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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).

Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wet-
singe e.o.
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Ophalen oud papier

SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli. Vanaf 18.00 u.

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.

Kerkdiensten  

De producten die in juni worden ingezameld zijn: Koffie, thee en koffiemelk.
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en tot de 10e van de 
maand kunt u de producten ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te 
Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voor-
zien. 

 

Voedselbank

	  

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
3 juni 9.30 u. - ds. J. vd Wal

14.15 u. - ds. G. Pruijssen
10 9.30 u. - ds. H.J.C.C.J. Wilschut 's morgens H.A.

14.15 u. - Leesdienst
17 9.30 u. - ds. J. Oosterhuis

14.15 u. - ds. G. Timmermans
24 9.30 u. - ds. C. vd Leest

16.30 u. - ds. R. Prins

Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Gereformeerd Hersteld (in de Adorper kerk tenzij anders aangegeven)
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
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Inzamelingsacties
de hele maand 
juni

Voedselbank: Koffie, thee en koffiemelk. Voor mogelijkheden dit in te 
leveren zie pagina 2)

de hele maand 
juli

blikgroentes (sperciebonen, wortelen, zuurkool, rode kool etc.) en 
suiker. Voor mogelijkheden dit in te leveren zie pagina 2)

augustus Voedselbank: geen uitgifte

september Voedselbank: Vacuüm verpakt broodbeleg  (b.v. boterhamworst, kaas 
etc.) en vacuüm verpakte rookworsten. Voor mogelijkheden dit in te 
leveren zie pagina 2)

Agenda Dorpshuis “Artharpe” 

Vaste tijden
Maandag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur

Karate jeugd 17.30 - 18.30 uur
Karate 18.30 - 19.45 uur
Muziekles 19.30 - 20.00 uur
Tamboers 20.00 - 22.00 uur
Fanfarekorps 20.00 - 22.00 uur

Dinsdag OBS De Wierde 10.00 - 11.45 uur
Volksdansen 13.45 - 15.00 uur
Gym 55+ 18.30 - 19.30 uur
Damesgym 19.45 - 20.45 uur
Volleybal Dames 1 20.45 - 22.00 uur

Woensdag Koersbal 14.00 - 16.00 uur
Volleybal Dames 2 19.00 - 20.00 uur
Volleybal Dames 3 20.00 - 21.00 uur
Recreanten volleybal 21.00 - 22.00 uur

Donderdag OBS de Wierde 13.00 - 15.15 uur
Volleybal Heren 1, 2, 3 en 4 19.00 - 22.15 uur

Vrijdag Muziekles 18.00 - 19.00 uur
Badminton/Volleybal 20.00 - 22.00 uur

Overige activiteiten in “Artharpe”
Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda
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Vaste activiteiten elders

Iedere week:
maandag bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg), 14.20-15.20 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge

juni
maand 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 17)
-3 Werkzaamheden aan het spoor tussen Sauwerd en Delfzijl. Voor reizigers 

worden er tussen Groningen en Delfzijl bussen ingezet.
2/3 14.00 u. CCA, kunstexpositie in kerk Adorp (zie pagina 18)
5/6 Stratenvolleybaltoernooi Sauwerd (zie pagina 14)
6 5.21 u. Venusovergang (zie pagina 20)
6 werkzaamheden Wierumerschouwsterweg Adorp (zie pagina 13)
6-15 Wierumerschouwsterweg gesloten voor doorgaand verkeer (zie p. 13)
7 werkzaamheden Plantsoenweg Sauwerd (zie pagina 13)
8 werkzaamheden Oudeweg Groot-Wetsinge (zie pagina 13)
8 werkzaamheden Plantsoenweg Sauwerd (zie pagina 13)
8 werkzaamheden Paddepoelsterweg Adorp (zie pagina 13)
9 22.00 u. CCA, Anthony's Putsch in 't Witte Hoes te Adorp(zie pagina 15)
9/10 14.00 u. CCA, kunstexpositie in kerk Adorp (zie pagina 18)
11 werkzaamheden Oudeweg Groot-Wetsinge (zie pagina 13)
11 werkzaamheden Wierumerschouwsterweg Adorp (zie pagina 13)
13 werkzaamheden Paddepoelsterweg Adorp (zie pagina 13)
13 werkzaamheden Wierumerschouwsterweg Adorp (zie pagina 13)
14 werkzaamheden Molenweg Adorp (zie pagina 13)
17 16.00 u. Zankoor Hoge en Lage der Aa, borrelconcert (zie pagina 13)
26 ! Einde kinderbijschrijving paspoort

juli
maand 'Van Harssens naar Hefswal', expositie foto's (zie pag. 17)

Hineniloop

Zie ook  http://www.contactblad.info  /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd 
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van 
spoed? Overleg het dan met de assistente.

EHBO direct terecht: dit in geval van won-
den, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van 
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden 
met uw komst.

Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de 
assistente aanvragen, de dokter belt u dan 
aan het eind van de ochtend of begin van de 
middag.

De praktijkassistentes:  Tineke Dijkgraaf, 
Gemma van Donkelaar en Rinarda van Dijk 
(invalster) maken voor u afspraken en u kunt 
bij hen terecht met vragen, voor adviezen 
en informatiefolders. Tevens voor het ver-
wijderen van hechtingen, het meten van de 

bloeddruk en het gewicht, verbinden van won-
den, het bepalen van Hb (bloedarmoede) en 
bloedsuiker (diabetes) het geven van injecties 
en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. 
Deze zaken het liefs op maandag, dinsdag 
en vrijdag tussen 14:00 en 16:00.
Uitstrijkjes op afspraak ma-di-vrij om 11:00 
uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam.

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
levering de volgende dag door de uitdeelpost 
van Apotheek Winsum.

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 en op 
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en 
12:30. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak in de 
praktijk vanaf de eerste donderdag van de 
maand.

Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situ-
atie, adres of verzekeringsgegevens graag 
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag   8:00 - 17.00 u.
woensdag en donderdag   8:00 - 12:30 u.
woensdag en donderdag  huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D          0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191         0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer                                112

Uitdeelpost Apotheek Winsum: alle werkdagen 16.30 - 17.30 u.; aanvragen gedaan   
           voor 10.00 u. worden de volgende dag geleverd
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e te Winsum, maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 u.   
Huisartsenlaboratorium:        iedere dinsdag   10.00 - 11.00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              
Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen

Thuiszorg, diversen
 www.thuiszorggroningen.nl  info@thuiszorg-groningen.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum  0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
Bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 u.  0595 442925
 helpendehandwinsum@hotmail.com

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7

Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretaris:          T.  Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd  050 3061537
Voorganger:        Monuta – Dalmolen 050 5425962
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis) 0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

  

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)  050 4023750

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting storingsnummer 038 8516110
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie De Werf 5 Winsum 0900 8844

spreekuur ma. di. wo. vr. 13.00 - 16.00 uur

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.00 – 17.00 u.

ALGEMENE OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Let op: voor de centrale balie 
gelden onderstaande openingstijden.
Openingstijden gemeentehuis centrale balie
maandag t/m vrijdag: 8.00 - 12.00 u.
dinsdagavond 19.00 - 20.00 u. alleen rij- en reisdocumenten en uittreksels

woensdagmiddag: 13.00 - 17.00 u.
Zorgloket:
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u 
en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl

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 raadsbij-
eenkomst. 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.

De belangrijkste wijziging voor u, als burger, heeft betrekking op het “spreekrecht” en 
zogenaamde themabijeenkomsten.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende- en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken 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 themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

Vanaf 1 april zijn de openingstijden van de publieksbalie aangepast wegens invoering 
reisdocumenten voor kinderen per 26 juni a.s.:
Dinsdagavond     :  geopend van 18.00 tot 20.00 uur
Woensdagmiddag:  geopend van 13.00 tot 18.00 uur
Ook zo'n hekel aan wachten? Maak een afspraak! Zie pagina 9.

VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een 
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en Monu-
mentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een af-
spraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• plaatsen van een bouwbord betreffende restauratie Wetsingerzijl, Provincialeweg 36, 9773 

TD in Wetsinge (OMG-2012-0047, 22 mei 2012)
• plaatsen van een dakkapel op de woning, Spoorlaan 12, 9774 PD in Adorp (OMG-2012-

0040, 8 mei 2012)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zo-
genaamde kleine of grote commissie van de Libau, die eveneens openbaar te bezoeken zijn. 
De kleine commissie vergadert op de donderdagmiddag vanaf 14.00 u. in de even weken; de 
grote commissie op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. in de oneven weken.
 /  Welke bouwplannen worden behandeld kunt u lezen op  www.libau.nl of opvragen bij 
bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
Omgevingsvergunning
• aanleggen van een paardenbak, Paddepoelsterweg 1, 9774 TG in Adorp (OMG-2012-0054, 

15 mei 2012)

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING VOOR UITBREIDEN WONING EN MINICAMPING,
PADDEPOELSTERWEG 7 BIJ ADORP
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepal-
ingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat de volgende stukken van 23 mei t/m 3 juli 2012 ter 
inzage liggen bij de centrale balie van het gemeentehuis:
• aanvraag omgevingsvergunning, ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken voor het uit-

breiden van de woning en minicamping met gebouw voor sanitaire voorzieningen aan de 
Paddepoelsterweg 7 nabij Adorp.

Zienswijzen
Gedurende de zes weken dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt, kan iedereen mondeling of 
schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Winsum, 
 Postbus 10, 9950 AA, Winsum.

VERKEERSBESLUITEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen bij stations Baflo, Sauwerd en Winsum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om bij de treinstations van Baflo, Sauwerd en
Winsum gehandicaptenparkeerplaatsen aan te wijzen. Dit door middel van het plaatsen van 
verkeersborden (model E6, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers-
tekens), overeenkomstig het bebordingsplan in het genomen verkeersbesluit.
Parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen bij stations Sauwerd en Win-
sum
Burgemeester en wethouders hebben besloten om bij de treinstations van Sauwerd en Win-
sum parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen. Dit door mid-
del van het plaatsen van verkeersborden (model E4 met een onderbord met de tekst “Alleen 
opladen elektrische voertuigen”, conform bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens). Een en ander overeenkomstig het bebordingsplan in het genomen verkeers-
besluit.
Inzage
Het verkeersbesluit is in te zien op  www.winsum.nl, en bij de Publieksbalie van het ge-
meentehuis.
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Onderzoek behoefte aan “werken op afspraak” in mei, juni en juli
WERKEN OP AFSPRAAK
De gemeente Winsum werkt voortdurend aan de verbetering en versterking van de (digitale) 
dienstverlening. Steeds meer gemeenten bieden hun burgers de mogelijkheid om op afspraak 
langs te komen. Het werken op afspraak verbetert de dienstverlening. Geen wachttijd, maar 
een snelle afhandeling. Om te onderzoeken of in onze gemeente behoefte is aan Werken op 
afspraak, starten we met een proef.
De proef wordt gehouden in de maanden mei, juni en juli. Dit is altijd een drukke periode 
omdat er vooral veel reisdocumenten worden aangevraagd en de wachttijden hierdoor op 
kunnen lopen. We beginnen met de mogelijkheid om op woensdagmiddag op afspraak langs 
te komen. De afspraak kan voorlopig alleen worden gemaakt voor het aanvragen van een 
rijbewijs, een paspoort of een identiteitsbewijs.
Voor deze middag is vooral gekozen om de doorstroming van gezinnen met kinderen te ver-
beteren. Woensdagmiddag is namelijk bij uitstek de middag waarop ouders voor hun kinderen 
een reisdocument komen aanvragen. De kinderen moeten dan zelf ook meekomen. Het is 
natuurlijk fijn als u dan niet meer hoeft te wachten, maar gelijk wordt geholpen. Onze publieks-
balie is op woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend.
Hoe maakt u een afspraak?
Wij vragen u om telefonisch een afspraak te maken. U kunt ons hiervoor dagelijks (behalve op 

WEGWERKZAAMHEDEN
Aannemer BAM-wegen is in opdracht van de gemeente Winsum bezig met de werk-
zaamheden voor het asfaltonderhoud van 2012. De te onderhouden wegen worden 
enkele dagen afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Aanwonenden van de af te sluiten wegen ontvangen een nieuwsbrief van de 
aannemer met informatie over de werkzaamheden. Ook worden vooraankondig-
ingsborden bij de betreffende wegen geplaatst. Het asfaltonderhoud duurt tot de 
bouwvak 2012.
Zie pagina 13 voor werkzaamheden in Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Wiering van 
BAM-Wegen op  06-51062763. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Snijder van de afdeling Ruimte,  0595 447777.

	  

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum.

VERORDENING WMO-ADVIESRAAD VASTGESTELD
De gemeenteraad heeft op 22 mei 2012 de verordening ‘regelende de taak, bevoegdheden, 
samenstelling en werkwijze van de Wmo-adviesraad ’vastgesteld. De verordening is inmiddels 
in werking getreden.
De verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage in de centrale hal van het gemeente-
huis. De verordening is ook te vinden op  www.winsum.nl

ONTHEFFING
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 
van de APV aan:
• VolkerRail t.b.v. nachtelijke werkzaamheden, aan de spoorlijn Groningen-Roodeschool in de 

gemeente Winsum, gedurende het jaar 2012 (31 mei 2012).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de verzenddatum van de verleende ontheffing schriftelijk bezwaar indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders (deze datum staat tussen haakjes vermeld.)
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vrijdagmiddag) bellen van 08.00 tot 17.00 uur  0595 447777.
Tijdens het maken van de afspraak informeren we u over wat u moet meebrengen om de aan-
vraag in te kunnen dienen. Dit voorkomt, zoals nu soms het geval is, dat u teruggestuurd wordt 
omdat er zaken ontbreken of pasfoto’s niet geschikt zijn. Deze informatie kunt u ook vinden op 
 www.winsum.nl.
Geen afspraak en toch langskomen?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mo-
gelijk enige tijd moet wachten voor u wordt geholpen. Komt u op afspraak langs, dan wordt u 
direct geholpen.
Evaluatie
In het najaar gaan we de resultaten van de proef evalueren. Is de proef geslaagd dan overwe-
gen we om het werken op afspraak permanent in te voeren. Het aantal producten en diensten 
waarvoor een afspraak kan worden gemaakt zal dan in de toekomst verder uit worden gebreid.

REGEL HET DIGITAAL VIA WWW.WINSUM.NL
Op  www.winsum.nl kunt u steeds meer zaken online regelen. Heeft u bijvoorbeeld een 
uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig, of een afschrift van een akte uit 
de burgerlijke stand? Ga shoppen in de digitale gemeentewinkel en binnen vijf werkdagen 
ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus! Of wilt u een kapmelding doen, een klacht indienen 
of een kopie van een WOZbeschikking aanvragen? Regel het digitaal, wanneer het ú uitkomt.
DigiD
Voor de meeste producten is een DigiDinlogcode nodig om de aanvraag te kunnen doen. An-
dere producten, zoals een gemeentegids of machtigskaarten voor automatische incasso, kunt 
u zonder DigiD aanvragen. Zijn er kosten verbonden aan een product, dan kunt u betalen via 
de internetkassa met iDEAL of met Visa of Mastercard.
Nieuw in de digitale gemeentewinkel:
• Bekostiging leerlingenvervoer
• Verzoek om informatie
• Aangifte van gevonden of verloren voorwerpen
• Emigratie
• Verlenging van grafrechten
Mijn gemeente
Op Mijn gemeente vindt u een overzicht van uw bestellingen. U kunt ook de status van uw 
bestelling controleren.

WAARDEVOLLE BOMEN IN WINSUM
De gemeenteraad heeft op 6 maart 2012 het Bomenbeleidsplan vastgesteld. 
Onderdeel van dit plan is een lijst met waardevolle bomen. Deze bomen krijgen 
extra bescherming en mogen in principe niet worden gekapt. 
Bent u eigenaar van een boom op deze lijst, dan kunt u onder voorwaarden een 
vergoeding krijgen voor het onderhouden van de boom. Hiervoor wordt later nog 

de Subsidieregeling waardevolle bomen opengesteld. Daarnaast laat de gemeente Winsum 
deze bomen regelmatig inspecteren, zodat een eigenaar inzicht krijgt in de veiligheid en vi-
taliteit van zijn boom. 
Wat is een waardevolle boom?
Een boom kan om heel verschillende redenen waardevol zijn. Dit kan bijvoorbeeld een his-
torische reden zijn, zoals bij een gedenkboom. Maar ook een erg beeldbepalende oude monu-
mentale boom kan als waardevolle boom worden aangemerkt. De boom moet aan een aantal 
criteria voldoen. De belangrijkste zijn:
• Leeftijd: ouder dan 75 jaar. Dit criterium geldt niet voor gedenkbomen, geplaatst ter gelegen-

heid van een maatschappelijke gebeurtenis.
• Goede conditie.
• De uiterlijke verschijning is karakteristiek voor de soort
• De boom is van een duurzame houtsoort
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AANGIFTE GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN VOORTAAN BIJ DE GEMEENTE
Adres voor aangifte gevonden en verloren voorwerpen
 Gemeente Winsum, Gemeentehuis Publieksbalie
  Hoofdstraat W 70, 9951 AC Winsum
  0595 447777
Openingstijden: werkdagen van 8.00-12.00 u. en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.
Reisdocumenten en rijbewijzen bij de politie aangeven
Bent u uw reisdocument of rijbewijs verloren, dan kunt u geen aangifte van verlies bij de ge-
meente indienen. Dit kan alleen maar bij de politie.
Diefstal blijft politiezaak
Diefstal is en blijft een zaak van de politie. Vermoedt u dat uw eigendom is gestolen? Dan kunt 
u daarvoor terecht op het politiebureau, om daar een procesverbaal Van de vermissing te laten 
opmaken. Het politiebureau is te vinden in het gemeentehuis van Winsum. U kunt hier alleen 
terecht op afspraak, via  09008844.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl. Op deze site wordt ook regelmatig een overzicht gepubliceerd van 
gevonden en verloren voorwerpen. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het overzicht tij-
dens onze openingstijden inzien.

Daarnaast zijn er specifieke criteria. Een volledig overzicht vindt u op  www.winsum.nl
Weet u een waardevolle boom?
De gemeente Winsum heeft een goed beeld van haar eigen bomenbestand. Van de bomen 
die privé-eigendom zijn, is deels al wel duidelijk welke bomen in aanmerking komen, maar er 
bestaat geen totaalbeeld. Om toch alle waardevolle bomen op de lijst te krijgen, vragen wij u 
om daarvoor suggesties te doen. Behalve particuliere bomen kunnen dat ook gemeentelijke 
bomen zijn. De gemeente gaat alle suggesties beoordelen en stelt op basis hiervan de defini-
tieve lijst vast.
Aanmeldingen
U kunt zowel digitaal ( gemeente@winsum.nl) als telefonisch ( 0595-447785) sugges-
ties voor waardevolle bomen doen. Bij voorkeur ontvangen wij uw reactie uiterlijk 15 juni. Een 
aantal organisaties benaderen we rechtstreeks met het verzoek om in aanmerking komende 
bomen aan te dragen.

SPORT- EN BEWEEGENQUÊTE GEMEENTE WINSUM
Begin juni valt bij 1300 Winsumers een enquête in de brievenbus. Met deze enquête willen 
we te weten komen hoe u als inwoner sport en beweegt. De uitkomsten van de enquête zijn 
belangrijk 
voor het maken van het nieuwe sport- en beweegbeleid van de gemeente Winsum. De ge-
meente wil de voorwaarden scheppen om mensen te laten sporten en waar nodig een extra 
stimulans te geven voor sport en bewegen. Tegelijkertijd ontkomt de sport ook niet aan be-
zuinigingen en moeten we goed kijken hoe de sport in de gemeente Winsum in de toekomst 
georganiseerd kan worden. 
Onderwerpen
Allerlei onderwerpen over sport en bewegen komen aan bod in de enquête. Welke sport en 
beweegactiviteiten u doet, tevredenheid met het aanbod aan sportmogelijkheden in de ge-
meente, redenen om niet te sporten, eventuele interesses in sport en beweegactiviteiten. 
Ook de sportverenigingen in de gemeente krijgen deze maand een vragenlijst. Hiermee wil de 
gemeente inzichtelijk krijgen wat de kenmerken, knelpunten en ambities zijn van de verenig-
ingen.  
Presentatie resultaten 
De resultaten van de enquêtes en de analyse ervan dragen bij aan het toekomstig sportbeleid. 
In het najaar organiseert de gemeente met Huis voor de Sport Groningen een bijeenkomst 
waar u mee kunt praten over het toekomstige beleid. Deze bijeenkomst is voor bewoners, 
sportverenigingen en welzijns-, sport-, onderwijs- en gezondheidsorganisaties. 
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Dag van de Regio 2012: 'Duurzame dorpen'

De Dag van de Regio is een dag van zien, doen en ontdek-
ken. In het eerste weekend van oktober laten de deelnem-
ers zien wat de regio de moeite waard maakt. Ieder jaar 
staat een ander thema centraal.

Dag van de Regio 2012: een nieuw model
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober wordt voor de 9e keer de Dag van de Regio gehouden. De 
provincie Groningen heeft in het kader van het Programma Landelijk Gebied voor de organisa-
tie van de Dag van de Regio subsidie toegekend in de regio Groningen Centraal. Het succes 
van de Dag van de Regio vindt een vervolg! 

Het thema van 2012 is ‘Duurzame Dorpen’. In een tijd waarin het platteland vooral wordt 
gezien als krimpgebied willen wij de aantrekkelijkheid van de dorpen laten zien. Door samen-
werking en door van elkaar te leren kunnen we de leefbaarheid op het platteland behouden.

Op grond van onderzoek en deelnemersevaluaties zal dit jaar de Dag van de Regio volgens 
een nieuw model worden georganiseerd. In een aantal dorpen zal een Dag van de Regio-
evenement worden georganiseerd, bij voorkeur verspreid over de provincie. Deelnemers 
worden opgeroepen zoveel mogelijk samen te werken rond een specifiek evenement. Hier-
door ontstaat een dynamische regio waar bezoekers graag naar toe komen. 

Aanmelden
Wilt u meedoen met uw dorp of regio? Kijk op  www.dagvanderegio.nl voor meer informatie, 
plan een bijeenkomst met uw dorpsgenoten en kom samen in actie! 

De Dag van de Regio begon in 2004 in Oost-Groningen. In 2007 is de Dag van de Regio voor 
het eerst in Noord-Groningen georganiseerd en sinds 2008 staan zelfs twee dagen in het 
teken van de Dag van de Regio. Vanaf 2010 doet de hele provincie Groningen mee aan de 
Dag van de Regio. In 2011 volgde Zuidoost Drenthe. Ondertussen is de Dag van de Regio ook 
binnen Europa verder uitgebreid. Duitsland was de initiatiefnemer van de Dag van de Regio 
in 1999, Nederland volgde in 2004 en Schotland in 2011. In 2012 volgen Ierland en Finland. 

	  

Impressie van een eerdere editie 
van de 'Dag van de Regio':

links in Noordlaren

onder in Niebert
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Borrelconcert Hoge en Lage der Aa in Adorp

Zankoor Hoge en Lage der Aa uit Adorp organiseert op zondagmiddag 17 
juni a.s. een gezellig borrelconcert in de kerk van Adorp.

Het koor zingt voornamelijk populaire muziek uit de jaren ’60 en ’70. De ar-
rangementen zijn van de hand van dirigent Joan Vos; alle stukken worden 
volledig vierstemmig gezongen. Verder verzorgt doedelzakspeler Harry 
van Bon uit Adorp een gastoptreden tijdens het concert.

In de pauze en na afloop van het concert is er gelegenheid tot het nuttigen 
van een drankje en een hapje.

Het concert begint om vier uur en zal tot ongeveer zes uur duren.

Toegang is gratis!

	  

Wegwerkzaamheden Adorp, Sauwerd en Wetsinge

woensdag 6 juni
•	Adorp, Wierumerschouwsterweg: freeswerkzaamheden. Bestemmingsverkeer mogelijk, 

doorgaand verkeer gestremd t/m 15 juni, omleiding via Garnwerd/ Aduarderdiep.

donderdag 7 juni
•	Sauwerd, Plantsoenweg: freeswerkzaamheden. Bestemmingsverkeer mogelijk, doorgaand 

verkeer gestremd.

vrijdag 8 juni
•	Sauwerd, Plantsoenweg: aanbrengen asfalt. Weg volledig gestremd.
•	Groot-Wetsinge, Oudeweg: freeswerkzaamheden. Bestemmingsverkeer mogelijk, door-

gaand verkeer gestremd.
•	Adorp, Paddepoelsterweg: freeswerkzaamheden (bestemmingsverkeer mogelijk, doorgaand 

verkeer gestremd)

maandag 11 juni
•	Groot-Wetsinge, Oudeweg: asfaltwerkzaamheden. Gestremd voor autoverkeer, doorgang 

fietsers wel mogelijk.
•	Adorp, Wierumerschouwsterweg: asfaltwapening aanbrengen. Doorgaand verkeer ge-

stremd t/m 15 juni, omleiding via Garnwerd/ Aduarderdiep.

woensdag 13 juni
•	Adorp, Wierumerschouwsterweg: aanbrengen asfaltdeklaag. Weg volledig gestremd.
•	Adorp, Paddepoelsterweg: aanbrengen asfaltdeklaag. Weg volledig gestremd.

donderdag 14 juni
•	Adorp, Molenweg: freeswerkzaamheden

Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Wiering van 
BAM-Wegen op  06-51062763. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met de 
heer Snijder van de afdeling Ruimte,  0595 447777.
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Stratenvolleybaltoernooi Sauwerd

Evenals voorgaande jaren organiseert volleybalvereniging 
DOS ook dit jaar een stratenvolleybaltoernooi op het veld 
van sportpark “De Lange Twee”.

Het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi zal dit jaar plaatsvin-
den op dinsdag 5 en woensdag 6 juni.

Een contactpersoon uit uw straat zal bij u/jou langs komen om te vragen 
of u/jij mee wilt doen. 

Straten dienen zelf voor een contactpersoon te zorgen. Op dit moment is in Klein 
Wetsinge, de Berken-, Wilgen-, Plataan-, Kastanjelaan, Arwerderpad, Meidoorn-
laan, Oude Winsumerstraatweg en Plantsoenweg geen contactpersoon actief. Wie 
wil?

Ook individuele opgave is mogelijk. We zullen dan zelf de teams samenstel-
len. Uiterste opgave 21 mei. 

Als u niet meespeelt, kom dan rustig langs om de teams aan te moedigen.

Bij slecht weer zal er gevolleybald worden in de sporthal.

Iedereen speelt mee op eigen risico!

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Marjan Ozinga Tuinbouwstraat 9      3061747
Tjaaktje Moes Oude kerkstraat 9     3061830

Wij hopen er een geslaagd en sportief toernooi van te maken. U/jij ook?

	  

	  

	  

Wardeus op zoek naar nieuwe bestuursleden

Wardeus, de vereniging die in Sauwerd gym-, twirl-, en aerobicsactivitei-
ten organiseert, is op zoek naar een aantal (2-3) nieuwe bestuursleden 
vanwege de toekomstige taakbeëindiging van de huidige bestuursleden! 
Je hoeft geen speciale vaardigheden te hebben. In het bezit zijn van een 
PC is al voldoende. Veel wordt namelijk afgehandeld via de mail. 

Naast het overleg per mail wordt er eenmaal in de circa 6-8 weken vergaderd. Het seizoen 
loopt van september tot ca. eind mei (voor wat betreft gym; twirl loopt tot de zomervakantie), 
met rondom de activiteiten de meeste “drukte”. De bestuursleden helpen bij het voorbereiden 
van die activiteiten en verlenen daarbij ook de bekende hand- en spandiensten.

Vrijwilligers kunnen zich melden bij: bij penningmeester Hermien Haaksma, bij secretaris Ineke 
van Est, of bij voorzitter Ina Damstra ( 050 306 1146) of per mail  info@wardeus.nl. Zie 
ook  www.wardeus.nl.
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Anthony’s Putsch in ’t Witte Hoes

Anthony’s Putsch - de nieuwe formatie rondom Theun Supheert - geeft op zaterdag 9 juni in ’t 
Witte Hoes op uitnodiging van de Culturele Commissie Adorp een concert. Dit concert begint 
om 22.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,-.

Het gonst al een tijdje door de Groningse 
muziekscene: Anthony’s Putsch, de nieu-
we formatie rondom Theun Supheert. Nog 
voor het debuutalbum uitkwam, werd de 
groep al geprogrammeerd op het Bevrij-
dingsfestival. Op dit moment is de vide-
oclip van de eerste single 'The Worst 
Day' in productie. Deze kom eind mei uit, 
samen met de eerste plaat.

Supheert groeide op in de uitgestrekte 
leegte van de Groningse grasvlakten. Hij 
was tot nog toe actief als drummer (o.a. 
bij André Manuel & de Ketterse Fanfare, 
en bij Ernst Jansz). Met Anthony’s Putsch 
debuteert hij nu als zanger en liedjes-
schrijver.

De nieuwe formatie is naast een grote brok muzikale autonomie ook een familiestuk. Twee 
zussen Supheert tekenen voor de backing vocals. Vader Supheert draagt bij op accordeon. 
Door de gehele plaat stroomt muzikaal Supheertbloed, aangelengd met de bevlogen inbreng 
van Wietze Koning (gitaar), Remco Deijl (bas), Bert Kuipers (piano) en de gastmuzikanten Tie-
do Groeneveld (akoestische gitaar) en Gerco Aerts (contrabas). Met Anthony’s Putsch door-
breekt Theun de bescheidenheid van een Gronings gezin. De muzikaliteit en het talent van de 
Supheerts bleef tot nog toe verstopt achter de bijkeukendeuren van de boerderij in Adorp waar 
hij opgroeide.

Anthony’s Putsch is een persoonlijke muzikale minirevolutie. Het resultaat: melodieuze beken-
tenissen in de vorm van licht melodieuze, warmbloedige, compromisloze onderbuikmuziek.

Unicef Nieuws

Beste mensen,

Claudia de Breij is ambassadrice geworden van UNICEF. Zij is voor UNICEF naar Tsjaad 
(Sahel-regio) geweest. In  de  Sahel Regio is een groot  voedseltekort. Eén  miljoen  kinderen  
onder  de  vijf  jaar loopt  gevaar, d.w.z. levensgevaar.

U  kunt op de site van Unicef  veel mogelijkheden vinden wat u kunt doen:  www.unicef.nl 

En natuurlijk bied ik u weer graag de kaarten en kodo’s aan. Er zijn weer nieuwe artikelen, 
zoals altijd in het voorjaar.

U kunt ze ook op de website vinden en eventueel bij mij bestellen, dan hebt u geen verzend-
kosten.

Samen kunnen we iets doen!

Met vriendelijke groet,
Lies Eldering

 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd
       050-3061016
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Van Harssens naar Hefswal: expositie foto's Coen van der Molen

Nieuwe expositie in het gemeentehuis en bibliotheek te Winsum
In de centrale hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Winsum is een nieuwe exposi-
tie te zien met foto’s van Coen van der Molen. 

Natuurliefhebber en fotograaf Coen van der Molen woont en leeft sinds zijn geboorte tussen 
Harssens en Hefswal. Tijdens zijn fietstochten ’s ochtends, ‘s winters of bij mist legde hij de 
adembenemende landschappen vast op de gevoelige plaat. Bezoekers van de expositie kun-
nen genieten van prachtige beelden van het Reitdiepgebied, het Hoogeland, de polders en het 
wad. Foto Vaszlovsky Winsum voorzag een groot deel van de collectie van passe-partout en 
lijst. Sommige foto’s zijn geprint op linnen. 

Na de presentatie in november 2011 van het fotoboek Noord Groningen Van Harssens naar 
Hefswal heeft Coen van der Molen op diverse locaties exposities gehouden van foto’s uit het 
boek. Vanwege de grote belangstelling en vele positieve reacties komt de expositie nu voor 

de tweede keer naar Winsum. De gehele collectie is verdeeld over de twee locaties, het ge-
meentehuis en de bibliotheek in  Winsum. 

Het gemeentehuis is geopend:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

De bibliotheek is geopend:
dinsdag en vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur
woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur

De expositie is tot 14 augustus te bezichtigen.
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Expositie van drie kunstenaars in kerk Adorp

Tijdens de expositie van de Culturele Commissie Adorp op 2, 3, 9 en 10 juni is in de oude 
dorpskerk werk te zien van Jan Bouwman, Huib Stelt en Marjan Schaap. Tijdens de openings-
dagen is de tentoonstelling steeds gratis te bezoeken van 14.00 tot 17.00 uur.

De officiële opening, waar ieder van harte welkom is, vindt plaats op 2 juni om 14.00 uur. Har-
rie Niehof zorgt er voor een muzikale bijdrage.

Jan Bouwman is aanwezig met foto’s. Hij werd opgeleid aan de Fotovakschool te Apeldoorn. 
Nadat hij zes jaren werkte voor een regionaal persbureau, begon hij in 1999 als zelfstandig 
fotograaf. Zijn thuisbasis is het Groningse dorp Feerwerd. Het werkterrein van Bouwman is 
breed en loopt van het dagelijkse,  actuele nieuws en fotografie voor agrarische bladen tot 
langer lopende reportages en projecten. De opdrachten liggen op regionaal en nationaal ge-
beid. Zijn foto’s verschijnen in dag- en weekbladen als het Dagblad van het Noorden, het 
Agrarisch Dagblad en in diverse landelijke dagbladen. Daarnaast exposeert Jan Bouwman 
regelmatig met solo- en groepstentoonstellingen.

Huib Stelt is aanwezig met schilderijen. Een toeschouwer kan zich afvragen of hij lyrisch 
kan worden van het landschap. Dat hangt er van af, wat er zich afspeelt in dat landschap. Hoe 
leeg is het of hoe vol is het. Is de lucht egaal van kleur of hangen er mooie schaapjes in. Is het  
woeste klei, die zich een weg baant naar de horizon, of wat is het?
In de schilderijen van Huib Stelt neemt hij de toeschouwer soms mee in vergezichten van het 
Hoogeland, soms ook duwen ze deze met de neus in de klei. Bij Stelt gaat het om de beleving 
van het ‘land’ en verf is zijn medium. Op schilderijen van deze kunstenaar is te zien, hoe ’s win-
ters de zon langzaam over het land schijnend naar boven scheert, de boerderijen belichtend 
op het witte driehoekje aan de bovenkant van het dak met een gloed, die zindert van energie 
in de vroege morgen en die wakker roept.

Van Marjan Schaap zijn er keramische beelden te zien. Zoals is oude mythen het raadsel 
van het bestaan is gevangen in verhalen, zo vangen de beelden van Marjan het in een vorm. 
Ze vertellen over datgene wat er altijd al was en altijd zal blijven: een woordeloze essentie, die 
zich schuil houdt in de dingen.
Marjan Schaap gaat graag naar ge-
bieden, waar het landschap ongerept 
is en waar de mensen leven, zoals ze 
dat al eeuwen deden: Mongolië, Mali 
en Tibet. Ze treft er dingen aan, die 
ze niet kan plaatsen maar toch ‘her-
kent’ en dat keert terug in haar werk: 
huizen als nesten op palen, torens 
met kleine openingen, trappen, lad-
ders, paarden. De beelden ontlenen 
hun zeggingskracht aan de huid van 
de klei, de kleuren, die afkomstig zijn 
van oxides en natuurlijke pigmenten.
De beelden van Marjan Schaap li-
jken uit een andere tijd aan ons ver-
schenen, alsof ze afkomstig zijn uit 
oude verhalen. Ze zijn met aandacht 
gemaakt en vragen om aandacht. In 
die aandacht geven ze iets van hun 
essentie prijs, die tijdloos is en voor-
bij de verhalen gaat. De toeschouwer 
verwondert zich.
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Vegetarische baauwvakkers

n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers

t Baauwvak ien Nederland staait nait echt open veur wat nijs, veur innovoatsie, zoas dat ien 
Japan en Korea en ook ien Sweden wel gebeurd. Doar baauwen ze hail slim industrieel en 
geautomatiseerd ien geconditioneerde febrieken mit n ongeloofelk hoge kwoaliteit. Anno 2012 
wordt ter ien ons laand nog aaltied veul stört, timmerd en metseld, net as aiwen leden. Joa, is 
wel wat nijs kommen, boormesienen op badderijen, hier en doar n computer en n kovvieauto-
moat ien schaftkeet. Mor dat is t din ook wel zo’n beetje. 

Baauwploats is nog altied n folkloristies hoogtepunt ien t haile proces van n gebaauw, van 
initiatief tot sleup. En ook ien moatschappelk opzicht is t baauwvak slim conservatief. Dat 
wer mie hail dudelk dou ik n joar of tien leden n opfriscursus volgde mit vakgenoten van 
aander baauwbedrieven en ingenieursbureau’s ien n hotel ien Gelderland. ’Op de hei’, zoals 
dat haitte. n Verslag.

t Is oardeg zwoar, haile dag en n gedaailte van oavond cursus, al liekt t veur n boetenstoander 
n oepke. Aingoal mout we kop ter bie holden en opletten. Wie hebben t over regelgeven oet 
Brussel,  veraanderns ien t ’Bouwbesluit’ en n nij model projectorganizoatsie. n Biespiekercur-
sus veur baauwvakkers zegmor, zunder dat we aan t timmern bennen. 

Smirregs noa t eten, om n uur of twij, is t voak kriezes. Din wor wie apmoal toch zo suf en 
sloaberg. t Is n haile skripsie om din wakker te blieven. Nog mor weer n kop kovvie wil wel 
es helpen. Nait zozeer kovvie zulf, mor meer t even ien bewegen kommen. Noa zo’n dag mit 
wel tien koppen kovvie trillen handen mie dervan, soavends. Kinnen ook thee kriegen, mor 
dat vien ik niks, wodder mit n smoakje. Aigelk zol we smirregs, noa de lunch, n uurke sloapen 
mouten. Mor tied is geld, ook ien t baauwvak. En dat apmoal n week laank. 

Soavends zit we ien eetzoal van t hotel tegenover nkander aan laange toavels veur t diner. n 
Dikke dareg man en persies geteld aín vraauw. Emancipoatsie van vraauwlu lopt ook hier nait 
veurop. Ien mien jonge joaren ien t baauwvak zaag je gewoon haildaal naargens gain vraau-
wluu. Joa, veur t kovvie rondbrengen op kantoor doar ik dou waarkte, mor aans nait. 

Ien zeuventeger joaren was der ais n vraauw onder sollicitanten veur de functie van construc-
teur bie ons op ofdailen. Zai was net ofstudaaierd aan TH ien Delft en wol geern n joarofwat 
ervoaren opdoun op n baauwkundeg bureau. t Betrekkelk lege seloares veur heur niveau was 
schienboarlek gain perbleem. Mor mien chef gooide heur sollicitoatsiebraif doalek vot, zunder 
hom te lezen. "Een vrouw…, dat kan natuurlijk niet!" 

Loader kon je hier en doar wel es ain tegenkommen dij wat dee mit vörmgeven en kleur of mit 
planterij, n binnenhoesarchitecte of n styliste. Leste joaren kommen der aal meer vraauwen 
ien de baauw, mainst op kantoor, achter computer. Mor toch nog aaltied hail waainig ien ech-
te baauwkundige beroupen ien t middenkoader: beton- of stoalconstructeur, bedriefslaaider, 
oetvoerder. 

En nog altied bennen der hoast gain vraauwelke baauwvakkers: betonwaarkers, metseloars, 
staaigerbaauwers. t Is inderdoad ook swoar waark, mor dat is t waark van zaikenverzörger ien 
n verpleeghoes ook, heb ik mie vertellen loaten. En dat bennen toch mainst vraauwluu… n 
Kwestie van beeldvörming, denk ik.

Bie ons aan toavel is n roken- en nait-rokengedaailte. Ongeveer n daarde van onze groep 
moakt gebruuk van t leste. Nait-roken rakt ien t baauwvak bliekboar den toch ook stoaregaan 
ienbörgerd. Toch bennen mien collega en ik de anigste vegetariërs van onze groep, zo bliekt 
even loader. Dat konden wie - hail attent van t hotel - van teveuren opgeven bie receptie. Wie 
lopen der ook nait mit te koop. 

Mor onze plak aan toavel zegt deste meer. As t veurgerecht serveerd wordt, n carpaccio mit 
loagjes rood vlees, kriegen wie dunne plakjes rode zalm over wat gruinte. t Vaalt nog gainain 
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op. Mor as doarnoa de entrecotes kommen, kriegen wie zeeboars. En dat valt aal op: ”Hé, mag 
je wél vis? Dat is toch ook een dier?” 

Ik ben verboasd dat ik mien keuze nog oetleggen mout. Dat ik wat eten mág. Asof der n instan-
tie boeten en boven mie is, dij mie dat toustaait, of verbudt. Mit roken was dat vrouger netzo. 
Mainstied ging dat om vraauwlu of n enkele haalfzaachte kerel. As je as man nait rookten, 
mos je dat oetleggen. Staarker, den mos je ook haile dag ien bedompte roemte waarken, doar 
sigeredderook te snieden was. Mor was gainain dij dóar wat van zee. 

Ientied rookt ter van oldere generoatsie manlu hoast gainent meer. Vraauwlu des te meer, t kin 
verkeren… Mor bliekboar is ain mit n vleesloos dieet ien t baauwvak nog altied n widde roaf. Ik 
hol mie veur dat dit ooit nog es goud komt. Mit nait-roken begunt ter ja ook op te lieken. Mor t 
baauwvak lopt ook hier nait veurop, dus dat kin nog wel even duren. 

Noa evenkes noadenken wordt mien ofkeer van vleesindustrie pareerd mit n tegenzet: ”Zalm 
en baars worden ook gekweekt in bassins.” Ik kin t nait ontkennen. Kaalm leg ik oet dat t bie 
mie nait zwaart-wit is. Dat ik feidelk gain rood vlees lus en ook gain ofval-vlees. Dat ik gewoon 
mien aigen oafwegen moak en zo mien keus moak. ”Dat mag toch?”, vroag ik wat overbodeg 
en ook n beetje oet verdedegen. ”Maar natuurlijk, ga gerust je gang.” Joa, ze begriepen mie 
en leggen mie oet fersoon ook niks ien weeg. Wie blieven beschoafd en netjes mit nkander 
omgoan. 

Mor zai bennen nait onder iendruk van mien argumenten, want dij goan ien heur ogen mank 
aan n iesdern logica, dat kin ik wel vernemen. Ik mout veur heur superconsequent wezen mit 
mien opvattens over t eten van daaier. Of ze dat meschain zulf nait bennen, of haildaal gain 
opvattens hebben over heur eten, doar heb we t nait over. 

Allain t argument van de antibiotica ien hondervlees moakt nog n beetje iendruk. Hier en doar 
wordt ienstemmend noar mie nikkopt. Mor dat is toch ook veurnoamelk oet baangeghaid, denk 
ik. Want stel joe veur dat je zaik worden en medisienen helpen din ienains nait meer…

Aanderdoagsmirregs, bie n ’break’ om n uur of vaaier, as wie wat dinken - en doarbie ook n 
snack serveerd kriegen, hapt mien collegoa lekker ien n puntstoetje mit n kroket. Ienains krigt 
e van n collegoa te heuren: "Hé…, je was toch vegetariër?" 

Westers Plakboek: februari 2001 tot ...
De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" - met krantenberichten vanaf februari 
2001 - verschijnt in het volgende Contactblad. Bij voldoende kopij verschijnt dit rond 15 juni, 
maar bij te weinig kopij (het activiteitenseizoen is bijna in zomerrust) wordt dat 1 juli a.s.

Venusovergang op 6 juni

Het is de laatste kans van uw leven om een Venusovergang te bekij-
ken, d.w.z. het moment dat de planeet Venus vanaf de aarde gezien 

voor de zon langs schuift.

Bij onbewolkt weer is dit verschijnsel in onze omgeving waar 
te nemen vanaf zonsopkomst tot ca. zeven 's ochtends. Zorg 
wel voor goede bescherming van uw ogen, bv. een eclipsbril of 
indirecte projectie via een telescoop. De beste plaats om het 
verschijnsel dit te bekijken is het vrije veld ten oosten van de 

bebouwing van onze dorpen, of een plek thuis waar ongestoord 
zicht is op de opkomende zon.

De volgende Venusovergang vindt over 125 jaar plaats.
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