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Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Vanwege het Coronavirus is de verschijningsfrequentie tijdelijk aangepast. Maar kopij kan 
worden aangeleverd zodra u/je wat te melden hebt.
Mailadres voor kopij:
 contactblad-asw@planet.nl

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

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

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info en is gratis te lezen 
en te downloaden. 

Certe: iedere week spreekuur bloedafname in Sauwerd

Op dinsdag kunnen mensen van 08.00 tot 10.00 uur terecht aan Huisartsenpraktijk Sauwerd, 
Burchtweg 6, in Sauwerd.

Altijd op afspraak
Mensen moeten vooraf een afspraak maken op  www.certe.nl. Dit is nodig om te kunnen 
voldoen aan de veiligheidsmaatregelen. Ook met afspraak gelden er algemene coronavoor-
zorgsmaatregelen, te vinden op  www.certe.nl. Het is belangrijk om deze vooraf door te 
lezen, zodat mensen goed voorbereid naar een locatie komen.

Op de website staat een overzicht van alle locaties met actuele openingstijden.

Spreekuren Mensenwerk

Je vindt de spreekuren van Mensenwerk Hogeland o.a. in de volgende plaatsen:

Winsum  Woensdag: 15.00 uur - 16.00 uur
Gezondheidscentrum
Meeden 3b

Bedum  Dinsdag: 13.30 uur - 15.30 uur
De Meenschaar
Kapelstraat 9

Kijk ook eens op onze website voor meer informatie:  https://www.mensenwerkhogeland.nl/
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Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
5 mrt. 9.30 u. - Leesdienst

16.30 u. - ds. A.C. v.d. Wekken
8 19.30 u. ds. H. van Noort Biddag

12 9.30 u. - ds.J.Th. Rozemuller
16.30 u. - dhr. L. Blees

19 9.30 u. - ds. H. van Noort
14.15 u. - ds. P. Zuidema

26 9.30 u. - ds. H. van Noort Heilig Avondmaal
14.15 u. - ds. H. van Noort

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Breien voor UNICEF (update)

We hebben nu 550 euro overgemaakt naar Unicef.  
Iederéén heeft zich weer ingezet, de mensen die onze producten gemaakt hebben, ook een 
aantal mensen hebben werkstukken ingeleverd. Gevers van garen en natuurlijk ook de kopers 
bedankt.

We zijn blij dat mensen ons steunen en ook Unicef is blij, er gaan geen kosten meer af.

Ik krijg elke keer een bedankmailtje.

Onze producten worden verkocht in de dorpswinkel en in het kerkje van Wetsinge.

Mocht u nog garen, hebben  wat u niet gebruikt, het is zeer welkom.
We hopen tot ziens, zodat  kinderen die door Unicef gesteund worden geholpen kunnen 
worden met het geld van onze producten.

Lies Eldering. Kerkstraat 16 Sauwerd, ' 050-3061016.

Kerk open!!!

De Hoeksteen, Oude Winsumerstraatweg 7, Sauwerd.

U hebt het vast al wel gezien, elke werkdag staat er een vlag bij de kerk tussen 9.30-11.00 u.

U kunt de kerk binnenlopen voor een stilte moment, u kunt een kopje koffie drinken of een 
gesprek voeren.

Op zaterdag is de kerk nu ook open tussen 12.00 en 13.30 u. Vaak is er een kop soep.

Wees welkom!!!!

Voor meer info:
Huibert van Noort  ' 06 12455020
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Humanitas brengt mensen in contact 

Humanitas Het Hogeland is een vrijwilligersorganisatie die hulp dichtbij biedt. Een van de ac-
tiviteiten is Thuisbezoek.

Bij Thuisbezoek koppelen we mensen die ondersteuning zoeken aan vrijwilligers. Dat kan op 
heel verschillende vlakken zijn. Zo zijn er mensen die het fijn vinden iemand thuis op bezoek 
te krijgen voor een praatje of een spelletje. Anderen gaan liever regelmatig een stukje wande-
len. Het kan ook zijn dat de mantelzorger even ontlast wordt. De hulp is voor mensen die nog 
zelfstandig wonen en heeft als doel om eenzaamheid of isolement te voorkomen. Het kost niks 
en is vooral vaak erg gezellig!  

Heb je zin om iets voor anderen te betekenen? En heb je een paar uur tijd per week? Meld je 
dan bij Humanitas Het Hogeland Thuisbezoek. We vragen geen opleiding, maar je kunt als je 
dat wilt wel scholingen volgen als vrijwilliger. Het kost niks, maar levert zoveel op! 

Ook als je graag ondersteuning wilt, meld je dan.  

Voor informatie: Humanitas Het Hogeland, Arenda Krol

  thuisbezoek.hogeland@humanitas.nl , ' 06-57591323. 

 
Reacties van deelnemers en vrijwilligers: 

Ik ben sinds lange tijd weer heerlijk in de natuur geweest

Ik kijk er elke week naar uit dat ze komt om een spelletje te doen

Wat fijn dat ik gewoon even naar een vriend kan zonder me zorgen te hoeven maken over thuis

We zijn eigenlijk vriendinnen geworden

Officieel meetpunt luchtkwaliteit in Sauwerd

Al enige jaren heeft Piet Kampen een officieel meetpunt van het RIVM voor NO2-Luchtkwaliteit 
in Sauwerd. De apparatuur staat aan de Kastanjelaan 19. In 2023 wordt er een jaar lang (als 
proef) ook PM2.5-Fijnstofmeting gedaan.

De gegevens van deze metingen zijn te vinden op de volgende link:

   https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/ 
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Wat ik eigenlijk wil zeggen

Donderdag 31-3-2022 hield president Zelenski van Oekraïne een 
toespraak voor het Nederlandse parlement. Hierin kwamen vier 
thema’s aan de orde, n.l.:

1. Verwoesting van Rotterdam in 1945
2. MH17 ramp in 2014
3. 1572 als startpunt voor Nederlandse vrijheidssrtijd
4. Wederopbouw van Oekraïne   

Weet Zelenski meer van de vaderlandse geschiedenis dan ik?
Wat me vooral opviel was punt 3. De vraag was toen: Wat zegt  1-4-1572 mij?  Wat betekent 
de verovering van Den Briel nu voor mij? 

Deze gebeurtenis geeft mij meer een gevoel van schaamte dan van trots. Ten eerste omdat 
ik me nu afvraag, wat  ik de kinderen van de basisschool in 40 jaar geschiedenisonderwijs bij-
gebracht heb. Ten tweede schaamte, omdat ik het jaartal 1572 niet meteen in verband bracht 
met de verovering van Den Briel. En in derde instantie dacht ik aan hoe de geuzen daar toen 
in naam van Oranje hebben huis gehouden. Moet ik daar trots op zijn?

Uit de verschenen boeken in 2022 over 1572/1672 blijkt dat de Nederlandse geschiedschrij-
vers zelf niet weten of 2022 nu een 350- of 450-jarig jubileumjaar was. Er zijn bijna net zo veel 
boeken/publicaties verschenen over 1672 als over 1572.

Een Europese gedachte
Naar aanleiding van Zelenski’s toespraak heb ik juni 2022 een pamflet geschreven met de 
titel ‘Een Europese gedachte’. Hierin heb ik te veel mijn frustraties omtrent geschiedvervalsing 
opgesomd, zodat het verhaal niet meer te volgen was. Verder was het pamflet toegespitst op 
een klein gebied ten noorden van de stad Groningen, zodat lezers die dit gebied niet kennen, 
al snel afhaakten.

In dit gebiedje troffen de aanhangers van het katholicisme en het protestantisme elkaar. In 
het gedrang tussen eigenwijze stad-Groningers en Ommelanders was de houding van de 
bewoners in dit gebied exemplarisch voor de geschiedenis in alle gewesten. De zwijgende 
meerderheid had geen moeite met het katholicisme en was blij met de verre keizer, die voor 
rust zorgde.

Ik heb in het pamflet o.a. bepleit 1672 als beginpunt van de vorming van de Nederlandse een-
heidsstaat  te kiezen. De gebeurtenissen in 1672 zijn beter te vergelijken met de situatie in de 
Oekraïne nu.

In1672 bleek dat het lands- en gewestelijk bestuur niet zo door kon gaan. Het volk wilde een 
sterke leider. De gebroeders de Witt kregen onterecht de schuld van de ontstane situatie.

De Franse en Engelse koning hadden een geheim verbond gesloten om de Nederlanden na 
verovering op te delen. Ze waren jaloers op de welvaart in de republiek. De bisschoppen van 
Munster en Keulen wilden een graantje mee pikken. Oorlog was het gevolg. Het volk was 
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Onschuldigen (verraders) kregen de 
schuld van de ramp. Schuldigen zijn nooit bestraft. Maurits keek weg. 

De relatie met nu
Zelenski zei op 31-3-2022: “Maar vandaag, terwijl mijn land strijdt tegen tirannie, zal ik over 
1572 spreken als een gebeurtenis van nu.” 

Hij vindt onze onafhankelijkheidsstrijd heroïsch. Iets waaraan hij een voorbeeld neemt. Omge-
keerd kan ik van 1572 niet zeggen dat de situatie toen te vergelijken is was met situatie in de 
Oekraïne nu.
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Als Nederlander nu moet je een enorme oranje bril opzetten om de overeenkomst van de 
Nederlanden toen te vergelijken met Oekraïne nu. Met de kennis van nu weten we dat de 
strijd van toen voor veel mensen in 1572 weinig heroïsch was. De strijd toen was Holland-
centrisch, machtsbelust en gericht tegen het katholieke geloof. Die strijd duurde minstens tot 
1672 als het niet tot 1815 was. Pas in 1672 gingen de neuzen dezelfde kant op en pas in 1815 
(grondwet) kwam er een eenheidsstaat.

Mijn verontwaardiging over de inval in Oekraïne is groot. Maar net zo groot is mijn veront-
waardiging over de moord op de gebroeders de Witt in 1672 of het wegmoffelen van de ge-
schiedenis van de Ommelanden door de provincie Groningen nu.

Kustaw Bessems schreef in de Volkskrant van 1-4-2022 een column over de toespraak van 
Zelenski:  ‘Nu romantiseerde Zelenski de oprichting van wat later Nederland zou worden door 
die te typeren als strijd voor vrijheid, democratie, menselijke waardigheid, verbondenheid en 
culturele en religieuze verscheidenheid. Alsof godsdienstig fanatisme, platte machtsstrijd en 
zelfverrijking geen rol speelden.’ 

In deze laatste drie punten herken ik mijn eigen aversie tegen geschiedvervalsing (wegmof-
felen) en hypocrisie. Wat deze punten betreft hebben we in 450 jaar weinig geleerd. 

In onze eigen geluksbubbel valt er weinig te klagen en vergeten we graag de geschiedenis 
voor WO II. Ik vrees het einde van de geschiedenis. Tot nu had ik altijd nog de hoop dat we 
van de geschiedenis zouden leren en dat we als mensheid naar een vreedzamer wereld op 
weg waren. De inval in Oekraïene heeft me te veel overeenkomsten laten zien. Het opleggen 
van je wil komt nog steeds voor.

Vrije pers
Gelukkig mag er in een democratie over geschreven worden. Iets meer tegengestelde menin-
gen (polemiek) zou de geschiedenis een stuk aantrekkelijker maken.

De relatie die door Zelenski wordt gelegd tussen vroeger en nu, vind ik mooi. Hoewel beide 
situaties slecht te vergelijken zijn, maar het toont onze relatie van ons eigen verleden met  
gevolgen voor de toekomst aan. De toespraak van Zelenski is voor mij een aanleiding dit stuk 
te schrijven. Om de situatie in 1572 in het gewest Stad en Lande toen te vergelijken met de 
situatie nu.

In mijn pamflet haalde ik een uitspraak van Bilderdijk aan: ‘In het verleden ligt het heden. In 
het nu wat komen zal.’

Ik zal op 31 maart en 1 april vlaggen met de Europese vlag als steun voor Oekraïne (dezelfde 
vlagkleuren), als waardering van ons democratisch rechtssysteem en als protest tegen de 
inval van Rusland.

De Friese vrijheid ontkend
De periode tussen 1572 en 1672 was een tijd van burgeroorlog, waar conflicten door machts-
beluste graven en hoofdmannen werden uitgevochten. Machtshonger is niet te bevredigen. De 
stad Groningen en de Ommelanden zijn lang gespaard gebleven van buitenlandse machtswel-
lustigen.

Friesland, het kustgebied van het Zwin tot en met de Weser in het huidige Duitsland was het 
laatste stuk van Europa wat in de 16e eeuw nog niet verdeeld was tussen graven bisschoppen 
of vorsten. De meeste liefhebbers dachten over Friesland nog net zo als Plinius de oudere in 
70 na Chr. (Friesland: West-Friesland in Noord-Holland, het huidige Friesland, provincie Gro-
ningen en Oost-Friesland).

Een drassig getijdenlandschap, waar je niet kon zien of het land of water was. De Friezen 
zagen dat wel en maakten deel uit van een handelsverband rondom de Noordzee (de Hanze-
steden) en wisten op hun manier een bepaalde welstand te bereiken. Zij koesterden deze 
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vrijheid en wisten van Karel de Grote en later ook van Karel V garanties (privileges) te krijgen 
voor het behoud van die vrijheid.

De Friese wortels van de Ommelanden komen in de tegenwoordige geschiedschrijving van 
Groningen nauwelijks aan bod. Hierdoor wordt de geschiedenis van Groningen (provincie) tus-
sen 1572 en 1672 een eenzijdig en hypocriet verhaal.

Wat moest Maurits in 1594 in Groningen of Willem Frederik in 1568 in Heiligerlee? Groningen 
was een stad apart en wilde buitengewestelijke heersers op afstand houden. Met de keizer in 
Praag of de bisschop van Munster hoefde je geen rekening te houden. 

Om het Groningen van nu bij de geschiedenis van de Nederlanden te houden, wordt ons door 
Holland het begin van de tachtigjarige oorlog gegund (terwijl die oorlog hier nooit is geweest). 
Ondertussen wordt ons nauwelijks 1% van onze aardgasbaten gegund, terwijl de provincie 
Groningen vanaf de 17e een wingewest was. Eerst met turf en terpaarde, later met gas.

‘Groningen, een stad Apart’ over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600).
Een boek geschreven door Jan van den Broek.

Wat er tussen 1594 en 1815 is gebeurd is onduidelijk. De stad bleef nog wel lang apart.

In het verhaal van Groninen past het verhaal van de Ommelanden niet. Tot op heden wordt dit 
verhaal ontkend en weggestopt. Hier ligt een taak voor historici. Ook in de provincievlag zijn 
de Ommelanden niet te herkennen. Het is wit-groen-wit en rood-wit-blauw.

De vroegere gemeente Adorp heeft in 1903 denk ik bewust gekozen voor de kleuren groen-
wit-groen ter onderscheiding van de nabijgelegen stad Groningen.

De stad Groningen behield tot 1815 zijn eigen Habsburgse stadswapen. De stad heeft zijn 
onafhankelijke positie sinds de Middeleeuwen moeten opgeven en is al lang geen ‘stad apart’ 
meer.

Ik denk dat we weinig van de geschiedenis leren. Ze moet nog altijd heroïsch zijn, vanuit het 
perspectief van de overwinnaar beschreven. ‘Beelden van een strijd’ met veel paarden die 
op een indrukwekkende manier aan hun einde komen. De provincie Groningen is nog steeds 
Holland-centrisch.

De stad Groningen heeft zijn eigenwijsheid lang volgehouden, maar achteraf heeft dit weinig 
opgeleverd. Misschien kun je zeggen, dat zijn houding het tegendeel heeft opgeleverd. Schui-
tema-Meijer schrijft hierover in ‘ Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen’ op blz. 59 : Het 
opnemen van de adelaar is van keizerlijke oorsprong en kan in verband worden gebracht met 
het streven van de stad naar zelfstandigheid ten opzichte van de Utrechtse bisschop. 

Het pamflet ‘Een Europese gedachte’ heb ik voorgelegd aan vrienden, familie, geschiedkundi-
gen en kennissen met het verzoek om genadeloze kritiek te leveren. Ik kreeg weinig reacties. 
De belangrijkste reactie was: Wat wil je nu eigenlijk zeggen? 

Ik denk dat ik het nu, na het jubileumjaar 2022 en het lezen van veel boeken weet en onder 
woorden kan brengen.

Een Europese gedachte, wat is dat?
Grote leiders, bijv. Karel de Grote en Karel V, hadden in het verleden al gedachten over een 
verenigd Europa. Grote leiders kiezen vaak een ander perspectief dan de gewone man.

Ik verbaas mij over het feit dat vakhistorici zo verschillend over dezelfde zaken kunnen schrij-
ven. Ik verwacht van vakmensen in de historie wat meer afstand in tijd en gevoel (verontwaar-
diging bijv.) Bijvoorbeeld over 1568, de slag bij Heiligerlee of 1572, de verovering van Den 
Briel. 

Over 1672, het rampjaar, wordt ook heel verschillend geschreven. Vergelijk het boek ‘Ramp-
jaar 1672’ door Luc Panhuyzen en ‘1672, het rampjaar van de republiek’ door Arnout van Cruy-
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ningen. Beide boeken verschenen n.a.v. het 450-jarig jubileumjaar 2022. 450 jaar na 1572. Dit 
snap ik niet. 1672 is 350 voor het jaar 2022. Ik denk dat de biografie van van Stipriaan niet 
voor niets ‘de Zwijger’ heet.

Ik heb in mijn pamflet ‘Een Europese gedachte’ al eerder gepleit voor 1672 als ontstaansjaar 
van de Nederlandse geschiedenis. Tussen 1572 en 1672 zijn zoveel zaken gebeurd, die de 
tegenpartij uitlegt als verraad, dat het onzin is 1572 te kiezen. Toen was de burgeroorlog en 
de tachtigjarige oorlog net begonnen. Bovendien was de tachtigjarige oorlog geen kwestie van 
de stad Groningen of de Ommelanden. Je kunt Rennenberg wel een verrader noemen, maar 
waarom gaf de stad Groningen zich dan pas in 1594 (Reductie), 26 jaar na 1568, over?

Niet Rennenberg in Groningen maar goeverneur Sonoy in Holland, in dienst van Willem 
de Zwijger, was de grote verrader. Zie het boek van Henk van Nierop ‘Het verraad van het 
Noorderkwartier.’

In 1994 kwam er een boek uit ‘Rondom de reductie, vierhonderd jaar provincie Groningen 
1594-1994.’ Ik las het boek datzelfde jaar. In het boek zat een krantenartikel uit de Groninger 
Gezinsbode van 5-5-1994 met de titel ‘Stad en provincie na gedwongen huwelijk vierhonderd 
jaar samen.’ 

Dan maar nu de gelegenheid aangrijpen om iets van me af te schrijven, en hopelijk meer aan-
dacht te krijgen voor de lange geschiedenis van de Ommelanden als onderdeel van een jonge 
provincie Groningen met helaas dezelfde naam als de stad Groningen.

Wapen van Adorp

De blauwe draak staat voor mij voor meer aandacht voor de Ommelander geschiedenis.

Betekenis van enkele kleursymbolen:
wit – groen – wit    : een groene vruchtbare strook in een drassig getijdenlandschap.
groen – wit – groen : een getemde rivier (Hunze) in grazige weiden.    

Conclusie: We leren weinig van de geschiedenis.
We verschansen ons in onze geluksbubbels en zijn weinig geneigd ons te verdiepen in de 
natuur en cultuur van anderen. Dat was in het rampjaar 1572 ook al zo. 

Roelof Bruins
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Paddepoelsterbrug t'rug!

Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen rond de Padde-
poelsterbrug?
Mailt u dan naar   brugterug@gmail.com

Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
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1,3 miljoen DE-punten

In het afgelopen jaar heeft Voedselbank het Hogeland enkele keren een oproep gedaan in 
dit blad om Douwe Egberts koffie- en theepunten in te zamelen. Vervolgens werd aan u,  de 
koffie- en theedrinker, gevraagd de ingezamelde koffie- en theepunten af te staan aan Voed-
selbank het Hogeland.  Alle voedselbanken in Nederland namelijk krijgen van Douwe Egberts 
voor iedere ingeleverde 600 koffie- en theepunten een pak koffie van 250 gram. In heel 2022 
stroomden er bijna elke dag koffie- en theepunten binnen.

De uiteindelijke score is in 2022 1,3 miljoen koffie- en theepunten. Geweldig!!!
Omgerekend in pakken koffie is het resultaat 2166 pakken koffie van 250 gram. Omdat een 
dergelijk pak koffie iets meer dan € 4,00 kost heeft de Hogelandster koffie- en theedrinker dus 
voor een slordige € 8.500,00 aan koffie bijeengedronken.  

Alle 170 koffie- en theedrinkende gezinnen en klanten van Voedselbank het Hogeland zijn hier 
maar wat blij mee. Voedselbank het Hogeland heeft aan 2166 pakken koffie net genoeg voor 
een heel jaar.

Om ook in 2024 over voldoende koffie te beschikken is het sparen van nieuwe DE-koffie- en 
theepunten weer opnieuw begonnen. Helpt u ook mee? 

U kunt uw spaarpunten kwijt op Lombok 1 9951 SC Winsum.

Op woensdagochtend kunt u uw punten echter ook afgeven op dit adres. Misschien drinkt u 
dan een kopje koffie mee met de vrijwilligers van Voedselbank het Hogeland.



Laat geen geld op de plank liggen. 

BELASTINGAANGIFTE? IEMAND DIE MET JE 
KUN JE WEL WAT HULP GEBRUIKEN BIJ DE 

MEEKIJKT? OF HEB JE EEN VRAAG? MAAK 
DAN EEN AFSPRAAK VOOR HULP BIJ JE 
BELASTINGAANGIFTE. DE HULP KAN 
ONLINE WORDEN GEBODEN VIA EEN 

BIBLIOTHEEK. 

Bibliotheken het Hogeland 

MACHTIGING OF OP LOCATIE IN DE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HULP BIJ BELASTING-AANGIFTE 2022, 
TOESLAGEN EN KWIJTSCHELDINGEN. 
 
VOOR WIE? 
Bent u woonachtig in het Hogeland? Inkomen 
van 120% van het bijstandsniveau? En hulp 
nodig? 

 
BIBLIOTHEEK UITHUIZEN 

-	Maandag 6  maart 10.00 - 13.00 
- Maandag 27 maart 12.30 - 16.00 
 
BIBLIOTHEEK LEENS 
- Donderdag 9 maart 10.00 - 13.00 
-	Vrijdag 7 april 10.00 - 13.00 
 
BIBLIOTHEEK WINSUM 
- Donderdag 23 maart 10:00 - 13:00 
 
BIBLIOTHEEK BEDUM 
- Maandag 10 april 10.00 - 13.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEENEMEN: 

- Je DigiD, BSN en legitimatiebewijs en van je eventuele partner 
- Verder een brief van de belastingdienst met een 

machtigingscode of een actieve DigiD met sms controle + 
wachtwoord van uzelf en van uw eventuele fiscale partner. 

- Jaaroverzicht 2022 van bank- en spaarrekeningen 
- Jaaroverzicht 2022 van werk/uitkering/pensioen 
- Betalingsbewijzen zorgkosten die niet vergoed worden 
- Betalingsbewijzen studiekosten 
- Gegevens leningen/schulden/erfenis 

* Indien je een partner/kinderen hebt, dan ook deze 
gegevens meenemen 

* Bij eigen woning: gegevens WOZ waarde en jaaropgaaf 
hypotheek 

 
 
 

 
 

 

 

AANMELDEN 
Je kunt je opgeven bij Henk Wolters, telefoon 
06-23672464 of email henkwolters@kpnmail.nl 
onder vermelding van naam, adres, woonplaats 
en telefoonnummer. 

www.biblionetgroningen.nl/belastinghulp 


	Informatie Contactblad
	Certe: iedere week spreekuur bloedafname in Sauwerd
	Spreekuren Mensenwerk
	Kerktijden
	Kerk open!!!
	Breien voor UNICEF
	Officieel meetpunt luchtkwaliteit in Sauwerd uitgebreid met fijnstof
	Humanitas brengt mensen in contact 
	Wat ik eigenlijk wil zeggen
	Paddepoelsterbrug t'rug!
	1,3 miljoen DE-punten
	Belastingspreekuren 

