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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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Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
juni
maand
2
16.00 u.
2 t/m 21
11.00-18.00 u.
4
5
9
9 juni t/m 6 aug.
11
12 t/m 17
16
20.00 u.
17
24

14.45 u.
11.00 u.

25

15.30 u.

25 juni t/m 14 juli
11.00-18.00 u.
juli
t/m 14
t/m 19

Expositie Peter en Bart Wortel uit Sauwerd in gemeentehuis te Winsum
(zie pagina 21)
Rijdende Popschool bij Jeugdsoos 't Hoekje in Adorp (zie pagina 19)
Tentoonstelling foto- en kunstproject van CBS de Meander en IKC De
Wierde in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 26/27)
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag
Rode Kruis uitje, Bad Nieuwe Schans (zie pagina 15)
Expositie schilderijen van Henk van Donk uit Sauwerd in Galerie Het
Raadhuis in Eenrum (zie pagina 21)
Opening van bovengenoemde expositie
Sauwerd beweegt, sportweek met diverse activiteiten op diverse locaties
Klaverjassen tijdens denkspelavond 'Sauwerd beweegt', Ubbegaheem
te Sauwerd
Bijeenkomst in kader Veteranendag BMWE-gemeenten (zie p. 11)
Midzomerbraderie in Sauwerd, diverse activiteiten in diverse straten (zie
pagina 24)
Officiële opening expositie 'Zomers Licht' door kunstschilder Herman
van Hoogdalem in het kerkje van Klein Wetsinge.
Expositie 'Zomers Licht' met werk van cursisten van Atelier Marleen Bakker in het kerkje van Klein Wetsinge (zie pagina 23)

11.00- Expositie 'Zomers Licht' met werk van cursisten van Atelier Marleen Bak18.00 u. ker in het kerkje van Klein Wetsinge (zie pagina 23)
Expositie Peter en Bart Wortel uit Sauwerd in gemeentehuis te Winsum
(zie pagina 21)

augustus
maand
t/m 6

start nieuw seizoen Klaverjasclub Adorp
Expositie schilderijen van Henk van Donk uit Sauwerd in Galerie Het
Raadhuis in Eenrum (zie pagina 21)

september
maand
maand
maand
12

Start Dorpstafel Adorp
Start nieuw seizoen Steunpunt ASW
Start computercursussen Digitale hoek (zie pagina 34)
Rode Kruis uitje, BYzaak Yde de Punt (zie pagina 15)

oktober
10

Rode Kruis uitje, Stamppot buffet + struisvogel boerderij (zie pag. 15)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
4 juni
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Pinksteren, Heilig Avondmaal
11
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
18
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 juli
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
9
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Slotzondag
23
9.30 u. - ds. P. Lootsma
30
9.30 u. - ds. mw. F. Karelse
6 aug.
9.30 u. - ds. K.G. Pieterman
13
9.30 u. - ds. J. van Buuren
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
4 juni
9.30 u. - ds. W. Jagersma

11
18
25
2 juli
9
16
23
30
6 aug.
13

14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
9.30 u.
14.15 u.
11.00 u.
16.30 u.
9.30 u.
14.15 u.

-

ds. A.G. Bruijn
ds. W. Jagersma
ds. A.G. Bruijn
ds. Jt. Janssen
ds. H. Zeilstra
ds. W. Jagersma
ds. R. IJbema
ds. W. Jagersma
ds. J.M. Beute
ds. W. Jagersma
ds. J.M. Beute
ds. W. Jagersma
ds. J.M. Beute
ds. H. Wijnalda
ds. W. Jagersma
ds. W. Jagersma
ds. L.S.K. Hoogendoorn
ds. T. Dijkema
ds. C. v.d. Leest
ds. H.W. van Egmond
ds. J. Kuiper

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.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
4
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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 18)
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.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
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 20
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

9:00-10:00 u.

Contactblad 1 juni 2017



050 3062064

www.contactblad.info

Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting
 m.blom@mjd.nl
 06 4887 4339
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com
werkdagen 9.30 - 10.30 u. 

0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

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



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061783
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch of via
https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
storingsnummer

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
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Gemeentenieuws
 www.winsum.nl /  gemeente@winsum.nl
 Hoofdstraat W 70 9951 AC WINSUM /  Postbus 10 9950 AA WINSUM
 Algemeen nr.: 0595 447777 - ma. t/m do. van 8.30 tot 16.00 u.; vrij. van 8.30 tot 12.30 u.
Servicebalie: voor het aanvragen van documenten
maandag, dinsdag
8.30-12.30 u.
woensdag
8.30-19.00 u.
de hele dag alleen op afspraak
donderdag, vrijdag
8.30-12.30 u.
Receptie: voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en korte vragen
maandag
8.30-16.00 u.
dinsdag
8.30-16.00 u.
woensdag
8.30-19.00 u.
donderdag
8.30-16.00 u.
vrijdag
8.30-12.30 u.
WMO-LOKET
De consulenten van het Wmo-loket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het
dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Doel is om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven functioneren in de samenleving.
Het loket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00
uur telefonisch bereikbaar ' 0595-447760, * wmo-loket@winsum.nl. U kunt ook eerst kijken
op  www.winsum.nl. Daar vindt u meer informatie over hulp en verzorging. Ook kunt u er
online een afspraak maken voor een huisbezoek.
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met: klein
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar
geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.
Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 37.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocument. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor u klaar ligt. Voor het
afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan meteen geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel,
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens
aan het begin van deze pagina.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u online via  www.winsum.nl aanvragen en regelen, zoals een afschrift uit
een akte van de burgerlijke stand of een uittreksel uit de basisregsitratie personen. Ook het
melden van verloren of gevonden voorwerpen kunt u online doen net zoals meldingen over
de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten leerlingenvervoer etc.
8
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Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis aan te vragen via  www.
digid.nl
Betalen gaat veilig en gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.
De meeste producten ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de brievenbus.
VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen.
Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en
als laatste welke type bekendmakingen.
www.contactblad.info
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VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben voor de volgende aanvragen de beslistermijn verlengd
tot en met de daarbij tussen haakjes vermelde datum:
• herbouwen van een woning, Molenstreek 1 in Wetsinge, 9773TJ (201700016, 6 juni 2017)
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Midzomerbraderie voor een braderie, kinderspelletjes, muziek en oude ambachten op 24
juni van 11.00 tot 17.00 uur in diverse straten van Sauwerd (03 mei 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 Paardenkastanje, Kleinestraat bij 8, 9774 PN Adorp
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).
CYCLOMEDIA MAAKT FOTO’S IN UW GEMEENTE
Momenteel maakt het bedrijf CycloMedia foto’s in de gemeente Winsum. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia panoramafoto’s vanaf de openbare weg. De gemeente
Winsum gebruikt de foto’s voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte,
visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde &
veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. De opnamen worden alleen ingezet voor
publieke of private activiteiten en worden onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld.
De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder
nummer 1004101.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V.,  Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.  www.cyclomedia.com.
BEKOSTIGING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2017/2018
Wie komen in aanmerking?
• 	Ouders/verzorgers van kinderen die een school voor basisonderwijs, een speciale school
voor basisonderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken, kunnen
in aanmerking komen voor bekostiging van de daaraan verbonden reiskosten mits de reisafstand van huis naar school minimaal 6 kilometer bedraagt en deze school de dichtstbijzijnde
toegankelijke school voor het kind is.
• Ouders/verzorgers van kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die vanwege
hun lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke handicap niet of niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen, hebben recht op bekostiging van een vervoersvoorziening,
ongeacht de afstand van huis naar school. Wel kan het zijn dat u een drempelbedrag of een
inkomensafhankelijke bijdrage moet betalen.
Hoe aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor bekostiging, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.
Dit kunt u online regelen via  www.winsum.nl. Wilt u liever schriftelijk aanvragen, dan kunt u
een aanvraagformulier afhalen bij ons Klantcontactcentrum, of downloaden via onze website.
Heeft u voor het schooljaar 2016/2017 al bekostiging voor het leerlingenvervoer ontvangen,
dan wordt het aanvraagformulier automatisch toegestuurd. U moet de aanvraag voor het nieuwe schooljaar vóór 20 juni 2017 indienen.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u ‘s morgens contact opnemen met
mevrouw H. Dijk via ' 0595-447777 of * leerlingenvervoer@winsum.nl.
10
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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.
VETERANENDAG 17 JUNI 2017
Op zaterdag 17 juni organiseren de gemeenten Bedum, De Marne, Loppersum en Winsum
samen weer een Veteranendag. De bijeenkomst vindt plaats in het Trefcentrum in Bedum. De
middag begint om 14.45 uur tot 18.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.
Veteranen, oorlogsslachtoffers, dienstslachtoffers en weduwen en weduwnaars van veteranen,
woonachtig in de BMWL gemeenten zijn hier van harte welkom. Militairen die uitgezonden zijn
naar een missie en op dit moment nog in actieve dienst zijn en nog niet bij het instituut staan
ingeschreven, zijn uiteraard ook van harte welkom.
Alle veteranen die bekend zijn bij het Veteraneninstituut, ontvangen binnenkort een uitnodiging
voor de Veteranendag in Bedum. Veteranen die niet bekend zijn bij het Veteraneninstituut, zijn
uiteraard ook van harte welkom.
BMWE-GEMEENTEN ONDERZOEKEN TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO
Jaarlijks onderzoeken de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond de tevredenheid van cliënten die ondersteuning ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Anoniem en vrijwillig
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet
worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoekbureau: Aha! in opdracht van de vier gemeenten.
Uitkomsten
Nog voor de zomervakantie worden de resultaten van het onderzoek met alle inwoners gedeeld via de gemeentelijke websites.
HOE SCHOON, HEEL EN VEILIG IS UW WOONOMGEVING?
Laat het ons weten met de Burgerschouw app!
De gemeente Winsum wil inwoners graag zoveel mogelijk bij het
onderhoud van de eigen woonbuurt betrekken. U weet immers zelf
het best wat er speelt en wat er belangrijk is voor uw buurt! Daarom organiseert de gemeente voor het tweede achtereenvolgende
jaar de Buurt-schouw nieuwe stijl. Wij zijn op zoek naar inwoners,
die in de periode van 12 juni tot en met 9 juli de kwaliteit van de openbare ruimte in de eigen
buurt willen beoordelen. Dit gaat op een eigentijdse manier, met behulp van de Burgerschouw
app. Met uw eigen smartphone of tablet gaat u op pad om zaken als groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid te beoordelen. De gemeente kijkt of het beeld van
de inwoners overeenkomt met de zoge-naamde beeldkwaliteitskaarten van de gemeente. Zo
wordt inzichtelijk wat wel of niet voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen moet
worden.
Meedoen
Inwoners die mee willen doen kunnen de app downloaden via de Appstore, GooglePlay of
Windows Phone Store. Ook als u vorig jaar meedeed bent u natuurlijk weer van harte welkom.
U kunt zich aanmelden voor de buurtschouw door een e-mail te sturen naar * gemeente@
winsum.nl. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de gemeente eind mei een introductiebijeenkomst.
In oktober vindt er nog een tweede ronde van de buurtschouw plaats. Meer informatie is te
vinden op  www.winsum.nl. Daar vindt u ook de resultaten van de buurtschouwen uit 2016.
Niet voor klachten of meldingen
De buurtschouw is niet bedoeld voor meldingen of klachten over de openbare ruimte. Hiervoor
blijft het meldingenloket op  www.winsum.nl bestaan.
www.contactblad.info
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BLIJVERSREGELING VOOR OUDEREN DIE IN HUN HUIS WILLEN BLIJVEN WONEN
Kijk eens met een kritische blik naar uw woning. Is dit de woning waarin u oud wilt worden?
Wat moet er nog gedaan worden om comfortabel van uw woning te blijven genieten? Er zijn
tegenwoordig volop mogelijkheden om een woning levensloopbestendig te maken. Maar op
oudere leeftijd kan het lastig zijn om nog een hypotheek te krijgen voor aanpassingen aan uw
woning. Daarom stelt de gemeente Winsum geld beschikbaar voor Blijversleningen. Hiermee
kunt u tegen een aantrekkelijk rentetarief investeren in uw eigen woning om zo uw woning
toekomstbestendig te maken.
Voorbeelden van maatregelen
In een levensloopbestendige woning zijn meestal drempels verwijderd of verlaagd. De trap
heeft leuningen en is geschikt (gemaakt) voor een traplift. De badkamer heeft een veilige
douche. In de hele woning zijn er mogelijkheden voor domotica. Dit zijn technische snufjes die
handmatige bediening van bijvoorbeeld licht en gordijnen in de woning overneemt en beveiliging en dienstverlening van buitenaf mogelijk maken. Moet uw woning geschikt zijn voor een
rolstoel? In dat geval zijn deuren net iets breder en kunnen deze worden aangesloten op een
automatische deuropener. Als er voldoende ruimte is, dan kunnen beneden kamers geschikt
gemaakt worden om te dienen als slaapkamer en badkamer.
Het hele pakket van maatregelen kunt u vinden op onze website.
Hoe werkt de Blijverslening?
Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening vult u een aanvraagformulier in dat u via
 www.winsum.nl kunt downloaden. Of bel met ons Klantcontactcentrum (' 0595-447777).
Op het formulier geeft u aan welke maatregelen u van plan bent uit te gaan voeren. Samen
met offertes stuurt u het formulier op naar de gemeente. Daarna gaat het als volgt:
• De gemeente toetst uw aanvraag aan de verordening Blijverslening. Deze verordening kunt
u ook vinden op  www.winsum.nl.
• Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier
om de lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan te vragen. Svn voert de
financiële toets uit en verstrekt de Blijversleningen namens de gemeente. De financiële toets
door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
• SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente
en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota's met een
declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en
laat deze door SVn uitbetalen.
Ook voor starters hebben wij een lening
Wilt u juist voor het eerst een huis kopen, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Dan
komt u misschien in aanmerking voor een Starterslening. Kijk op  www.winsum.nl/subsidies
voor meer informatie.
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
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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/.
AVONDJE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT!
De gemeente vraagt al haar inwoners om het samen de inbreker niet
te makkelijk te maken. Ook als u ’s avonds even niet thuis bent. Om
een inbraak te voorkomen als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk
dat u de volgende maatregelen neemt:
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde
indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds
afwezig bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet
de buitenlamp niet.
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk.
• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat als u niet thuis bent en ze een verdachte situatie bij uw huis zien, zoals
bijvoorbeeld glasgerinkel, gestommel of als ze onbekende personen rond uw huis zien lopen,
ze direct 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie.
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
• Wèl thuis? Let op insluipers!
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Als u
naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen en uw deuren los zijn, kan men zo bij
u binnen wandelen. Doe uw deuren en ramen op slot. Ook al gaat u maar heel even naar de
buren of boodschappen doen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
Samen maken we het de inbreker niet te makkelijk. Een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgen voor maximaal 90% minder kans op een inbraak. Zorgt u voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren.
Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Door het hele land zijn Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen.
Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.
WWW.WINSUM.NL/SUBSIDIES
De gemeente Winsum heeft tal van subsidiemogelijkheden voor inwoners, (dorps)verenigingen en ondernemers. Zoals de starterslening, de blijverslening, subsidie voor buurtactiviteiten, sportactiviteiten enz. Op www.winsum.nl/subsidies vindt u een overzicht van de mogelijkheden. In het overzicht staan subsidies van de gemeente en van diverse andere instanties,
waar u mogelijk recht op heeft.
Minimaregelingen
Ook voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen zijn er diverse tegemoetkomingen te vinden via www.subsidies.nl. Er zijn verschillende mee(r)doenregelingen waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld voor sportactiviteiten, schoolreisjes of lidmaatschap van
een bibliotheek. Zodat u actief mee kunt blijven doen aan het maatschappelijke leven.
Ga naar  www.winsum.nl/subsidies en laat geen geld liggen!
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:
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.
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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.

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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Wmo-adviesraad Winsum
De WMO- adviesraad Winsum adviseert het college
maatschappelijke terrein en jeugdbeleid.

van B&W over

zaken op sociaal-

ACTIVITEITEN Eerste kwartaal 2017
In de afgelopen maanden van 2017 heeft de WMO- adviesraad over een groot aantal onderwerpen gesproken en geadviseerd. De werkwijze is nu dat bij de start van een bijstelling van
beleid of vorming van nieuw beleid met de betreffende ambtenaren wordt samengewerkt.
In deze periode zijn onderwerpen op de volgende terreinen aan de orde gekomen: mantelzorgondersteuning, privacyregels, wonen en zorg, inkoop basisondersteuning, inkoop huishoudelijke hulp, cliëntervaringsonderzoek,vrijwilligersondersteuning.
In april is gesproken over de monitor van het vierde kwartaal van 2016.
Ook zijn leden van de WMO- adviesraad vertegenwoordigd bij andere maatschappelijk gerichte organisaties: ouderenzorg, gehandicaptenplatform, VN panel, mantelzorgers.
BMWE en WMO- adviesraden
De samenwerking tussen de adviserende raden van de vier gemeenten verloopt goed. Er is
gekozen voor de werkwijze van kernteams. Dat werkt als volgt: de gemeenten willen nieuw
beleid of evaluatie en bijstelling van bestaand beleid. Dat wordt kenbaar gemaakt aan de
adviesraden. De adviesraden vaardigen elk een of meerdere leden af, samen vormen deze
afgevaardigden een kernteam. Het kernteam gaat met de betrokken ambtenaar aan de slag
met de opdracht. het kernteam brengt verslag uit bij de eigen adviesraad.
TOEKOMST WMO adviesraden
Voorzitters en secretarissen van de vier adviesraden overleggen momenteel intensief over de
adviesrol en de vorm van de adviesraad vanaf het moment dat de gemeentelijke herindeling
ingaat. De meningen hierover moeten nog een vastere vorm krijgen. Uiteraard is ook de visie
van wethouders en gemeenteraden hierbij van belang. Zeker is wel dat er door het werken
met kernteams een zeer positieve manier van samenwerking is ontstaan.
SAMENSTELLING WMO-adviesraad
De samenstelling is de laatste periode gewijzigd De plaats van vertrekkend lid Bert Bergsma
is ingenomen door Ria Siegers-Werkman. Nog steeds is er een vacature voor een secretaris.
De vacature wordt binnenkort gepubliceerd.
Informatie over de WMO- adviesraad Winsum kunt u vinden op de site WMO-adviesraad Winsum. Vragen kunt u stellen via * wmoadviesraadwinsum@gmail.com.

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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De Rijdende Popschool komt naar Adorp!
De Rijdende Popschool gaat van start met Popschool Adorp! Op vrijdag 2 juni 2017 is er een
gratis en geheel vrijblijvende kennismakingsles voor iedereen vanaf 8 jaar in Jeugdsoos ‘t
Hoekje. Na de kennismakingsles zal er wekelijks worden lesgegeven. Popschool Adorp wordt
georganiseerd in samenwerking met dorpsbelangen Adorp en Jeugdsoos ‘t Hoekje.
De Rijdende Popschool, een stichting die zich ten doel stelt zoveel mogelijk kinderen, jongeren
en volwassenen kennis te laten maken met muziek, is al een aantal jaren actief in dorpen in
Groningen en Drenthe. In de deelnemende dorpen worden Popscholen opgericht. Hier wordt
popmuziek gemaakt in een bandje, onder leiding van een bandcoach. Deelnemers worden
ingedeeld in een bandje met 5 of 6 anderen van dezelfde leeftijd. Met dit bandje gaan ze popliedjes instuderen die ze zelf uit mogen kiezen, in overleg met de bandcoach. In een bandje
speel je elektrische gitaar, basgitaar, keyboard of drums. Je kunt ook zingen natuurlijk.
Waar:
Wanneer:
Tijd:
Voor wie:

Jeugdsoos ‘t Hoekje, Provincialeweg 37
2 juni 2017
16.00 – 18.00 u.
iedereen vanaf 8 jaar (ook jongeren en volwassenen zijn van harte welkom!)

Om mee te doen met Popschool Adorp is het niet nodig om een instrument te kunnen bespelen
of noten te kunnen lezen. Je hoeft ook niets mee te nemen, want De Rijdende Popschool komt
naar de dorpen toe met alles wat nodig is om muziek te maken in een band.
Op 17 juni vindt het EchtErik Festival plaats in MartiniPlaza Groningen. Hier komen alle leerlingen van De Rijdende Popschool optreden in verband met het vijfjarige bestaan van de stichting. Het belooft een prachtig festival te worden met veel lezingen, workshops en vooral veel
muziek van o.a. Traumahelikopter, Inge van Calkar en Sväva!
Kijk op  www.echterikfestival.nl voor het complete programma!

Crowdfundingsactie voor lustrumconcert De Rijdende Popschool!
De Rijdende Popschool bestaat op 25 mei 2017 5 jaar! Ter gelegenheid van dit lustrum gaat
de stichting iets heel speciaals doen! Alle meer dan 300 leerlingen van de 22 Popscholen in
Groningen en Drenthe gaan 17 juni optreden in Martiniplaza tijdens het EchtErik Festival. Niet
alleen mogen alle leerlingen komen spelen, het festival is door radioprogramma ‘EchtErik’
opgezet als benefiet voor De Rijdende Popschool en de opbrengst zal dan ook naar deze
stichting gaan.
Om 17 juni tot een onvergetelijke dag te maken wil De Rijdende Popschool ervoor zorgen dat
er zoveel mogelijk te beleven is voor de leerlingen. Daarom is er via het platform Voordekunst.
nl een crowdfundingsactie opgezet. Het geld dat daarmee ingezameld wordt gaat De Rijdende
Popschool gebruiken voor de organisatie van leuke workshops voor de kinderen die dag en de
organisatie van speciale projecten waarin leerlingen uit verschillende dorpen samenwerken en
-spelen met professionals. Ook kan op deze manier de toegangsprijs voor het festival voor de
familie van de leerlingen laag gehouden worden.
Door een bijdrage te doen via de crowdfundingsactie kunnen donateurs helpen om 17 juni tot
een onvergetelijke dag te maken voor de leerlingen en andere bezoekers. Met een donatie
vanaf €25,- kan er ook een leuke tegenprestatie verdiend worden zoals vrijkaartjes voor het
festival of een uniek T-shirt, ontworpen door Merijn Jansen.
Wilt u ook dat de leerlingen van De Rijdende Popschool een onvergetelijke dag hebben?
Dan kunt u een donatie doen via  https://www.voordekunst.nl/projecten/5520-de-rijdendepopschool-lustrumconcert
www.contactblad.info
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Expositie 'Doar bluit mien eerdappellaand'
Op 11 juni aanstaande vindt in Galerie Het Raadhuis in Eenrum de opening plaats van de expositie van debuterend kunstenaar Henk van Donk uit Sauwerd (Kerkstraat 13).
De schilderijen van Henk zijn kleurrijke weergaven van veelal het landschap. Hij gebruikt daarbij veelal een klein paletmes wat met elkaar zorgt voor zijn herkenbare stijl.
Henk heeft veel problemen met zijn gezondheid gehad waaronder het moeten missen van
beide benen maar is weer volop bezig met schilderen.
Bezoek ook zijn website eens en laat een reactie achter wat u er van vindt.
De schilderijen die in de expositie te zien zullen zijn komt u op de site pas tegen na de opening.
U bent van harte welkom.
 www.henkvandonk.nl

Expositie 'Uit hetzelfde hout gesneden'
Vanaf 19 april 2017 tot en met 19 juli exposeren de uit
Sauwerd afkomstige kunstenaars Peter Wortel en Bart
Wortel in de centrale hal van het gemeentehuis te Winsum.
´Uit het zelfde hout gesneden´ is de titel, die betrekking
heeft op een grafische techniek: hout en linosneden
afdrukken. Ook is er een reliëf op deze tentoonstelling
te zien.
Peter & Bart Wortel, vader & zoon, laten in het gemeentehuis in Winsum hun interessante samenwerking
zien. Dit samenwerken laat de overeenkomsten en verschillen zien in hun werk en zienswijze.

De werken zijn tot en met 19 juli 2017 te
bezichtigen tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis, op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, op
woensdag van 8.30 tot 19.00 uur en op
vrij-dag van 8.30 tot 12.30 uur.

www.contactblad.info
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Kunstschilder Herman van Hoogdalem opent op 25 juni expositie "Zomers licht"

Expositie cursisten Atelier Marleen Bakker in kerk Klein Wetsinge
Zondag 25 juni aanstaande opent de bekende kunstschilder Herman van Hoogdalem om
15.30 uur de expositie van 34 cursisten van kunstschilder Marleen Bakker. Net als in 2016 zijn
de gevarieerde werken - gemaakt door beginnende en ervaren kunstenaars - te bewonderen
in het prachtige decor van het kerkje van Klein Wetsinge. Het werk is vervolgens tot en met 14
juli 2017 dagelijks te zien tijdens de openingstijden van het kerkje.
Zomers Licht
Het thema Zomers Licht komt niet alleen terug in de schilderijen van de cursisten, ook aankleding en muzikale omlijsting zullen de bezoekers in zomerse sferen brengen.
Programma
Na de opening leveren Jenne Jan Kwant en Margriet Huppes met piano en accordeon hun
muzikale bijdrage van vrolijke, zomerse muziek. Aansluitend is er tot 18.00 uur volop gelegenheid om de schilderijen te bekijken onder het genot van een hapje en een drankje.
Herman van Hoogdalem
Van Hoogdalem (Groningen, 1956) is afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen en
hoort bij de Noordelijk Realisten. De voornaamste thema’s binnen zijn werk zijn interieurs, portretten en stranden waarbij vooral het licht centraal staat. Zijn portretten van dementerenden
zijn bij een breed publiek bekend, onder meer door de expositie, de documentaire-reeks en het
boek Gezichten van dementie dat Herman met oud-nieuwslezer Gijs Wanders samenstelde.
Openingstijden expositie
Het kerkje van Klein Wetsinge is dagelijks geopend van 11-18 uur.
De toegang is gratis.
De expositie is te zien tot en met 14 juli 2017.

Tips om het huis koel te houden bij warm weer
Hoe zorg je er voor dat het in huis aangenaam koel blijft wanneer buiten de temperaturen oplopen? Hiervoor de volgende tips:
• Zet de ramen open op de momenten dat het buiten koeler is dan binnen en doe ze dicht
wanneer het buiten net zo warm gaat worden als binnen. Houd dus de meest geschikte momenten in de gaten om uw ramen op en te zetten. De temperatuur kunt u in de gaten houden
met een eenvoudige thermometer of de kamerthermostaat. Voor de actuele temperatuur
in onze eigen omgeving zie  http://www.meteosauwerd.nl en voor heel Nederland zie 
http://www.knmi.nl/actueel/ .
• Gebruik de zonwering (en waar mogelijk ook zonwering aan de buitenzijde van de ramen).
• Omdat warme lucht omhoog stijgt, is het handig om er voor te zorgen dat op een hogere verdieping ook een raam open staat wanneer je beneden doorlucht. Hierdoor wordt de warmte
sneller uit huis verdreven.
Het lijkt zo logisch: je voelt een koelte bij het openzetten van ramen en
denkt dat het daardoor binnen ook afkoelt. Dat is niet altijd zo. Als het
buiten warmer is dan binnen, haal je met het open zetten van ramen en
deuren juist nog warmere lucht in huis. De koelte die je denkt te voelen
komt door het effect dat de luchtstroom op je huid heeft. Het is een
gevoelstemperatuur, niet de feitelijke temperatuur.
Volgens dit principe werken ventilatoren ook. Het verkoelende gevoel is
het effect van de luchtstroom die ze veroorzaken als deze over je huid
gaat. Een ventilator zelf verkoelt de ruimte niet. Het heeft dan ook geen
zin om deze met een tijdschakelaar al aan zetten voordat je thuis komt.
www.contactblad.info
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Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge verhoogt contributie vanwege
alle activiteiten in de dorpen
De algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Sauwerd Wetsinge stemt unaniem in met
contributieverhoging. Het bedrag wordt voor het eerst in het 26-jarige bestaan van de vereniging verhoogd.
In de ledenvergadering op woensdag 10 mei 2017 stuit de contributieverhoging op geen enkele weerstand. Unaniem stemmen de aanwezige leden ermee in. Vanaf 2017 betalen meerpersoonshuishoudens €7,00 en éénpersoonshuishoudens €3,00. Dat is wel een wapenfeit,
want het is nog niet eerder gebeurd in de geschiedenis van dorpsbelangen. Sinds 1990 is
deze hetzelfde gebleven: € 4,50 en € 2,25. De scherpe rekenaar herkent hier de guldenbedragen in van een tientje en vijf gulden.
Leden informeren we via het Contactblad en via  DitisSauwerd.nl. Wie nog niet via automatisch incasso betaalt ontvangt een aangepaste factuur en tegelijkertijd het verzoek om wel via
automatisch incasso te betalen. Dat scheelt onze penningmeester heel veel werk. Zijn er nog
vragen, stel die dan aan penningmeester Johan Trenning (' 06 5360 3013 of voorzitter Hylke
Zijlstra (' 06 2553 5812).

MidZomerBraderie Sauwerd 24 juni
Feest in Sauwerd! Op 24 juni vieren we het begin van de zomer met de tweede editie van de
MidZomerBraderie. Kraampjes waar je heerlijk langs kunt struinen, kindertheater, oude ambachten, een snufje kunst, workshops, een plein vol gezelligheid, muziek én lekker eten. De
braderie wordt gehouden van 11 tot 17 uur, in de pittoreske oude kern van Sauwerd. Lokaal &
Lekker, Hip & Handgemaakt zijn de sleutelwoorden van deze veelzijdig leuke markt.
Het programma is bijna rond. De dag barst van voor tot achter van de activiteiten! Nieuwtjes en
de laatste info kan je vinden op  www.midzomerbraderie.nl. Halverwege juni wordt het volledige programma ook huis-aan-huis bezorgd in Adorp, Wetsinge en Sauwerd. Vragen? Mail
naar * info@midzomerbraderie.nl of neem contact op met Bertus Wienke en Mariëlle Zijlstra.

Groenversnelling huurwoningen Wierden en Borgen
‘Groenversnelling’ brengt een aardgasvrije en groene warmtevoorziening binnen handbereik.
Woningcorporatie Wierden en Borgen en Gasunie zijn in de Groningse gemeenten Winsum
en De Marne gestart met de campagne Groenversnelling: ruim 100 woningen uit de woningvoorraad van de woningcorporatie combineren een hybride warmtepomp met groen gas. Door
deze combinatie wordt de woning energiezuiniger en de gasvoorziening groen en aardgasvrij.
Groenversnelling heeft de potentie om een grote bijdrage te leveren aan de verduurzaming
van de bestaande woningen in Nederland op zo’n manier dat het betaalbaar blijft. De inzet van
hybride warmtepompen kan de gasvraag van drie miljoen woningen sterk reduceren en, met
een toenemende productie van hernieuwbaar gas, volledig CO2-neutraal worden gemaakt. De
Groenversnelling is de snelste route naar een duurzame en betaalbare energievoorziening:
het kan op korte termijn ingezet worden, zonder dat hiervoor extreme en kostbare aanpassingen aan de woningen nodig zijn. Afgelopen maart was Groenversnelling als één van de concrete initiatieven opgenomen in de Green Deal ‘Aardgasloze wijken’.
Later dit jaar heeft de gemeente Groningen de primeur voor de Groenversnelling bij de particuliere woningen. Via de duurzaamheidswinkel ‘Groningen woont SLIM’ zullen naast de hybride
warmtepomp ook groengascertificaten aangeboden worden. Na de start in Groningen kan
Groenversnelling ook regionaal en landelijk van grote betekenis worden bij de te verduurzamen bestaande woningen in Nederland.
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Van N361 Schoon
Zo, we hebben er weer enige maanden van 2017 opzitten. Tijd om iets van ons te laten horen.
In december hebben we de bermen van Winsum tot aan de Walfridusbrug schoon gemaakt.
Dat was een hele klus. Het paste ook niet allemaal in de vuilniszakken.
Daarna zijn we elke maand bij toerbeurt er weer langs gegaan.
De eerste 3 maanden hebben we ca 125 kilo ‘verzameld’. Niet meegerekend een lading bouwafval: bewapend beton, aan de Oude Weg achtergelaten. Flessen, veelal bier en wijn, wat door
meerdere van ons direct in de glasbak gedaan wordt. En de vele wegmarkeringspaaltjes welke
ook door ons opgeruimd worden. Tot nu toe ongeveer 15 stuks a € 20,00
Wat wordt er verder zo al verzameld ?
Het grootste aandeel is blikjes van diverse merken energie drinks en bier, ongeveer één derde.
Dan ook veel verpakkingen die door rokers achtergelaten worden.
De rest is verpakkingen van frisdrank, koekjes en snoep, wieldoppen, kleding enz. enz....
Het zijn niet alleen de gebruikers van de fietspaden die het afval zo achterlaten, er wordt ook
veel uit de auto gegooid: o.a. afval van complete menu verpakkingen van diverse fastfoodketens.
Dat is toch niet nodig ?! Het is toch niet zo lastig om de lege verpakkingen mee te nemen naar
huis of onderweg in een van de blikvangers te doen !? En voor de automobilisten: het thuis in
de container te doen !? Als je je afval zo dumpt, hoe ziet het er thuis achter de bank dan uit ?
Na een eerdere oproep om een bolderkar, zijn er inmiddels twee in gebruik. Dank voor het
beschikbaar stellen.
We hopen dat het u is opgevallen dat het er langs de weg schoner uitziet.
Wij, als N361schoon gaan gewoon door in de hoop dat we er eens “schoon genoeg van hebben”. En met ons de mannen en vrouwen van de milieuafdeling van de gemeente Winsum. Zij
ondersteunen ons door o.a. de volle containers aldoor weer te legen. Dank hiervoor.
Met schone groet,
N361 Schoon

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
www.contactblad.info
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Tentoonstelling foto- en kunstproject van CBS de Meander en IKC De
Wierde
Op de basisscholen in Sauwerd en Adorp is de afgelopen weken enthousiast gewerkt aan
een bijzonder fotoproject, en aan een kunstproject. De leerlingen hebben onder begeleiding
van fotografen en een kunstenaar prachtige werkstukken gemaakt. Leuk aspect is dat op
beide scholen een 'eigen' project is uitgevoerd. De resultaten worden vervolgens samen tentoongesteld, in het kerkje van Klein-Wetsinge, van 2 juni tot en met 21 juni.

Tweeluik zelfportret en stilleven
De leerlingen van De Meander hebben eerst les gehad over fotografie, en over het maken van
een geënsceneerd zelfportret, en een stilleven (een tweeluik). Vervolgens zijn de kinderen,
gewapend met fotocamera’s, in groepjes aan de slag gegaan.
Het thema van de foto hebben de leerlingen zelf kunnen bepalen,
dit moet echter wel iets te maken hebben met wat voor hen van
persoonlijk belang
is. Het kan een uiting
van een hobby zijn,
een droom of iets
anders, maar met
sentimentele waarde. De door de leerlingen uitgezochte
voorwerpen voor het
zelfportret, zijn door
hen ook gebruikt
voor het stilleven.

De begeleiding was in handen van Frederique Bijl (studente fotovakschool) en Auwert Postmus (fotograaf WinsumNieuws.
nl).
Op de foto's (allen van Auwert Postmus):
Leerlingen van De Meander aan de slag.
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Ontwerp je eigen Wierde
Drie groepen kinderen van groep 7, van De Wierde in Adorp, hebben met afvalmaterialen
een maquette gebouwd, op 3 speciaal ontworpen Wierdentafels. Op deze Wierdentafels bepalen de kinderen zelf hoe alles eruit ziet en hoe ze willen samenwonen. Door opnames met
een vingercamera in de maquette, kunnen ze daar virtueel rondlopen en rondkijken. De drie
Wierden-tafels worden door de kinderen zelf in het kerkje gepresenteerd in een zgn. live Tvshow. De Wierdentafels worden in 2018 samen met Wierden-Terpentafels van andere kinderen uit Groningen en Friesland samengevoegd in één groot kunstwerk: Zee van Wierden/
Terpen. De leerlingen zijn begeleid door kunstenaar Vincent Alders.
Opgaan in het landschap
Met de leerlingen uit groep 1 t/m 5, van De Wierde in Adorp, is gewerkt met het thema 'Opgaan
in het landschap'. De kinderen vonden het leuk om een plekje te zoeken in de buurt van de
school, voor de foto’s. De Wierde heeft een erg groen schoolplein, daarom zijn vooral daar,
foto’s van de kinderen gemaakt. De kinderen hebben zelf de fotolijstjes gemaakt, met natuurlijke materialen, zodat het past bij het thema.
Opgaan in de Wierde
Voor groep 6/7/8 sluit het fotoproject aan bij het project van Vincent. Hiervoor is aan de kinderen gevraagd wat hun favoriete plekje op de Wierde in Adorp is, en waarom dat zo is. Dit
le-vert een foto en een quote van de kinderen op. Deze leerlingen hebben ook fotolijstjes gemaakt. De gebruikte materialen sluiten aan bij het project van Vincent. De fotoprojecten zijn
begeleid door Saskia van Heuvelen (Hoofd kinderopvang) en Annet Kranenborg (ouder).
Expositie
De gezamenlijke tentoonstelling van de projecten is vanaf 2 juni t/m 21 juni te zien, in het
kerkje van Klein-Wetsinge. De expositie wordt vrijdagmiddag 2 juni geopend door Wethouder
Blok, onder toeziend oog van alle leerlingen en hun ouders.

Een leven vol belangrijke beslismomenten
Een interview met Jan Anne Veldman

door Bé Kuipers

Jan Anne Veldman is geboren op 28 maart 1937 op de ouderlijke boerderij op Hekkum en is
dus nu tachtig jaar. Zijn vader Meindert Veldman was daar boer. Het waren de moeilijke jaren
dertig en er heerstste crisis alom en er waren veeziekten als tbc en mond- en klauwzeer. Jan
Anne heeft nog een broer en twee zussen, Alina (1932), Freerk (1935) en Gerdien (1942), allen nog in leven.
De boerderij van 80 ha bestond voor plm. 70 ha uit akkerbouw en 10 ha grasland. Omdat deze
grond in feite niet geschikt was voor akkerbouw, besloot vader om naar de nieuwe Wieringermeerpolder te verhuizen. De plannen hiervoor lagen al klaar, maar toen brak de oorlog uit.
Jan Anne's vader was zeer actief in het verzet en in de laatste maanden werd hij provinciaal
leider van de knokploeg (KP). Vader, maar ook moeder, werden gezocht door de Duitsers.
Een zeer dramatische gebeurtenis in 1944 is voor Jan Anne en voor het hele gezin van grote
invloed geweest.
In juli van dat jaar is zijn vader door verraad tijdens een razzia door de Duitsers gevangen
genomen en afgevoerd naar het Scholtenhuis in Groningen en vervolgens via Scheveningen
("Oranje Hotel") en later via Vught naar Sachsenhausen om ten slotte in Bergen Belsen te
worden omgebracht.
De kinderen werden na deze razzia als gijzelaars opgesloten in een slaapkamer. Moeder was
die dag toevallig naar de stad, maar werd onderweg naar huis gewaarschuwd door de buren
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op villa Hecticum en kon ontkomen. Vrouw Bijsterveld, de vrouw van hun eerste arbeider die
tegenover de boerderij woonde, heeft bij de Duitsers bedongen dat zij bij de kinderen mocht
blijven, ze moesten toch ook eten.
Zo heeft ze de kinderen de volgende dag in haar huis gekregen en verstopt, waarna ze 's
nachts met een bootje over het Reitdiep zijn ontkomen. Ze zijn daarna bij verschillende onderduikadressen in de provincie ondergebracht. Later zijn ze weer met moeder samengevoegd
bij een onderduikadres in de stad. Maar ook dat werd na enige tijd verraden en moeder en de
kinderen kwamen in het Scholtenhuis terecht.
Hieruit zijn ze met opzet door de Duitsers vrijgelaten en stiekem door de SD (Sicherheidsdienst) gevolgd naar het adres waar moeder met de kinderen heen wilde. De Duitsers dachten
waarschijnlijk ook daar hun slag te kunnen slaan. Door een vreselijk noodweer konden ze
echter ongezien ontkomen.
Na de bevrijding, bijna een jaar later, werden de kinderen en moeder weer herenigd op de
boerderij. Daar troffen ze een enorme chaos aan. Al die tijd waren de Duitsers in de boerderij
gelegerd geweest. Meubels waren gestolen, kasten waren als toilet gebruikt en veel was stuk
geslagen.
Zijn moeder stond toen voor de moeilijke beslissing: Van de boerderij af en elders gaan wonen,
of toch eerst op de boerderij blijven wonen. Ze heeft er voor gekozen te blijven omdat haar
broer besloot haar te helpen met de boerderij. Jan Anne ging na drie jaar HBS naar de Landbouwwinterschool in Groningen om boer te worden.
Zijn oudste zuster Alina had door alle ontberingen van de oorlog tbc gekregen en na een jaar
verpleging in het sanatorium ging ze, om aan te sterken, voor een tijd naar Zuid-Afrika, waar
opa Veldman woonde. Daar trof ze haar toekomstige man Dooitze Dijkstra, die eerder uit Nederland geëmigreerd was om daar boer te worden.
Na een jaar kwam Alina weer terug, maar Dooitze bleef. Ze hebben anderhalf jaar met elkaar
gecorrespondeerd. Toen was daar weer een belangrijke beslissing. Wat doen we: Hekkum van
de hand doen of toch weer opbouwen? Ze besloten dat Dooitze naar Hekkum zou komen om
samen met Jan Anne de boerderij weer op te bouwen. Dat was in 1956.
Financieel gezien was dat een zware klus, een boerderij heb je niet zomaar weer rendabel.
Als eerste moest er meer vee komen. En meer grasland d.m.v. een roulatiesysteem van driejarige, zogenaamde kunstweides. Hiermee werd ook het akkerland verbeterd. Ze hadden toen
twaalf melkkoeien, allemaal van het Nederlands Rundveestamboek. In 1958 is er een combine
en een balenpers aangeschaft. Dat was ver voor de tijd dat combines algemeen gangbaar
werden.
Ook moest Jan Anne nog in militaire dienst. Maar hij omdat hij mede-kostwinner was kon hij
moeilijk gemist worden op de boerderij. Moeder heeft toen een paar keer een verzoek ingediend om vrijstelling te krijgen. Maar dat werd steeds afgewezen. Vaak bleef Jan Anne gewoon
thuis. "De marechaussee moet me maar van de combine plukken," zei Jan Anne.
Merkwaardig genoeg is hij nooit van huis opgehaald. Op deze manier is Jan Anne tijden niet
in dienst geweest. Zijn compagniescommandant informeerde wel eens of hij leuk verlof had
gehad. Hij wist blijkbaar dat Jan Anne thuis geweest was, maar nam verder geen maatregelen.
"Dat heeft me erdoor gesleept," zegt Jan Anne.
Direct na zijn diensttijd ging Jan Anne met de combine en de pers ook in de provincie bij boeren combinen en hooi persen. Zodoende verdiende Jan Anne er flink bij. Een behoorlijke kostenbesparing was dat ze meededen aan een proef i.s.m. de Landbouwvoorlichting m.b.t. de
voedingswaarde tussen aardappelvezelbrokken en pulpbrokken. Deze brokken werden gratis
door de betreffende fabrieken ter beschikking gesteld.
In 1964 is Jan Anne getrouwd met Ditty Nijkamp, een geboren Drentse, maar toen afkomstig
van Nieuwe Pekela, waar haar vader directeur was van een aardappelmeelfabriek. Ze hebben
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drie kinderen, Joanne (1969), Emelie (1972) en Henrieke (1976). Ze hebben inmiddels ook
acht kleinkinderen, waarvan de oudste twaalf is en de jongste anderhalve maand.
Via contacten met het Landbouwkundig Instituut in Wageningen kreeg Dooitze de kans om
met nog twee anderen boeren sperma te importeren vanuit Canada, van het nieuwe Frisian
Holsteinras, nu inmiddels dè standaard. Hiermee waren Dooitze en Jan Anne en de twee andere boeren de eersten die hiermee zijn begonnen.
Ze hadden inmiddels een grotere veestapel. De oude stallen waren daardoor te klein en te
ouderwets geworden en ze moesten eigenlijk een nieuwe ligboxenstal bouwen. Toen stonden
Dooitze en Jan Anne weer voor een belangrijke beslissing: Wat doen we, gaan we uitbreiden
met een nieuwe ligboxenstal? Het zou een grote investering worden en dat betekende dat ze
de rest van hun leven zouden moeten melken.
Jan Anne was eigenlijk geen veeboer en Dooitze zag er ook tegen op. Toen besloten ze: We
doen het niet! Met de consequentie dat de volledige veestapel verkocht moest worden met het
oog op de eerder genoemde proef. Hilbrand Huinder, hun veekoopman uit Sauwerd, bemiddelde hierin en het vee is overgegaan naar baron Bos in Renkum. Totaal ongeveer 160 stuks
vee, inclusief jongvee. Èn het eerste Frisian Holstein-kalf, dat toen juist geboren was.
Ze hadden intussen al een 60 stuks schapen en ze besloten vervolgens: We gaan met schapen verder. Vanaf dat moment was het bedrijf een maatschap geworden van Dooitze en Jan
Anne. Uit Schotland importeerden ze het Schottish Halfbred schaap. Een vrij grof en breed
schaap dat gemiddeld drie lammeren bracht en vaak vier.
Naast dit schapenras importeerden ze nog vijf andere schapensoorten uit Engeland, meer
voor de hobbywereld, waaronder een schaap met vier horens, het Jacobschaap. Voor het
Schottish Halfbred schaap hebben ze een landelijke schapenstudieclub opgericht. Dat was in
de periode 1972 tot 1977.
De bij de studieclub aangesloten boeren kochten die schapen weer van hen met de garantie
dat de lammeren die geboren werden door de maatschap teruggekocht zouden worden. In
Breukelen huurden ze een slachtlijn en elke week ging er vandaar een vrachtwagen met gekoeld lamsvlees naar de Parijse Hallen.
Via via kwamen ze wat later in contact met een veevoederfabrikant in Venlo, die ook elektrische afrasteringsnetten importeerde, gemakkelijk op te zetten en verplaatsbaar. Door de
grote aantallen schapen waren adequate afrasteringen voor hen noodzakelijk. Zo werden ze
dealer van deze netten voor Noord-Nederland.
Jan Anne ging er verschillende landbouwbeurzen mee af, de eerste in Zuidlaren. Dooitze had
op zijn beurt veel contacten met boeren in Schotland en Engeland. Daar kwam hij in aanraking met een ander, revolutionair afrasterings- en schrikdraadsysteem "Gallagher" uit Nieuw
Zeeland.
Het was een uniek afrasteringssysteem, een wereldmerk. Hun bedrijfsadviseur adviseerde
hen om er mee door te gaan. Na contacten met de fabrikant, die zich ook op Hekkum op de
hoogte kwam stellen, kregen ze het importeurschap voor de Benelux.
Inmiddels hadden ze zelf zo'n 600 fokschapen. De honderden lammeren van die schapen
lieten ze weiden op percelen in de Westpolder en bij Finsterwolde. Maar die schapen kostten
te veel werk en brachten te weinig op. Daarom hebben ze, toen ze definitief met het afrasteringssysteem van Gallagher begonnen, weer een belangrijke beslissing genomen: We verkopen alle schapen en richten ons helemaal op de verkoop van de Gallagher-producten. Dat was
in 1978.
In 1980 is "Veldman-Dijkstra BV" opgericht. Jan Anne heeft in een jaar tijd een dealer-netwerk
opgezet van 80 dealers in Nederland en België. Daarnaast moesten er vertegenwoordigers
worden aangenomen voor de dagelijkse contacten.
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Erik, de 18-jarige zoon van Dooitze, besloot om zijn studie af te breken en in het bedrijf te
komen werken. Hij nam deze taak van Jan Anne over. Jan Anne legde zich daarna toe op
directe verkoop aan grote organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de diverse
Landschappen en meer van dergelijke organisaties.
Jan Anne had het akkerbouwgedeelte van de boerderij nog altijd. Al het grasland is toen omgeploegd. Behalve het oogsten en zaaien besteedde Jan Anne veel uit aan een loonbedrijf. Het
was nu een extensief bedrijf met één vaste medewerker. Als de BV vakantie had, was het net
de tijd van de oogst en zat Jan Anne weer op de combine.
Gallagher had inmiddels een security-systeem ontwikkeld, een zeer geavanceerd schrikdraad
apparaat, dat uiteraard en schok gaf bij aanraking van het raster, maar tevens alarmeerde.
Voor dieren was een elektrische afrastering toegestaan, maar over het security-systeem van
Gallagher deed de Arbeidsinspectie erg moeilijk. Mensen tegenhouden met een elektrische
afrastering was aanvankelijk niet toegestaan.
Het heeft de "Veldman Dijkstra BV" veel moeite gekost om de vergunningen te krijgen voor
dit nieuwe systeem. Maar het is toch gelukt en samen met het Ministerie van Justitie hebben
ze een aantal gevangenissen beveiligd tegen uitbreken. Ook andere objecten als industrieterreinen, autodealers, open opslag van goederen enz. zijn op deze manier beveiligd.
Verder heeft Jan Anne, naast het Gallagher-raster een raster bedacht, veel lichter en minder
zichtbaar. Voor tijdelijke objecten als bouwplaatsen ontwikkelde hij daarnaast een mobiel systeem dat hij geplaatst heeft o.a. voor de renovatie van het Nationaal Monument op de Dam in
Amsterdam en rond de paardenstallen tijdens de Wereld Ruiterspelen van 1988 in Den Haag.
Na afloop van een vergadering in Madrid, waar Erik samen met enige vertegenwoordigers
van de BV ook een nacht logeerden, zijn ze nog even de stad in geweest. Daar zagen ze in
een winkel miniaturen van draglines, shovels en meer van zulke werktuigen. Het idee werd
geopperd: is dit wat voor ons? Ze besloten om de minder drukke wintermaanden hiermee op
te vullen.
Onder de naam "Farming Toys" gingen ze miniaturen van diverse merken trekkers, combines
en andere landbouwmachines verkopen. Dat was vooral voor de dealers interessant, want
elke boer - of anders zijn zoontje - wilde wel een miniatuur van de eigen trekker hebben. En
ook dit bleek een groot succes. Het is nog steeds een belangrijke tak van het bedrijf.
In 2002 is Jan Anne gestopt met werken, hij was toen 65 jaar. Intussen was heel West-Eurpa
het werkgebied geworden van de BV. Meindert, de tweede zoon van Dooitze, die Belgie onder
zijn beheer had, kwam terug naar Hekkum en nam o.a. het securitygedeelte van Jan Anne
over.
Erik en Meindert waren vanaf dat moment de beide directeuren van het bedrijf. Het bedrijf zit
ook niet meer op Hekkum, maar in Groningen aan de Bornholmstraat, in het voormalige vervoerscentrum met vier grote hallen en een kantoorgebouw van drie verdiepingen.
"Ik heb een jaar nodig gehad om mijn adrenaline weer tot op een normaal niveau te krijgen,"
zegt Jan Anne lachend. "Altijd op pad en altijd contracten binnen zien te krijgen, een spannend
en enerverend beroep. Jan Anne benadrukt dat zonder zijn vrouw Ditty dit alles nooit tot stand
gekomen zou zijn. Zij was de stille kracht op de achtergrond.
Het bedrijf wordt op dit moment bestuurd door Meindert en Sytie Dijkstra onder de naam "Gallagher Europe BV". Jan Anne: "Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden: Hekkum zal niet
verloren gaan. Dat heb ik altijd als mijn plicht beschouwd, ter nagedachtenis aan mijn vader.
En ik kan nu zeggen: Het is gelukt."
Weliswaar is het bedrijf nu naar Groningen verhuisd, maar de technische dienst zit nog in de
boerderij. De schuren en gebouwen worden gebruikt voor bulkopslag en er is een werkplaats
waar ze nog een speciaal apparaat uit Denemarken assembleren, een derde lijn van de BV.
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Het land rondom de boerderij was wel een probleem geworden, het kostte geld, maar bracht
weinig op. Eind jaren tachtig maakte Jan Anne dankbaar gebruik van de zogenoemde
"braakregeling". De boterbergen, melkplassen en graanoverschotten binnen de EU leidden tot
een aantal maatregelen, o.a. de melkquotering en in 1988 de braakregeling.
Jan Anne maakte eerst gebruik van de mogelijkheid om in het kader van die braakregeling er
bospercelen van te maken. Dat bracht 1800 gulden per ha op. Hij vroeg het aan bij de instanties en kreeg ook toestemming. Maar op het gemeentehuis wilden ze weten wat Jan Anne van
plan was. Hij er heen om uitleg te geven aan - naar hij dacht - de wethouder en een ambtenaar.
Daar bleken echter ook natuurbeschermers en actievoerders in de zaal te zitten die zeer verontrust waren. Bos aanplanten in het Reitdiepgebied, hoe kun je zoiets doen? Dat had Jan
Anne niet verwacht. Achteraf bleek dat ook bosaanplant onder de braakregeling viel. Een
eventuele rechtzaak hierover zou hij gewonnen hebben.
Gelukkig bleek later dat het Groninger Landschap van plan was om grote stukken land langs
het Reitdiep aan te kopen, ook een groot deel van het land van de BV Veldman-Dijkstra. Het
land is toen opgedeeld voor 50% naar het Groninger Landschap en voor 50% naar de "Ruilverkaveling Sauwerd".
Daarvóór maakte Jan Anne nog gebruik van de zogenaamde groene braakregeling. Om te
voorkomen dat er toch verhandelbare gewassen geteeld zouden worden moest het braakland
ingezaaid worden met een slecht soort gras. Maar het gras ging wel groeien en moest op den
duur ook gemaaid worden. Het gemaaide gras werd aangemerkt als chemisch afval en zou
naar de vuilstort in Usquert afgevoerd moeten worden.
Het gras van het braakland werd geschud en zo ontstond er een enorme hoeveelheid hooi.
Daar steken we de fik in, werd er besloten. Maar dat verraste Jan Anne hevig. Het duurde
maar even of het was een enorme vuurzee, meters hoog. Hij begon hem te knijpen want als
het vuur ook het Sauwerdermaar overstak, zou er bij boer Kuipers misschien ook van alles in
de fik gaan. Hij probeerde het vuur uit te slaan, maar dat was onbegonnen werk. Gelukkig ging
het vuur na enige tijd vanzelf uit.
Inmiddels had de politie het ook in de gaten gekregen en kwam naar zijn huis bij Sauwerd.
Jan Anne lag in de tuin bij te komen. Hij zei tegen de agenten: "Het is een beetje uit de hand
gelopen." Gelukkig kreeg hij geen boete en liep het met een sisser af.
Maar er was wel weer een nieuw probleem, het braakland lag vol met as. "Je moet er toch
niet aan denken dat er een storm zou opsteken," zegt Jan Anne. "Maar wonder boven wonder
kwam er 's nachts een onweersbui waardoor de as niet meer kon stuiven."
Jan Anne: "Dat was zo'n dertig jaar geleden, in 1988, wij woonden net in ons nieuwe huis."
Daarvóór hebben ze vanaf 1964 vijftien jaar in hun arbeidershuis op Hekkum gewoond vlak
naast de boerderij. Toen de kinderen van Dooitze de deur uit gingen hebben ze geruild, Jan
Anne en Ditty in de boerderij, Dooitze en zijn vrouw in het huidige witte huis. Dat was in 1980.
In dat jaar is ook moeder overleden.
Naast de activiteiten met de BV is er nog van alles met Jan Anne gebeurd. Zoals het bouwen
van het nieuwe huis aan het Sauwerdermaar en het opknappen van de losstaande schuur.
Inmiddels waren de kinderen bezig uit te vliegen en is Jan Anne veel aan het klussen geweest
bij zijn dochters als ze een huis gekocht hadden dat opgeknapt moest worden.
Verder heeft hij in de opgeknapte schuur nog enige landbouwwerktuigen staan van vlak na de
oorlog, waaronder een Farmall M-trekker uit 1946, uit de tijd van de Marshallhulp uit de VS.
Met een oud schoffeltuig gaat hij nog altijd schoffelen bij Menko Datema, de biologische boer,
waar hij ook nog combinet. Zelf heeft Jan Anne ook nog een stuk landbouwgrond waar hij
tarwe op verbouwd. En nog een stuk land voor de vijf paarden van zijn dochter Joanne.
Mei 2017, Bé Kuipers
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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

Te vroeg voor voorjaar.......
Je maakt van alles mee in de natuur, dus ook bij de vleermuisjes en dat bij de winterdag. Zo
was een jong mannetje ernstig op zoek naar een oudere dame. Je hebt van die types. Daartoe
ondernam hij een behoorlijk waagstuk. Hij ging op zoek in een bejaardentehuis. Zat oudere
dametjes uiteraard, doch zij waren hevig van slag door dat gefladder van zo’n jonge kerel om
hen heen. Oftewel paniek in de tent. Moet je je voorstellen, denk je eindelijk rust te hebben en
geen kerels meer op jacht naar je, word je door een fladder belaagd. Duidelijk dat hier een ernstige klopjacht werd gehouden en wel met een schepnet door de dierenambulance. Dat moest
natuurlijk gebeuren op het moment dat fladder even stil zat. Waarschijnlijk om bij te komen van
zijn klopjacht op de rijpere vrouwen.
Hoe dan ook, het lukte en de jonge man werd ondergebracht bij onze bekende vleermuizen
opvangster. Hij was er helemaal beduusd van, want zo oud is zij nog niet en daar had ie niet
van terug. Hij werd onmiddellijk aan de vitamine D gezet teneinde er weer beweging in te krijgen, waarin laat ik in het midden. Dat hielp en het gaat nu goed met de deugniet. Hij mocht
zijn tijd doorbrengen bij andere vrouwtjes, weliswaar jonger doch wel volwassen. Dus hij kon
toch zijn lol op.
Zo zijn er wel meer vleermuisjes die moeten wennen. Eveneens twee laatvliegertjes. Oei, weer
herkenbaar bij het mensenras, we hebben niet voor niets de uitdrukking ‘beter laat dan nooit’.
Je ziet maar, de natuur herhaalt zich op vele manieren. Zij kropen gezellig dicht bij elkaar, die
laatvliegertjes dan. Het was wel effe wennen, de kooi stond te trillen van opwinding. Allicht
man en vrouw, in dit geval kon de vrouw de kerel echter aan.
Hoe je het bekijkt, alles in de natuur is van slag, het was immers nog te vroeg voor voorjaar……
Hedi Schreijner
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Troanen
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Ik ben bie kapper en mout n zetje op mien beurt wachten, t is drok. De boas helpt zulf ook mit
as ainegste man. Hai knipt n jong van n joar of elf, twaalf. De rest van t personeel bestaait
apmoal oet vraauwen, kapsters. t Is n gezelleg geroezemoes van drok geproat en t brommen
van dreugkappen.
Moeke van dij jong onder t kappersloaken bie kapperboas zit noast mie ien wachthouk. Wie
proaten wat en t gesprek komt op heur zeun, dij volgens heur hail mooi en hail goud mondarmonicoa speulen kin. Hai het ter al priezen mit wonnen en ook n talentenwedstried veur
kiender tot twaalf joar. Aankom zodderdag komt e veur t eerst op tv om op te treden ien n
jeugdprogramma, de BZT-show, om vief uur. Ik pebaaier t te ontholden, ben wel benijd.
Dat jong mondörgel speult heurt kapperboas ook en hai zegt: "Zo, ik heur dastoe goud
mondörgel speulen kins." Jong nikkopt neutroal. "Hestoe dien mondörgel meschain ook bie
die?" Dat het e ienderdoad want hai komt touvalleg net van les. "Wilstoe din dommit ook even
n stukje veur ons speulen?" vragt kapperboas verder.
Dat wil jong wel en as e knipt, föhnd en haildaal bebozzeld en bedoan is, komt e noar zien
moeke ien wachthouk, pakt zien tas doar e zien harmonikoa ien n luxe deus en n ringbaand
mit meziekpepieren oethoald. n Stander wordt oet nkander volden en kloar is e. Hai kikt even
noar zien moeke en dij nikkopt hom tou. Den begunt e te speulen.
Eerst haar ik wel wat mien bedenkens. Olders van kiender, doar zai van mainen dat dij wat biezunders kinnen, overdrieven voak. Hemeln zukke kiender voak op tot grode hoogten. t Reseltoat vaalt den voak òf. Mor zo te zain is dit n echte mondharmonikoa, n dikke mit zo'n schoefke
opziet, woar je n chromatische toonladder op speulen kinnen, ook mit haalve noten zeg mor.
t Zigt ter professioneel oet, net zukkent woaras iendertied Toets Tielemans ook op speulde.
Ik haar verwacht dat zo'n jonge puber hom wat schoamde en verlegen pebaaiern zol om der
onderoet te kommen. Mor zo te zain is dizze jong wel wat wend en hai speult bedreven n stuk
van de bekende Brazilioanse componist Heitor Villa-Lobos, ik zai t op zien partituur.
t Klinkt hail mooi en je kinnen wel heuren dat hai t goud kin. t Is moeskestil ien kapperszoak as
hai speult en as t oflopen is wordt ter oetbundeg klapt. Jong nemt t applaus geroutineerd ien
ontvangst en nikt minzoam noar ale kanten. Den pakt e haile brud weer ien zien tas.
t Is nou mien beurt en ik goa op kapperstoul van de boas zitten. Ientied dat hai mie t kappersloaken omgooid en mien hoar begunt te knippen zit ter tegen mie over n oldere vraauw dij net
kloar is. "Geweldeg jong heur, wat mooi," ropt ze noar harmonikoaspeuler. "Kom es hier," en
ze speert mit haand dat e bie heur komt. Zai omhelst hom en drukt hom stief n muntstuk ien
haand en schudt hom den laankdureg. Jong is bliekboar ook wend aan dìt soort lof en bedankt
de vraauw mit n rojoale laag. Den gait e mit zien moeke vot.
"Och," heur ik de vraauw tegenover mie tegen kapster zeggen, "ik vien dat toch zo geweldeg
knap van zo'n jong en t ontroerd mie ook slim. Ik krieg der troanen van ien ogen. Dat haar ik
vrouger ook al, dou ik op pioanoles zat. Ik mos dou altied mazurka's van Chopin speulen.
Dij stukjes ontroerden mie dou ook zo, ik vond t zukke prachtege meziek, dat ik mos der aingoal van hoelen. Troanen trupten van mien gezicht op t klavier. Bie elk stukje vannijs. Mor pioanoleroar mouk op n duur n end aan, want zien pioano ging zo kepot, zee e, van al dij
troanen. En doarom heb ik nooit gain pioanoles weer had, terwiel ik dat zo geern wol.
Heb ie ook even n pepieren buusdoukje veur mie?"
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Afsluiting computercursussen met diploma-uitreiking
In de Digitale Hoek van de Stichting 55+ASW zijn de computercursussen dit
seizoen beëindigd. In september beginnen de nieuwe cursussen. We zijn een
leercentrum van het landelijk SeniorWeb voor het gebied boven de stad Groningen.
Men kan zich nu weer opgeven voor de volgende cursussen, ze beginnen weer in september.
Windows10; tablet met Android; tablet met Apple; cursus fotobewerken, video en muziek met
het programma in Windows 10; fotobewerken op de tablet; fotoboek maken met Albelli; Excel;
Word en sociale media met o.a. facebook.
Voor wie mappen maken en organiseren nog een probleem is geven we een korte cursus.
Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begeleiding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen.
Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.
De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge zijn van harte welkom.
Voor cursisten die niet zo goed de kleine lettertjes meer kunnen lezen hebben we grotere
schermen.
Tijdens inloopochtenden in Sauwerd of Adorp zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen bij problemen met de computer, laptop of tablet. Ook voor problemen met de cursus die gevolgd wordt.
Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ of SeniorWeb. U kunt zich telefonisch aanmelden bij Nelly Rasker ' 050-3061036 of Piet Drijfhout ' 050-3061960 of per mail *
stichting55plusasw@live.nl.
Als er problemen zijn tijdens de vakantieperiode kunt u contact opnemen met Nelly Rasker of
mail naar * stichting55plusasw@live.nl, dan probeer ik het probleem op te lossen met hulp
van een vrijwilliger.
De Digitale Hoek wenst u een fijne vakantie en misschien tot ziens in september.
Nelly Rasker.

Docent, hulpdocenten en cursisten bij cursus Windows 10 in Sauwerd
Cursisten hebben allemaal een diploma
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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.
36
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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
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan.
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.
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informatie over subsidies
SUBSIDIEREGISTER
Op  www.winsum.nl/subsidies vindt u een overzicht van subsidies, tegemoetkomingen en
financiële regelingen. Bezoek onze subsidiepagina, misschien komt u ook in aanmerking voor
een bijdrage!
SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2017
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie
en leefbaarheid.
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2017 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 15.000,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Dit kan digitaal via onze
website  www.winsum.nl met het aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt het
formulier ook afhalen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij college van burgemeester en wethouders.
Nog vragen?
Meer informatie over de verschillende vormen van subsidie is te vinden op  www.winsum.nl.
Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan moet voldoen. U kunt ook bellen of mailen
met de heer M.P. Latuputty van de afdeling Samenleving, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Winsum ' 0595-447777 of via * gemeente@winsum.nl.
SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag
dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Voorwaarden
Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organisatie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende
draagvlak is in de buurt. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsidie krijgen.
Aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via www.winsum.nl/subsidie.
De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het bereiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie
meer, ook al voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden. U kunt uw aanvraag het hele jaar door
indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.

geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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Informatie over omgeving en buurt
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment,
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om
de storing te verhelpen.
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
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PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er
veel ruimte. Toch blijven hondenpoep en loslopende honden in de
openbare ruimte voor veel inwoners een bron van ergernis. Inwoners
met én inwoners zonder hond willen van Winsum genieten. Laten we
daarom samen zorgen voor een schone en prettige omgeving.
Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan een aantal spelregels
te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd
aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
Mijn baasje schept op!
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als
hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat uw
hond op de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan kunt u
hiervoor een bekeuring krijgen.
• Zorg ervoor dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het voetpad of op en rondom een
kinderspeelplaats. Een hond ziet niet waar het wel of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond
daarin sturen.
• 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.
Verboden voor honden
Wist u dat het in alle speeltuinen en op of in als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken in de gemeente Winsum verboden is voor honden?
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd
komen. Houdt u hier rekening mee?
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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
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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