerd geweest, vanaf 1982. In die tijd vroegen ze Lammert ook voor ouderling.
Greet: "De regel was, een koster kan geen ouderling zijn. Ik ben best wel een beetje feministisch en altijd lees je overal, koster: L.G. Bijma, maar in feite was ìk het." Ze heeft er wat van
gezegd en vanaf die tijd is het veranderd in "koster: G.J. Bijma-Dijkstra". Het ouderlingschap
van Lammert is trouwens wel doorgegaan. In 2000 ging Greet ook met de Vut en kwam er een
einde aan het kosterschap.
Ik vraag aan Lammert wat hij deed toen hij met de Vut is gegaan. "Beunen," zegt Lammert. Al
lang voor zijn Vut was hij min of meer hobbyboer: schapen, geiten, kippen en zelfs een pony. Ik
heb hem meermalen getroffen in de oude boerenschuur vlak langs het Sauwerdermaar, waar
later de boerderij van de familie Veldman is gebouwd. Daar hield hij lammeren en geitjes, een
eldorado voor mijn toen kleine dochter Eva.
Aan de overkant van het spooremplacement bij Sauwerd was een strook grond begroeid met
kniehoog gras. Samen met boer Ruigrok van zijn ouderlijke boerderij op Hekkum heeft Lammert die grond geschikt gemaakt voor beweiding van zijn kleinvee. Later kreeg hij het hele
stuk langs het spoor tot aan de Munnikeweg en plaatste hij er hokken voor zijn beesten. "Daar
mocht Lammert heel graag zijn," zegt Greet.
Lammert is in 2007 een keer gedotterd en toen zijn er twee stents geplaatst. Later is hij ook
nog geopereerd i.v.m. de ziekte van Parkinson. Greet legt uit: "Bij de ziekte van Parkinson
sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor verandert de beweging, het uiterlijk en
het gedrag. De oorzaak is dat er geen dopamine in de hersenen wordt aangemaakt.
De een wordt stijf en stram, de ander gaat trillen. Ook komt in een later stadium dementie
voor." Bij die operatie zijn bij Lammert elektroden in de hersenen geplaatst, aan weerszijden
van zijn hoofd en aangesloten op een inwendige stimulator, geplaatst in de borst, vlak onder
de huid. Door elektrische stimulatie kunnen in de hersenen zodoende heel gericht symptomen
worden onderdrukt.
"Officieel ben ik mantelzorger, maar de dagelijkse verzorging van Lammert is voor mij te
zwaar," zegt Greet. Tjarda, hun dochter, of de dochter van Tjarda, Hilma, die bijna klaar is voor
verpleegster (HBOV), doen dat nu. In 2014 heeft Lammert ook nog een nieuwe heup gekregen. En dat is heel goed gegaan.
Het is daarom wel wennen voor beiden, nu Lammert vanwege zijn ziekte niet zoveel meer naar
buiten kan, zeker 's winters, als het koud is. Lammert heeft het stuk land langs het spoor overigens nog altijd, maar bij de NS weten ze dat niet, volgens Greet. Zijn zoon Gerrit laat er nu wat
schapen lopen. Als het even kan gaat hij wel elke dag op zijn scootmobiel naar de boerderij
van Gerrit, Rijnstede, tegenover de weg naar Hekkum aan de Provincialeweg.
Naast de min of meer "gewone" verschijnselen van Parkingson heeft Lammert de meeste last
van doofheid en evenwichtstoornissen. Dat laatste is ook een gevolg van Parkingson. Greet is
tot voor kort altijd goed gezond geweest. Tot onlangs is ontdekt dat ze een aneurysma heeft,
een verwijding of uitstulping van de grote ligaamsslagader, de aorta. Het wachten is nu op een
operatie. Maar ze heeft er vrijwel geen last van.
Maart 2017, Bé Kuipers
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Concert Gerard en Gerben van Reenen - Die schöne Müllerin in 't Sael
Franz Schubert schreef een drietal Liederencycli: "Winterreise", "Die
schöne Müllerin" en "Schwanengesang". Van deze drie is "Winterreise' de bekendste en meest uitgevoerde, maar "Die schöne Müllerin"
geniet ook een grote bekendheid. "Schwanengesang" is eigenlijk
geen echte cyclus, althans niet als zodanig bedoeld door Schubert.
Het zijn liederen die na zijn dood door de uitgever Tobias Haslinger
als een liederencyclus zijn uitgegeven, en als zodanig zijn ze de geschiedenis ingegaan. Het zijn liederen die pas na Schubert’s dood
voor het eerst werden uitgegeven. "Die schöne Müllerin" is minder
aangrijpend dan "Winterreise". De sfeer van de liederen is minder
triest, eigenlijk zelfs opgewekt te noemen, hoewel de paar laatste
liederen wel weer gaan over de vereenzaamde en teleurgestelde
geliefde, net zoals in "Winterreise". Maar dat beschrijven van eenzaamheid, teleurstelling en dood is nou eenmaal een kenmerk van
de romantiek, en Schubert was daar als geen ander een exponent
van.
De liederen van Schubert vragen om een intieme sfeer en entourage. Die is in ’t Sael in ruime
mate voorhanden. Net als in Schubert’s tijd wordt het een echte Schubertiade. Een intiem huisconcert met een twintigtal van Schubert’s meest hoogstaande liederen.
De datum is zondag 28 mei om 15.00 uur.
Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet en kost €15,-.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96

Kat en vleermuis
Gezellig op de koffie geweest bij de vleermuizen opvangdame en weer veel meegenomen.
Nee, niet gejat ben je mal, nee opgestoken, bijgeleerd of hoe je het maar noemen wilt. Maar
ook bij gelachen, want het zijn me af en toe donderstenen, die kleine dwergjes en ik zie zo’n
toestand dan gelijk voor me en nog wat uitvergroot, vandaar.
Zo bleek een heel jong klein dwergmannetje bij haar terecht gekomen omdat ie in een portiek
hing. Maar in een portiek hangen, dat kan natuurlijk niet in een moderne opvoeding, dat leidt
tot lichtzinnig gedrag. Een najaarsgeboorte daarom extra klein. Eerst wakker gemaakt, toen
wat te eten en gezellig bij het ‘vrouwtje’ gezeten. Nu kon hij het niet beter treffen geloof me,
echter het was een duveltje. Hij greep de gelegenheid aan door het huis te vliegen. Nu huizen
daar ook een aantal poezen en je voelt de bui al hangen. Poesjes en beweging, hihi. Precies
dat werd een klopjacht. Beweging is speelgoed voor poezenbeesten. Het kwam allemaal in
orde, want de poezen werden na hevige strijd naar de keuken verbannen en vleermuis werd
tot de orde geroepen.
Een saillant detail, vleermuizen worden kaal geboren en kunnen na vier weken pas vliegen.
Dat leren ze van hun mammie. Na een proefvlucht onder toezicht, natuurlijk van mams maar
ook tantes enzo, zijn ze echte vliegers. Bovengenoemde jongeman had de kunst dus al onder
de figuurlijke knieën.
We kennen allen het kat en muis spel, doch hier was sprake van een variatie, ze speelden kat
en vleermuis.
Hedi Schreijner
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
17 april: Geen thema-ochtend
Tweede Paasdag
24 april: Geen inloopochtend
De vakantie is begonnen, in september gaan we weer van start.

Het bestuur van De Stichting 55+ wenst iedereen een fijne vakantie.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

Reisje Vrouwen van Nu en 55+ 25 april 2017
Dit jaar organiseren we weer een reis met de Stichting 55 plus ASW en Vrouwen van Nu afdeling Adorp.
De reis gaat naar Duitsland, naar Teckelenburg en naar Berentzenhof in Haselünne. Vergeet
paspoort niet. We reizen met een touringcar van DEIMAN-tours.
Vertrek: 7.45 uur parkeerplaats Super Sauwerd
Vertrek: 8.00 uur benzinepomp Adorp
In de omgeving van Twist drinken we bij Gasthof Robben om 9.45 uur koffie, we vervolgen
onze reis naar Teckelenburg om 10.30 uur.
We komen om 11.45 uur aan in het historische stadje waar we tot 14.00 uur kunnen wandelen,
winkelen, musea bezoeken en lunchen
We vervolgen onze reis nu naar Berentzenhof in Haselünne.
Hier arriveren we om 15.15 uur. We krijgen een rondleiding, een proeverij en we kunnen de
Markthalle bezoeken,
We verlaten Haselünne om 16.45 uur.
Het heerlijke driegangenmenu wordt geserveerd om 17.45 uur in Speiserestaurant Bernard
Buten. We hopen om 20.30 uur terug te zijn bij onze opstapplaatsen.
Iedereen is van harte welkom. Geef u snel op want vol = vol.
De prijs van deze gezellige reis bedraagt € 50,00 per persoon
Het bedrag dient u voor 20 april 2017 over te maken op rekening NL61RABO0300804008
t.n.v. Stichting 55+ ASW onder vermelding van reisje 25 april 2016.
Opgeven kan tot 18 april 2017 bij:
Enge Onnes			
' 0595-438641
Trijntje Kruijer			
050-3061318
Willy Sikkens			
050-3061263
De reiscommissie Vrouwen van Nu/Stichting 55+ ASW
Trudy Kamps, Enge Onnes, Trijntje Kruijer en Willy Sikkens
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380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten is nu controversieel
De afgelopen weken is er weer het een en ander gebeurd omtrent de 380 kV hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten. Om met het allerlaatste te beginnen: na een intensieve lobby
door vertegenwoordigers van de 16 gebiedsorganisaties (maatschappelijke organisaties en
burgerwergroepen) heeft de kersverse Tweede Kamer op dinsdag 11 april het dossier, met
nog veel meer andere onderwerpen, controversieel verklaard.
De afgelopen anderhalf jaar hebben de 16 gebiedsorganisaties zich met de provincie Groningen ingezet voor een ander en beter tracé voor deze nieuwe 380 kV hoogspanningslijn.
Minister Kamp heeft voor de nieuwe 380 kV lijn steeds vastgehouden aan het bestaande tracé
van de 220 kV lijn. Hij heeft in december 2016 drie door de Tweede Kamer breed aangenomen
moties naast zich neer gelegd. Daarin werd hij opgeroepen om over het tracé in overleg te
gaan met de regio.
Vervolgens hebben deze winter, op initiatief van de provincie en wethouders van de betrokken gemeenten, de 16 gebiedsorganisaties het huidige trace geaccepteerd, omdat er tijdnood
dreigt. De opgewekte stroom van windmolens op zee, de drie energiecentrales en de stroomkabels uit Noorwegen en Denemarken kan soms maar nauwelijks vanuit de Eemshaven over
de huidige verbinding getransporteerd worden wegens te weinig capaciteit. Daarom hebben
we dit als een nieuw gegeven geaccepteerd. Een geheel nieuw trace ontwerpen zou nu veel
te lang gaan duren en is daarmee achterhaald.
De hele provincie Groningen kon vanaf dat moment met één mond naar Den Haag spreken
en lobyen met o.a. een oproep aan minister Kamp om dan toch ten minste 10 km van het
bestaande tracé ondergronds te aan te leggen. Hiervoor is het meest kwetsbare deel uitgekozen, namelijk het gedeelte vanaf het Boterdiep, tussen Onderdendam en Bedum, tot en met
het Aduarderdiep en dus ook het gedeelte tussen Sauwerd en KleinWetsinge.
Ondergrondse aanleg is volgens TenneT, het bedrijf dat de verbinding ontwerpt, uitvoerd en
onderhoudt, technisch mogelijk. Ook financieel is het geen probleem, nu immers door het
ministerie van Economische Zaken is toegezegd dat 40 km van de totale nieuwe 380 kVverbindingen in Nederland ondergronds kan worden gerealiseerd.
Die acceptatie van het nieuwe voorstel van provincie en gemeenten door de 16 gebiedsorganisaties ging niet gemakkelijk, want veel bewonersgroepen moesten daardoor flink inleveren.
Alleen Sauwerd-Wetsinge en het vogeltjesland tussen Bedum, Onderdendam en Winsum en
een stukje van het Reitdiepdal zouden hiervan profiteren. Toch hebben ook de andere bewonerswerkgroepen (Westeremden, Middag Humsterland, Zuidhorn en Nieuwe Brug) zich achter
de provincie en de gemeenten geschaard: beter een half ei dan een lege dop.
Na het energiedebat in de Tweede Kamer op 7 februari jl. is een motie Van Veldhoven (D66)
met brede Kamersteun aanvaard. Deze motie zegt het volgende:
“(...) verzoekt de regering om de natuurachteruitgang te voorkomen en daarvoor
-- ofwel minstens 10 km van het tracé van de 380kV Noord-West in Groningen te verkabelen;
-- ofwel met de regio tot overeenkomst te komen over ruimhartige compensatie van het aangetast natuurareaal en een robuust investeringspakket voor herstel van cultuurhistorische objecten in een zone van 3 kilometer ter weerszijden van het tracé en voor versterking van
landschappelijk structuren in een zone van 5 km, enz.”
Minister Kamp heeft maandag 3 april jl. in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld hoe
hij uitvoering denkt te geven aan deze motie:
De minister gaat niet ministens 10 km verkabelen (= ondergronds aanleggen), alles wordt
bovengronds aangelegd. Volgens minister Kamp zijn er geen knelpunten in Groningen. En dus
zal er gecompenseerd worden.
De minister heeft een overeenkomst over die compensatie gemaakt met gedeputeerde Stagwww.contactblad.info
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houwer en de wethouders van de betrokken gemeenten. Er is dus hierbij niet met de 16 gebiedsorganisaties over ruimhartige compensatie gesproken, een voorwaarde van de motie.
Toch zegt Kamp een deal te hebben gemaakt met “de regio”.
Deze “overeenkomst” met gemeenten en provincie is afgedwongen. Gedeputeerde Staghouwer heeft ons op het provinciehuis op diezelfde middag van 3 april (waarbij de brief naar de
Tweede Kamer met daarin de deal al klaar lag) geïnformeerd dat hij van de minister de keus
kreeg. Òf hij kon de aangeboden verdubbelde compensatie (een bedrag van plm. 14 miljoen)
aanvaarden. Òf, als provincie en gemeenten niet mee willen werken, zal het ministerie het
project met behulp van de Crisis- en Herstelwet uitvoeren en Groningen buitenspel zetten. En
dan zonder de extra compensatie en alleen de wettelijk voorgeschreven compensatie (plm.
4,5 miljoen). De lokale bestuurders vonden dat ze geen keus hadden en hebben ingestemd
met het voorstel van Kamp. Maar ze zijn zelf ook niet blij met deze uitkomst.
Er is met deze deal tussen Kamp en Staghouwer en de zijnen nu dus wel extra geld voor landschapscompensatie beschikbaar gesteld. Maar dat zal in de praktijk voor Sauwerd-Wetsinge
weinig opleveren in een gebied dat gekenmerkt wordt voor door openheid en weidsheid. Hoe
kun je die 60 meter hoge palen en het gordijn aan draden “inpassen” door wat bomen aan
te planten, met een opgeknapt kerkepad dragelijker maken, of met subsidie voor een nieuw
dorpsommetje?
Dat was eerder wel even slikken voor de 16 gebiedsorganisaties, toen wij deze winter door
de provincie en gemeenten gevraagd werden achter hen te gaan staan om zo één front te
kunnen vormen richting Den Haag. We zouden daarmee sterker staan. En dan wordt er later,
buiten ons om, een deal gesloten met de mimister, waarvan we pas achteraf op de hoogte
zijn gesteld. Dat vonden wij niet netjes en ook niet kunnen, want “de regio” is toch meer dan
bestuurders van gemeenten en provincie alleen? De 16 gebiedsorganisaties zijn boos en teleurgesteld. Een flinke vertrouwensbreuk resteert.
Zonder ons waren de bestuurders überhaupt nooit in de positie geweest om deze stap te kunnen maken, toch zijn ze volledig aan ons voorbij gegaan. Jarenlange intensieve inzet en hoogwaardige kennis is hiermee onbenut gelaten voor een zak met geld die niet compenseerbare
waarden moet compenseren: landschap en verdwijnende weidevogels. Bovendien, Nederland
is hierin heel zuinig: in Duitsland is besloten een nieuwe hoogspanningsverbinding van Hamburg naar München geheel ondergronds te realiseren om schade aan landschap en natuur te
minimaliseren. Ook een project van TenneT!
Maar nu is er dus sinds 11 april een nieuwe situatie, het dossier Groningen 380 kV is controversieel verklaard, in de ijskast gezet zeg maar. Ook de brief van Kamp aan de Tweede Kamer
met zijn voorstel tot uitvoering van de motie Van Veldhoven valt onder “controversieel”. Dat
betekent dat het huidige, demissionaire kabinet geen besluiten meer mag nemen over het
dossier 380 kV Eemshaven-Vierverlaten. Ook voor de bestuurders is dit een nieuwe situatie.
Op woensdag 12 april was op de website van TVNoord het volgende bericht te lezen:
Winsum heeft weer hoop op een ondergrondse stroomkabel, nu de komst van de veelbesproken bovengrondse hoogspanningsleiding tussen Eemshaven en Vierverlaten in de ijskast
staat. Winsum gaat zich er sterk voor maken in Den Haag, zegt wethouder Harmannus Blok.
Hij hoopt dat de andere organisaties ook weer willen meewerken. “We gaan straks met de
nieuwe minister in gesprek en proberen hem ervan te overtuigen dat het hier om kwetsbaar
landschap gaat. En dat dient beschermd te worden.”
Wij hopen dat de rijen zich weer zullen sluiten, waar eerder de bestuurders een wig in hebben
gedreven. Aan ons zal het niet liggen.
De werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV,
Els Wesels, Jaap Wolters en Bé Kuipers.
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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
Op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/winsum vindt u uw persoonlijke afvalwijzer. Vul
uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt
geleegd. Ook kunt u uw ledigingen raadplegen; daarvoor moet u eerst 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.
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

www.contactblad.info

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.
www.contactblad.info
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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?

Informatie over energie(besparing)
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
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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.
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.

Groenbeheer

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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