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Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaat- 
selijk 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.

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 drie dagen voor verschijning. 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 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. Maandelijks verschij-
nen 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 ver-
goeding onder belangstellenden verspreid door de verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigin-
gen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorps-
belangen 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.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

november
t/m 4 Militaire oefening (zie pagina 12)
t/m 14 Aanmelding mogelijk voor High Tea voor vrijwilligers in de gemeente 

Winsum (zie pagina 17)
t/m 15 Nominaties indienen voor Spiritprijs gemeente Winsum (zie pagina 14)
4 Uitloopdag ophaalrondes snoeihout (zie pagina 13)
4 8.30 u. Zelf afleveren snoeihout; meenemen houtsnippers (zie pagina 13)
4 17.30 u. Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 30)
vanaf 5 11.00 u. Expositie schilder Gerald Schuil in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 25)
6 15.00 u. Schrijver Abdelkader Benali in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 26)
7 10.00 u. Steunpunt, Thema-ochtend 'Martinikerk', Artharpe te Adorp (zie p. 36)
9 Rode Kruis, middag Knols koekfabriek + stamppot buffet (zie pag. 18)
10 13.15 u. Dag van de Mantelzorg-uitje op Lauwersmeer (zie pagina 15)
11 17.30 u. Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 30)
12 14.00 u. Expositie in kerk te Adorp, met officiële opening (zie pagina 21)
13 14.00 u. Expositie in kerk te Adorp (zie pagina 21)
13 15.30 u. Lezing Hans Kerver over zijn jaar met basisinkomen, kerk Klein Wet-

singe (zie pagina 29)
14 10.00 u. Steunpunt, Inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 36)
14 10.00 u. Steunpunt, Thema-ochtend 'Valpreventie', Ubbegaheem te Sauwerd (zie 

pagina 36)
14 ! Laatste dag aanmelding mogelijk voor High Tea voor vrijwilligers in de 

gemeente Winsum (zie pagina 17)
15 ! Laatste dag nominaties indienen mogelijk voor Spiritprijs gemeente Win-

sum (zie pagina 14)
18 17.30 u. Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 30)
18 20.00 u. Bingo in Artharpe te Adorp (zie pagina 36)
18 20.00 u. IJsvereniging 'Nooit Gedacht', ledenvergadering in Ubbegaheem te Sau-

werd (zie p. 20)
19 10.00 u. Workshop door Gerald Schuil in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 25)
19 14.00 u. Expositie in kerk te Adorp (zie pagina 21)
19 16.00 u. Aankomst Sinterklaas in haventje Sauwerd (zie pagina 34)
19 18.30 u. Aankomst Sinterklaas bij Artharpe in Adorp (zie pagina 34)
20 14.00 u. Expositie in kerk te Adorp (zie pagina 21)
20 16.00 u. Concert Badalian Quartet. 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 25)
23 14.30u. High Tea voor vrijwilligers in de gemeente Winsum, kerk Obergum (zie 

pagina 17) aanmelden kan tot 15 november
25 17.30 u. Worstactie v.v.  Sios in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie pag. 19)
25 17.30 u. Dorpstafel Adorp in Artharpe (zie pagina 30)
28 10.00 u. Steunpunt, Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 36)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
2 nov. 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Dankdag
6 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk
13 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
20 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Laatste zondag Kerkelijk jaar
27 11.00 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Advent, Heilig Avondmaal
4 dec. 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk Tweede Advent
11 9.00 u. - ds. P.S. van Dijk Derde Advent
11 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed, Wetsinge
18 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Vierde Advent
24 21.30 u. - ds. P.S. van Dijk Kerstwake, Adorp
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Kerstdag
26 - Tweede Kerstdag
31 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Oudjaarsdag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 nov. 15.30 u. - Kinderdienst De Poort, Winsum

19.30 u. - ds. W. Jagersma Dankdag, Sauwerd
6 9.00 u. - ds. L.J. Joosse

14.15 u. - ds. M. de Vries
13 9.00 u. - ds. S.W. de Boer

14.15 u. - ds. W. Jagersma Gemeenteproject
20 9.00 u. - ds. A.G. Bruijn

14.15 u. - ds. W. Jagersma Gemeenteproject
27 9.00 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. M. Beute
4 dec. 11.00 u. - ds. W. Jagersma

16.30 u. - ds. L.E. Leeftink
11 11.00 u. - ds. W. Jagersma Avondmaal 's ochtends

16.30 u. - ds. M. Beute
18 11.00 u. - ds. H. Venema

16.30 u. - ds. A.M. Postma
25 11.00 u. - ds. W. Jagersma Kerst

16.30 u. - ds. G. Timmermans
26 - Kerstfeest
31 19.30 u. - ds. W. Jagersma Oudjaarsavond
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 mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 22)
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

te Adorp 18.30-19.45 u.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 19)
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 20.45-21.45 u. 
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.

woensdag Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 15.30-17.00 u.
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp

donderdag 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
 

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

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

Inzamelingsacties
maand Breigaren voor UNICEF (zie pagina 20)

21 t/m 26 nov. Collecte MS, hiervoor collectanten gezocht (zie pagina 8)

25 Worstactie v.v.  Sios in Adorp, Sauwerd en Wetsinge (zie pag. 19)



6 www.contactblad.info Contactblad 1 november 2016

Spreekuur: op afspraak:  Bij voorkeur bellen 
tussen 8 en 11 uur (om dezelfde dag terecht 
te kunnen graag voor 9 uur bellen). De as-
sistente stelt u enkele vragen om de urgen-
tie 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. 

Spoedvisites: kunnen de hele dag aan-
gevraagd 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: Indien u telefonisch 
overleg wilt met de huisarts kunt u dit bij de 
assistente aanvragen. De dokter belt u aan 
het einde van de ochtend terug.

De praktijkassistentes: Ilona de Vries-
Slagter en Selie Taselaar maken voor u 
afspraken en u kunt bij hen terecht met vra-
gen, 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 vrijdag tussen 13:00 en 15:00. U hoeft 
geen afspraak te maken, op deze tijdstippen 
mag u gewoon binnen komen lopen. Graag 
even melden aan de balie.

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

Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam 
voor 10.00 u. (Potjes gratis verkrijgbaar bij 
de assistente.)

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. U kunt uw her-
haalrecept ook telefonisch, of via onze web-
site doorgeven. Voor 10:00 uur gebracht of 
gebeld betekent twee werkdagen later opha-
len bij de uitdeelpost van de apotheek.

Uitslagen kunt u telefonisch opvragen bij de 
assistente. Uitslagen zijn in de meeste geval-
len na 2-3 werkdagen bij ons bekend.

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

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8:00-17:00 u.
woensdag           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, don-
derdag en vrijdag 16:00-17:00 u.; woensdag gesloten

Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.   

Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag     9:00-10:00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge          3061281
            Spoedlijn        3062247
              Alarm                     112
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
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Prachtige Afscheidsreceptie van “de huisarts voor Adorp, Sauwerd 
en Wetsinge”                                                     

Vrijdagmiddag 30 september, in Ubbegaheem heerst een feestelijke stemming met Zazou 
Swing  op de achtergrond.  ’t Wordt al gauw drukachtig, volgens Fieneke is op ‘n zeker mo-
ment heel Adorp er.  Een heerlijk gevarieerd en prachtig representatief patiëntenvolkje stroomt 
bij me langs, met allerhande blijken van waardering en bedankjes in soorten en maten die mij 
allemaal deugd doen, veel deugd. Alle knuffels en zoenen, de lieve woorden, de prachtige 
bloemen, de  leukste T-shirts, CD’s van eigen productie, de kunst, de boeken en de bonnen  
en heel veel drank en ander lekkers.

Dan hadden mijn lieve assistentes ook nog kans gezien om, via een stiekeme bijlage bij die 
“Foto met Uitnodiging”,  ruim 200 persoonlijke afscheidsboodschappen van mijn patiënten te 
verzamelen. En die bundel is zó prachtig, wat ben ik toch een geluksvogel.        

Jullie allemaal heel hartelijk bedankt voor zo’n warm afscheid. Speciaal ook aan alle kinderen.                                                                    

Akkoord, ik zeg nog één keer sorry voor het soms uitlopen van het spreekuur, maar heel schul-
dig hoef ik me daar, dankzij Ruth’s lieve liedje, gelukkig niet over te voelen.

Tot slot heb ik voor jullie deze keer géén one-liner  maar een citaat. Het  heeft  mij in deze fase 
erg aangesproken. Uit Stoner van John Williams, het tweede deel: “Ik heb een goed leven. Ik 
was bezig met datgene waar ik mee bezig wilde zijn, met enige aanleg ervoor en een zeker 
inzicht in het belang van mijn taak. Ik was getuige van waarden die belangrijk zijn. ’n Vak in de 
goede en eerzame zin van het woord. Mijn vak gaf me een bepaald soort identiteit en maakte 
me tot wat ik was. Het gaat om liefde voor de zaak, als je ergens van houdt ga je het begrijpen.”     

Ik wens mijn knappe en dappere opvolger, dokter Hamid Riazi, veel betrokkenheid, en-
thousiasme én geduld in zijn praktijk, en daarnaast een stabiel en gelukkig gezinsleven met 
Mitra, Sara en Daniël.

Met vriendelijke groet en tot ziens allemaal,

       Louis Gussenhoven, huisarts n.p              
       (n.p. = niet praktiserend)

De nieuwe huisarts voor Adorp, Sauwerd en Wetsinge stelt zichzelf 
voor

Naam:  S.H. RIAZI,  voornamen Said Hamid, roepnaam Hamid.

Ik ben geboren op 29 mei 1969 in Kabul, de hoofdstad van Afganistan. Ik ben getrouwd met 
Mitra, zij is lerares wiskunde. We hebben een dochter Sara, en onze zoon Daniël is in Neder-
land geboren.      

Mijn middelbare school was het Habibia Lyceum in Kabul. Daar heb ik ook Geneeskunde 
gestudeerd van 1987 tot 1993. Ik wilde arts worden met als doel mensen te helpen.                                                    
Ik was tot 1996 arts-assistent cardiologie in het Ibn-e-Sina  Academisch Ziekenhuis. Daarna 
heb ik mij zelfstandig gevestigd als  huisarts en mijn eigen praktijk opgebouwd  in Kabul. Eer-
stelijnszorg ten tijde van oorlog en bij soms extreme armoede.                                                              

In 2001 moest ik uit Afganistan vluchten  in verband met mijn politieke activiteiten tegen het 
islamitische fundamentalisme van de Taliban. In Nederland belandde ik in het AZC in Oude 
Pekela,  en kreeg al vlot  cursussen Nederlandse taal op het Alfa-college en het Noorderpoort-
college. Ik haalde mijn Staatsexamen NT2 II  aan de Faculteit der Letteren van de RUG eind 
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2003 en kon toen insteken in het 3e jaar van de studie Geneeskunde in Groningen. In april 
2008 behaalde ik mijn basis-arts diploma, en ik heb vervolgens anderhalf jaar gewerkt als 
arts-assistent op de afdelingen cardiologie en interne geneeskunde van het Martiniziekenhuis 
in Groningen.

Mijn huisartsenopleiding begon in september 2009, in Winsum bij collega Wytze Mansholt. Na 
nog Dilgtoord, Lentis-Winschoten en een praktijk in Leeuwarden ben ik sinds voorjaar 2012 
als huisarts ‘geregistreerd’. Sindsdien ben ik 4,5 jaar als waarnemend huisarts werkzaam ge-
weest,  voornamelijk in de provincie Groningen, met wat uitstapjes naar Friesland en Drenthe.

Het lastige van het bestaan als waarnemer  vond ik dat ik elke keer weer afscheid moest 
nemen. Ik hoop met andere woorden nu in Sauwerd wél die continuïteit en stabiliteit te vinden.

Mijn hobby’s en interesses zijn Perzische literatuur, geschiedenis, muziek luisteren, voetbal-
len, zwemmen en duiven houden. 

Maak je sterk tegen MS: Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscol-
lecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten met een collectebus langs de deur om 
geld in te zamelen voor mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel 
onbekend. Zo weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe MS te genezen.

De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door de 
collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onderzoeken om MS 
te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten 
en coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en 
organiseren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de  www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen maken we 
ons sterk tegen MS!

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)	  
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 10.
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 4887 4340

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  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
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 3061783 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch 

of per mail gemeente@winsum.nl of tel.
0595 447777

Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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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.

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.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan met-
een 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 te-
lefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens 
aan het begin van deze pagina.

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.

SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U kunt gebruik maken van onze sms-service bij de aanvraag van een rijbewijs of reisdocu-
ment. 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.

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 38.
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ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).

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.

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.

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 vooraf-
gaand 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.

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergade-
ring ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. 

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoor-
beeld 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, water-
schappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en 
als laatste welke type bekendmakingen.

	  

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.
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ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouwen draaimelkstal tegen een bestaande ligboxenstal, Provincialeweg 38 in Wetsinge, 

9773TD (201600173, 6 oktober 2016)
• bouwen woning, Langs de Tocht 31 in Sauwerd (voorlopig) (201600176, 21 oktober 2016)
Vergaderingen welstandscommissies 
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.

ONTHEFFING NACHTELIJKE SPOORWERKZAAMHEDEN
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 
van de Algemene Plaatselijke Verordening aan:
• BAM Infra Rail voor nachtelijke werkzaamheden, te weten het slijpen van spoorstaven,  aan 

de spoorlijn Groningen-Roodeschool in de gemeente Winsum gedurende het jaar 2017 (13 
oktober 2016).

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• verbouwen woning, Oudeweg 2 in Wetsinge, 9773TG (201600093, 12 oktober 2016)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

MILITAIRE OEFENING TOT EN MET 4 NOVEMBER 2016
Van 24 oktober tot en met 4 november 2016 wordt een militaire oefening gehouden in het ge-
bied tussen Metslawier, Buitenpost, Delfzijl en de Eemshaven.
Wat merkt u hiervan als inwoner?
U kunt verplaatsingen met de voertuigen, verplaatsingen te voet, betrekken en in-
richten van observatie posten en verscheidenen soorten verkenningen zien. Er 
zijn maximaal 8 voertuigen tegelijk in het gebied aanwezig. De verplaatsingen met
voertuigen vinden over het algemeen bij daglicht plaats. Bij duisternis wordt te voet verplaatst
of een observatiepost ingericht. Militairen verplaatsen zich bewapend door het gebied, er 
wordt echter geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie. In het weekeind wordt niet 
geoefend.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Dorpsvereniging Sauwerd voor de intocht van Sinterklaas op zaterdag 19 november vanaf 

16.00 uur in de haven van Sauwerd (27 oktober 2016)
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.
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SNOEIHOUT 
Vrijdag 4 november kunt u van 8.00 tot 15.30 uur zelf snoeihout afleveren bij de gemeentewerf, 
Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Evt. kunt u dan ook houtsnippers mee retour nemen.

BLADKORVEN
Het meeste groenafval uit uw tuin kunt u kwijt in de groene container. Maar in de herfst ontstaat 
ook veel afval door afgevallen bladeren uit de openbare ruimte. Daarom plaatsen wij deze 
week bladkorven op plaatsen waar veel bomen staan. U vindt ze op de volgende plaatsen:
Adorp: Wierumerschouwsterweg (Hoek Torenweg), Spoorlaan
Sauwerd: Plantsoenweg (Hoek Stationsstraat), Stationsstraat (Hoek Lindenlaan)

OOGSTTIJD: VEEL LANDBOUWVERKEER OP DE WEG
Het is weer oogsttijd. In onze provincie, een echte landbouwprovincie, kunt u daardoor de 
komende weken meer landbouwverkeer op de weg tegenkomen. Landbouwvoertuigen nemen 
veel ruimte op de weg in en ze rijden meestal langzamer dan ander gemotoriseerd verkeer. 
Ook is er meer kans op modder op de weg. Modder op de weg kan een gevaarlijke situatie 
veroorzaken als het gaat regenen. Door regen kan de weg namelijk spiegelglad worden, met 
kans op slipgevaar. Raakt u in de slip? Laat dan het gas los en laat de auto rustig uitrollen.
Boeren en loonwerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoon houden van de weg. Zij krij-
gen de folder ‘Modder op de weg’, waarin staat wat ze moeten doen als er modder op de weg 
ligt. De folder is ook te vinden op  www.winsum.nl/verkeer.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 2 essen en 1 kersenboom, Spoorlaan 31, 9774 PC Adorp;
• 3 populieren, Hekkumerweg 3, 9774 TH Adorp; 
• 1 gewone es aan de Singelweg in Sauwerd (bij gemeentelijke inspectie op 7 september ge-

markeerd met gele stip, reden: ‘slecht’)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).

WERKZAAMHEDEN OP BEGRAAFPLAATSEN
Vanaf deze week vinden er werkzaamheden plaats op begraafplaatsen in de gemeente Win-
sum. Om de administratie compleet te maken brengt de gemeente alle begraafplaatsen digi-
taal in kaart. Daarom kunt u mensen aantreffen die foto’s maken of metingen doen. De werk-
zaamheden vinden achtereenvolgens plaats in Feerwerd, Adorp, Garnwerd, Sauwerd, Ezinge, 
Baflo en Winsum. Het project loopt nog tot begin volgend jaar.

SNOEIPROGRAMMA NOVEMBER 2016 – APRIL 2017
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven 
gesnoeid. Het snoeiprogramma omvat behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sier-
heesters ook het uitdunnen van bosachtige beplantingen. Het snoeien van bomen sluit aan bij 
de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties.
In een aantal situaties ontkomen we er niet aan dat er bomen gekapt moeten worden. Voor 
deze bomen is vaak een kapmelding nodig, die wij publiceren in deze advertentie onder het 
kopje ‘Kapmeldingen’. 
Een overzicht van alle werkzaamheden met daarbij een toelichting staat op de website van de 
gemeente,  www.winsum.nl. Het ligt ook ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Op de 
lijst staan alleen de meest opvallende werkzaamheden. Voor een aantal werkzaamheden kan 
het praktisch, en bovendien veiliger zijn een straat tijdelijk af te sluiten. Wanneer dat langere 
tijd gaat duren dan kondigen wij dit aan.
We doen ons best zorgvuldig informatie te geven over het waar en waarom. Misschien wilt 
u nog aanvullende informatie. Een exacte planning is vaak moeilijk te geven maar wanneer 
dit belangrijk is voor u is, kunt u contact opnemen met  het Klantcontactcentrum ( 0595-
447777). Dit geldt eveneens voor overige vragen. U kunt uw vragen ook mailen naar  ge-
meente@winsum.nl.
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SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
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 in-
gesteld. 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 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport 

en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• 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 volg-
orde van binnenkomst in behandeling genomen.

WINSUM SPIRITPRIJS
Dit jaar reikt burgemeester Rinus Michels een nieuwe prijs uit: de ¨Winsum Spiritprijs´. Een 
prijs voor een persoon of een groep die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied 
van kunst, cultuur of sport. De winnaar krijgt € 500,--!
Nomineren kan tot 16 november
Genomineerden kunnen bijvoorbeeld zijn: muzikanten, kunstenaars, toneel- en muziekvereni-
gingen, schrijvers, theater- of filmmakers, sportlieden of sportverenigingen. Kent u iemand die 
de Winsum Spiritprijs 2016 verdient? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar  gemeente@
winsum.nl. Vermeld hierin de naam van de persoon of groep + een toelichting waarom juist die 
persoon of groep de Winsum Spiritprijs verdient.
Juryleden gezocht
Wij zoeken twee inwoners die in de jury willen plaatsnemen. Lijkt het u leuk te beoordelen wie 
de leukste, grappigste, inspirerendste, mooiste, knapste, ontroerendste, sportiefste, prachtig-
ste prestatie heeft geleverd om in aanmerking te komen voor de Winsum Spiritprijs? Meld u 
dan nu per e-mail aan:  gemeente@winsum.nl.
De jury bestaat uit vijf personen: de burgemeester, twee medewerkers van de gemeente Win-
sum en twee inwoners uit de gemeente Winsum. Op woensdag 23 november komt de jury 
van 16.30 tot 17.30 uur bijeen om drie genomineerden aan te wijzen. Alle inzendingen worden 
vooraf beschikbaar gesteld aan de jury.
Prijsuitreiking op 14 december
De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 14 december om 19.30 uur in De Hoogte, Kerkpad 
8 in Winsum. De drie genomineerden laten hun bijzondere prestatie op het gebied van kunst, 
cultuur of sport zien in een pitch. Daarna wijst de jury de winnaar aan.

Houd rekening met de dode hoek
Er zijn meer zaken waar u rekening mee kunt houden als u een landbouwvoertuig tegenkomt 
in het verkeer. Landbouwvoertuigen hebben bijvoorbeeld een dode hoek. Hierdoor kan de be-
stuurder van een landbouwvoertuig andere weggebruikers zoals fietsers en auto’s helemaal 
niet zien als ze vlak naast of achter hem rijden. Let daarom goed op als zo’n voertuig wil af-
slaan. 
Afstand houden voor het inhalen
Trekkers en andere landbouwvoertuigen kunnen niet zo hard rijden. Veel mensen willen ze 
daarom graag inhalen. Daar is echter soms niet genoeg ruimte voor. Vaak is het beter om even 
af te wachten. Als u wilt inhalen, houd dan voldoende afstand tot uw voorganger. Daardoor 
heeft u meer zicht op eventuele tegenliggers.
Kijk voor meer informatie op  www.verkeerswijzergroningen.nl.
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Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het 
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontact-
centrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
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 is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aan-
vraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving, 
bereikbaar via  0595-447777 of via  j.deboer@winsum.nl.

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 chro-
nische 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 tegemoetko-
ming 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 mantel-
zorger 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 man-
telzorg te maken hebben.

DAG VAN DE MANTELZORG
10 november is de Dag van de mantelzorg. Op deze dag besteden diverse organisaties extra 
aandacht aan iedereen die zorgt voor een naaste. Het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Win-
sum, Eemsmond organiseert die dag een uitstapje naar het Lauwersmeer voor de mantelzor-
gers in deze gemeenten. 
Bent u mantelzorger in één van de bovengenoemde gemeenten of zorgt u voor iemand in één 
van deze gemeenten? Dan bent u van harte uitgenodigd om op donderdagmiddag 10 novem-
ber met ons aan boord te gaan van de MS Silverwind. De ontvangst met koffie en gebak is om 
13.15 uur in restaurant Het Booze Wijf in Lauwersoog. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden 
bij het Steunpunt Mantelzorg: Monica Blom,  06-488 74 339,  m.blom@mjd.nl of Henny 
Korhorn,  0595-401738,  henny.korhorn@gmail.com.
Is het vervoer een probleem? Of kunt u moeilijk van huis? Laat het ons weten, dan proberen 
we samen naar een oplossing te zoeken.
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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 

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 Formulieren-
loket op  www.werkpleinnoord-groningen.nl vindt u aanvraagfor-
mulieren en meer informatie over verschillende tegemoetkomingen. 
Voor bijvoorbeeld lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool, muziekvereniging 
of muziekschool, zwemles, lidmaatschap bibliotheek, peuterspeelzaal, schoolreisje, kinder-
feestje 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 pen-
ningmeester 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.
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Bermtoeristen’ gezocht !!!

Wie met enige regelmaat langs de N361 van Winsum naar Groningen of terug  gaat, met name 
als fietser, wandelaar of hardloper, heeft vast ook oog voor de omgeving, 

De mooie luchten, het zicht over het Reitdiepgebied of Koningslaagte. 

Maar ook dichterbij het fietspad wordt door menigeen een ’blik’ geworpen. Alleen die blijft he-
laas vaak liggen. En met dat ‘blik’ zoveel meer (flesjes, sigarettenpakjes etc.). Nu de bermen 
weer gemaaid is dit nog duidelijker te zien.

Jammer, want er zijn toch genoeg ‘blikvangers’ onderweg om het daar in te gooien. Of even bij 
je houden en  thuis weggooien is blijkbaar lastig. 

Om die mensen niet langer te verleiden hun afval bij het andere te gooien, zoek ik opruimers.

Een aantal doet dat al ten tijde van de NL.Doet dagen in maart. Mijn idee is het om dit over het 
hele jaar te doen. 

Langs het fietspad vanaf Winsum tot aan de Walfridusbrug en weer terug. 

Misschien loop of fiets jij ook al wel een tijdje met soortgelijke gedachten rond. Alleen is maar 
alleen, in een groep gaat het leuker en gemakkelijker. Samen met je buurman of buurvrouw, 
vriend(in) of collega. Hoe meer er meedoen, hoe eenvoudiger het wordt. ‘Winsum Schoon’ 
bestaat al en hier sluiten we dan bij aan. Zo is er ook ondersteuning vanuit de gemeente Win-
sum toegezegd.

Wil je meedoen of meer info meldt je dan tot 4 november aan via n361schoon@winsum-
schoon.nl onder vermelding van naam telefoonnummer en e-mailadres. 

Begin november zal contact opgenomen worden om het met elkaar verder  in te vullen. Graag 
tot heel binnenkort.

N316Schoon
Martieu Wienke

Gezellige High Tea voor vrijwilligers in gemeente Winsum

Jaarlijks zetten vele inwoners zich vrijwillig in voor buurt- en bewonersinitiatieven, verenigingen 
en stichtingen, kerken, sportclubs, het goede doel, zorginstellingen, scholen, musea en natuur-
organisaties. Dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers kunnen organisaties bestaan en 
activiteiten plaatsvinden.

De gemeente Winsum wil graag waardering uitspreken voor de vrijwillige inzet en organiseert 
samen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum op woensdag 23 november 
2016 van 14.30 tot 16.30 uur een gezellig High Tea voor vrijwilligers in de kerk van Obergum, 
Kerkpad 10 te Winsum.

Bent u woonachtig in gemeente Winsum en zet u zich in voor een vrijwilligersorganisatie of 
burgerinitiatief in de gemeente Winsum of daarbuiten? Dan bent u van harte welkom!

Aanmelden
Vrijwilligers kunnen zich tot 15 november a.s. aanmelden via  steunpuntvrijwilligerswerk-
winsum@demarne.nl.

Bij aanmelding graag uw naam en de organisatie waarvoor u zich inzet vermelden.

Gezien de beperkte ruimte kunnen er maximaal 70 vrijwilligers deelnemen aan de High Tea. 
Meld u zich dus snel aan!

Deelname geschiedt op basis van volgorde van aanmelding.
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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. Af-
gelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar  weer  6x een  dag-/
middaguitje gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen met 
een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De 
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.

De volgende dagen staan op de agenda:
 ¾Woensdagmiddag 9 november:  Knols koekfabriek en stamppot buffet
 ¾Woensdagmiddag 14 december:  Kerstshoppen

 

U kunt zich voor de uitjes opgeven bij:
 Lobke Overdevest   0595 571725 / 
 Hennie Wijbenga    0595 402600
 Agnes Buikema   050 3061678

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. En het 
hele jaar door kunt u mee met de Henry Dunant wanneer er voldoende ruimte is. 

Heeft u belangstelling voor één van de vakanties  Neemt u dan contact op met Agnes Buikema 
 050-3061678. U kunt zich direct aanmelden of eerst meer informatie aanvragen. Voor de 
vakanties is een brochure van het Rode Kruis beschikbaar. Meer informatie is ook te vinden 
op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties
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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 re-
guliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via  (050) 3061457 of (06) 11918517 of 
via  fienekekladder@hotmail.com. 

Bolchrysantenactie Stichting Dorpshuis Ubbegaheem

De bolchrysantenverkoop die het bestuur van de stichting Dorpshuis Ubbegaheem afgelopen 
september heeft gehouden, heeft een bedrag van € 522,- opgeleverd. Dit bedrag komt geheel 
ten goede aan het onderhoud van het pand. 

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Ubbegaheem wil iedereen hartelijk bedanken voor hun 
steun!

Worstactie v.v. SIOS

Op vrijdag 25 november zal de jaarlijkse worstactie van v.v. SIOS weer plaatsvinden. We zul-
len die vrijdagavond vanaf 17:30 uur bij u langskomen om heerlijke kookworsten en Groninger 
metworsten te verkopen.  De worsten komen ook dit jaar weer van Slagerij Bos te Baflo. 

We zullen net als vorig jaar langskomen in Sauwerd, Klein Wetsinge, Groot Wetsinge en Adorp. 
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IJsvereniging "Nooit Gedacht", ledenvergadering

Uitnodiging algemene ledenvergadering van IJsvereniging “Nooit Gedacht” te Sauwerd, welke 
gehouden wordt op vrijdag 18 november 2016 in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd. Aan-
vang 20.00 uur.

Agenda:
1.  Opening
2.  Notulen
3.  Mededelingen en ingekomen stukken
4.  Jaarverslag van de secretaris
5.  Jaarverslag van de penningmeester
6.  Begroting 2016-2017
7.  Verslag van de kascommissie
8.  Benoeming lid kascommissie
9.  Vaststelling contributie                            

Pauze
10. Bestuursverkiezing:
 Periodieken herkiesbaar: Wridzer Datema, Bert Ozinga, Bert Zwakenberg en Sjoerd 
 Nomden

11. Rondvraag
12. Verloting met mooie vleesprijzen.
13. Sluiting                Het bestuur

Wanneer het niet mogelijk is in het winterseizoen op de ijsbaan te schaatsen kunnen leden 
op woensdag 22 februari 2017 van 13.30-16.00 u. gratis gebruik maken van de ijsbaan van 
Kardinge.

Het gezinslidmaatschap geldt voor gezinsleden tot 18 jaar.

Wanneer men de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft wordt men geacht zelf lid te worden (á € 4 
per jaar).

Boekenpost in Sauwerd

Een aantal maanden geleden opende burgemeester R. Michels de boekenpost in de Superrr.
U kon daar uw gereserveerde bibliotheekboeken ophalen en binnen vier weken weer inle-
veren. Helaas is de Superrr sinds eind juni gesloten. U kunt nu terecht in de bibliotheek in 
Winsum.

Vereniging Dorpsbelangen is druk bezig met het opzetten van een dorpswinkel, hopelijk kun-
nen wij hierin de boekenpost voortzetten. 

U hoort nog van ons!
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Drie kunstenaars exposeren werk in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert op 12 en 13 november, 19 en 20 november in de 
kerk van Adorp een expositie waarvoor drie bijzondere kunstenaars zijn uitgenodigd. De ex-
positie is gratis toegankelijk en open van 14.00 uur tot 17.00 uur.

De opening op 12 november wordt verricht door dr. Hans Ester, recensent en docent Alge-
mene Literatuur- en Cultuurwetenschap aan de KU Nijmegen. Hij ontving een eredoctoraat 
van de Universiteit van Potchefstroom vanwege zijn verdiensten als bruggenbouwer tussen 
de Afrikaanse en Nederlandse taal en cultuur. Hij is tevens vele jaren actief als recensent van 
Zuid-Afrikaanse publicaties. 

U bent van harte welkom bij de opening op zaterdag 12 november 
14.00 uur, kerk Adorp

Candace Charlton, schilderijen  www.candacecharlton.com/
De menselijke figuur en daarin met name de vrouw, vormt de kern 
van mijn werk. Ik streef naar een weergave die de essentie van het 
mens zijn én daarin het menselijke mysterie vertegenwoordigt. In 
mijn figuratieve composities, en in recentere jaren ook steeds meer 
in de natuur zoek ik de verbinding tussen beide. Dit thema speelt 
een wezenlijke rol in mijn schilderijen.

Helena Fourie, scraperboard en schilderijen  www.helenafourie-
artist.com/
In 1987 studeerde Helena Fourie af in de Beeldende Kunsten aan 
de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Zij werkt met verschillende 
technieken met een voorkeur voor de scraperboard techniek. Hierbij 
worden de tekeningen met scherp gereedschap aangebracht op een 
dunne laag witte Chinese klei, bekleed met zwart Oost-Indische Inkt. 
Dit ‘graveren’ is een omgekeerd tekenen, dat wil zeggen het wegha-
len van lijnen die vervolgens ingekleurd worden met inkt waarbij de 
kunstenares zijdeglans lak gebruikt. De truc is om uit dood en zwart 
materiaal beelden zichtbaar te maken en een gestalte te geven, te ver-

beelden. Het werk is een zoektocht naar de spanning tussen verklaren en ervaren en bevat 
zowel figuratieve als abstracte elementen. Deze beeldtekens duiken telkens in andere ver-
banden op. Bijzondere nadruk ligt op de complexiteit van de compositie wat de toeschouwer 
verleidt tot ingrijpen en lezen en niet alleen kijken naar een kunstwerk.

Anita Franken, bronzen,  www.anitafranken.com/
Gewichtsloos zweven en duikelen de frêle vrouwen- en meisjes-
naakten door de ruimte. De bronzen figuren van Anita Franken zijn 
eigenwijs, trots, speels en vrij, zich niet bewust van de omgeving. 
Ze zijn door Anita  “gevangen” in een bijzonder privé moment van 
een eigen gevoel of ervaring. Ze bewegen voorzichtig op dunne 
boogjes, zweven door de lucht, sommigen solitair anderen bewe-
gen zich samen. 

De lichtvoetige  figuurtjes verbeelden een moment, soms in balans 
soms juist zoekend naar een (nieuw) evenwicht. Dat versterkt het 
gevoel van beweging.

Haar beelden staan, bewegen, vliegen en zweven zelfs. De ruimte 
er om heen is vol van hun energie. Zelf zegt Franken hierover: “Als 
ik het maak voel ik het ook.”  info@anitafranken.com
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Producten brei-actie ten bate van Unicef in kerk Klein Wetsinge

Al een tijdje brei ik, als vrijwiliger van Unicef in Sauwerd, 
mutsen en sjaals waarvan de opbrengst ten goede komt 
aan Unicef.

Ik heb de sjaals, mutsen enz. die af zijn weer naar het Wet-
singer kerkje gebracht voor de verkoop.

Vorig winter heeft de verkoop €120,- opgebracht voor 
Unicef.

Iedereen die dit project wil steunen, kan in de kerk van Klein 
Wetsinge sjaals en mutsen komen kopen. Het geven van 
steun kan uiteraard ook door breigaren dat onbenut thuis 
ligt in te leveren, zodat daar nieuwe mutsen en sjaals van 
gebreid kunnen worden. Neem dan contact op met:

Lies Eldering,  050-3061016

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 chip-
kaart, kortingskaarten, abonnementen, reisadvies en praktische hulp bij het reizen. 

De OV-ambassadeurs werken in de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, 
Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum. Zij zijn te bereiken via  ov-ambassadeurs@
hotmail.com of via  0595-43 3245.

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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Stand van zaken m.b.t. de 380 kV hoogspanningslijn

Bezoek aan Den Haag afgeblazen
In het nummer van begin oktober van het Contactblad hebben wij een oproep aan u allen 
gedaan om met ons naar Den Haag te gaan. Omdat op woensdag 5 oktober, de landelijke 
380kV-hoogspannings-verbindingen besproken zouden worden in de Tweede Kamer. Deze 
reis naar Den Haag is niet doorgegaan en wel om de volgende reden.
We kregen onduidelijke en tegenstrijdige berichten uit Den Haag van een lobbyist namens de 
Stichting Natuur en Milieu, een van de 15 gebiedsorganisaties in Groningen. Ons werd op het 
allerlaatste moment duidelijk dat het geen plenaire vergadering zou zijn van de Tweede Ka-
mer, maar een commissievergadering. "Groningen 380 kV" stond weliswaar niet op de agenda 
van deze vergadering, wel de 380 kV lijnen in Zeeland en Noord-Brabant. Maar leden van de 
commissie verzekerden ons aanvankelijk dat zij er op aan zouden dringen ook “Groningen 380 
kV” te bespreken. De maandag voor die woensdag 5 oktober hoorden wij echter dat besloten 
is om toch een aparte vergadering voor te stellen voor alleen "Groningen 380 kV" en deze niet 
te behandelen op 5 oktober bij het onderwerp van de zuid-westelijke 380 kV lijnen. Bovendien 
was het die woensdag een hele volle agenda, waardoor de spreektijd per fractie, per onder-
werp slechts 1,5 a 2 minuten zou worden. 
Wij vonden het niet verantwoord om iedereen voor zo'n kort moment naar Den Haag te vragen, 
vooral ook omdat ook niet bekend was òf, en zo ja wanneer het onderwerp “Groningen 380 
kV” precies aan de orde zou komen. Het debat is nog niet afgerond en zal naar verwachting in 
de week van 17 november verder gaan. Wellicht doen we dan nog een keer een beroep op U. 

Overleg met topambtenaren
Op donderdag 7 juli heeft de directeur-generaal van het ministerie van Economische Zak-
en, Smallenbroek, een bezoek gebracht aan Westerdijkshorn en Sauwerd - Klein Wetsinge. 
In Westerdijkshorn had hij samen met de projectleider 380 kV Noord-West, Roeterdink, een 
keukentafelgesprek met leden van het samenwerkingsverband van buurtvereniging Westerdi-
jks-horn en onze werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV. De standpunten van het samenwer-
kingsverband en die van EZ zijn uiteen gezet en daar bleef het bij. Wij hebben aangeboden 
constructief mee te willen denken en refereerden aan de eerder gedane oproep namens 15 
maatschappelijke organisaties aan minister Kamp van EZ voor het starten van een gebieds-
proces. Met zo'n gebiedsproces, waaraan alle betrokken partijen en locale bewoners deelne-
men, kan worden gezocht naar het beste alternatief. En tevens naar een milieu-vriendelijker 
tracé dan het huidige, gedateerde tracé uit de jaren '70. Voordeel van deze aanpak is dat de 
kennis in het gebied optimaal wordt benut. Bovendien worden alle deelnemers op deze manier 
mede-eigenaar van de uitkomsten en krijgen ze zo ook begrip voor de (on)mogelijkheden 
en de gemaakte keuzes. Tot dusver heeft EZ een afhoudende positie ingenomen t.o.v. deze 
oproep. Ook Smallenbroek en Roeterdink hielden de boot af.
Daarna reisden Smallenbroek en Roeterdink samen met onze werkgroep naar Sauwerd, 
waar we via de Merenweg (het smalle paadje achter de Noorderweg) en de Valgeweg naar 
het kerkje van Klein Wetsinge zijn gelopen. Vooral Smallenbroek was zeer belangstellend en 
zichtbaar onder de indruk van de kleinschaligheid van beide dorpen en de invloed daarop van 
de nieuwe 380 kV hoogspanningslijn. In het kerkje zaten intussen de wethouders van Bedum, 
De Vries, en Winsum, Blok, al te wachten voor een volgend gesprek over hetzelfde onderwerp. 

Onderzoek
Daarna is het een tijd stil geweest i.v.m. de vakanties. Ondertussen was al eerder bekend 
gemaakt dat EZ de aanvraagprocedure bij de betrokken gemeenten heeft stilgelegd om te 
wachten op een extern onderzoek naar de mogelijkheden van ondergrondse bekabeling. In-
middels is via informele kanalen bekend geworden dat het technisch mogelijk is om plm. 10 
km ondergronds aan te leggen. Of dat ook werkelijk gebeurt en dan ook nog hier in Groningen, 
moet o.m. blijken uit dat onderzoek. EZ wil nog steeds vasthouden aan het principe "boven-
gronds, tenzij..." Ondergrondse bekabeling moet dan volgens EZ een duidelijke meerwaarde 
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hebben, zowel landschappelijk als qua kosten. Tennet spreekt op zijn beurt van 2 tot 3 keer zo 
hoge kosten voor ondergronds. Wij wachten het onderzoek af. 

Gebiedsproces
Het samenwerkingsverband Westerdijkshorn en Sauwerd-Wetsinge heeft samen met de 15 
gebiedsorganisaties, inclusief de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn, aan het ministerie 
van EZ in september nog een keer zorgvuldig haar zorgen en oplossingsrichtingen kenbaar 
gemaakt aan EZ. Tot dusver heeft EZ onze inzet op geen enkele wijze betrokken in de proces-
voering en de besluitvorming. Naar verluidt is de Tweede Kamer daar juist wel gevoelig voor. 
Die wil veelal dat mensen uit het gebied betrokken worden bij dit soort besluitvorming. Daar 
ligt ook onze kans, want tenslotte beslist uiteindelijk de Tweede Kamer.

"Overleg"
Op 10 oktober jl. heeft minister Kamp de 15 gebiedsorganisaties een antwoord gestuurd op 
hun brief van 22 juni 2016, waarin werd aangedrongen op een gebiedsproces, zoals hier eer-
der genoemd. Uit het antwoord van de minister blijkt dat hij vindt dat er voldoende overleg is 
geweest en nog plaats vindt. Dat is voor hem geen reden om een andere overlegvorm in gang 
te zetten, zoals een gebiedsproces. De minister heeft blijkbaar een ander idee bij "overleg" 
dan wij. Inderdaad, ambtenaren van EZ hebben met bewoners gesproken, ook met ons. En 
ook mensen van TenneT hebben “voorlichting” gegeven. Van overleg was daarbij echter, naar 
ons oordeel, geen sprake: de in 2008 door EZ en TenneT bedachte zoekcorridor (het gebied 
waarbinnen de nieuwe hoogspanningslijn geprojecteerd zou moeten worden) mocht in het 
"overleg" niet ter discussie komen. Dat was een gegeven waar we gewoon van uit moesten 
gaan. Die zoekcorridor bestaat ruwweg uit het tracé van de bestaande 220 kV hoogspannings-
lijn met een afwijking naar beide kanten van enige honderden meters.

 Oude 220 kV lijn wordt gesloopt
Ook heeft de minister eigen opvattingen over bundeling met bestaande infrastructuur. De 
zoekcorridor ligt aan weerszijden van de bestaande 220 kV lijn, dus volgens de minister is er 
sprake van bundeling met bestaande bovenregionale infrastructuur. Hij gaat er daarbij aan 
voorbij dat de bestaande 220 kV-lijn straks zal worden gesloopt. Dat was aanvankelijk niet 
de bedoeling, er zouden in de eerste plannen twee hoogspanningslijnen naast elkaar komen. 
Maar gaandeweg het ontwerpproces heeft men toch besloten de oude lijn af te breken. Bun-
deling met een infrastructuur die vervolgens verdwijnt heeft daarom dan ook geen enkele land-
schappelijke meerwaarde. In dit geval juist integendeel, de 220 kV volgt een zeer ongelukkig 
en verouderd tracé.

Laatste nieuws
Uit het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en TenneT enerzijds 
en de provincie Groningen anderzijds, dat heeft plaatsgevonden half oktober j.l., blijkt dat mi-
nister Kamp heeft aangegeven dat rekening houden met de natuur in Groningen geen prioriteit 
heeft. De provincie Groningen heeft daar tegenover gezegd dat voor zo'n groot en ingrijpend 
project draagvlak onder de bevolking nodig is. Daarbij werd gewezen op de gaswinning die in 
Noord Groningen een zware tol eist, waardoor ook het vertrouwen in de overheid is geslonken. 
Op 6 december wordt het onderzoek naar ondergrondse bekabeling gepresenteerd. Het be-
gint er steeds meer op te lijken, wat we eigenlijk al wisten: we krijgen van EZ en minister Kamp 
niets. Het moet politiek afgedwongen worden. Wordt vervolgd.

De werkgroep Sauwerd-Wetsinge 380 kV,
Els Wessels, Jaap Wolters en Bé Kuipers.
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Expositie Gerald Schuil in de kerk van Klein Wetsinge

In de kerk van Klein Wetsinge is vanaf zaterdag 5 no-
vember een expositie te bezichtigen met kleurrijke 
schilderijen van kunstenaar Gerald Schuil. De exposi-
tie is dagelijks geopend van 5 november tot en met 31 
december 11.00-18.00 uur. De kerk is gesloten tijdens 
besloten partijen en op Eerste en Tweede Kerstdag. Ze-
ker weten of de expositie toegankelijk is? Bel dan even 
van tevoren:  06 546 854 05. Entree: gratis

Schilderen was altijd een hobby van Gerald Schuil en 
vanaf begin 2014 heeft hij er zijn beroep van gemaakt. 
Schuil trekt er het liefst in de voorjaar en in de zomer 
gewapend met paletmessen op uit om het landschap 
weer te geven. In de winter werkt hij in zijn atelier. In de 
kerk van Klein Wetsinge zijn vooral op klaprozen geïn-
spireerde schilderijen te zien. Deze kleurrijke schilderij-
en zijn deels figuratief en deels geabstraheerd.

Serieuze hobby
Het werk van Schuil bestaat uit landschappen en grote werken met veldbloemen. De spanning 
van het schilderen zit voor hem in het moment dat alles op zijn plaats valt: kleur, vlak, composi-
tie en textuur. Schuil is opgegroeid op het Groninger Hogeland. Hij studeerde aan Academie 
Minerva. Hij werkte onder andere als docent beeldende vorming in het voorgezet onderwijs en 
als directeur.  Twaalf jaar geleden begon hij voor de ontspanning weer met schilderen.  Maar 
de hobby begon serieus te worden en steeds vaker werd hij uitgenodigd door galeriehouders 
om te exposeren. Begin 2014 besloot Schuil daarom van zijn hobby zijn werk te maken en zich 
volledig op het schilderen te richten.

Workshop
Op 19 november organiseert Gerald Schuil een workshop in de kerk. Kosten: € 85, inclusief 
koffie, gebak, lunch, tussendoortje, borrel en een doek om te beschilderen. Reserveren bij de 
kerk: 06 546 854 05 of kleinwetsinge@blgroningen.nl. De workshop duurt van 10.00 uur tot 
16.00 uur.

Concert Badalian Quartet in 't Sael

Het Badalian Quartet is een strijkkwartet bestaande uit violistes Anna Badalian en Anneke 
Volbeda, altviolist Leendert van der Zeep en celliste Greet Kooi.

Op het programma staan, streichquartett in d  
(D810) "Der Tod und das Mädchen", van Franz 
Schubert en quartetto in D "Lerchenquartett" op.64, 
No.5 , van Joseph Haydn.

De datum is zondag 20 november om 16.00 uur.

Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjes-
buffet en kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen 
u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen 
is reserveren wenselijk. Dit kan via www.tsael.nl 
en  050-306 21 96.
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Schrijver in de kerk met Abdelkader Benali

Zondagmiddag 6 november is Abdelkader Benali te gast 
tijdens de dertiende editie van Schrijver in de kerk in de 
kerk van Klein Wetsinge. Hij gaat deze middag in gesprek 
met interviewer Margriet Bos. Sidekick in het programma 
vormt ook dit keer weer de veelzijdige Groninger musicus 
Remko Wind.

Abdelkader Benali (1975) werd geboren in Marokko. Als 
klein jongetje kwam hij naar Nederland. Benali debuteerde 
op eenentwintigjarige leeftijd met de roman Bruiloft aan 
zee. Dit eerste boek betekende meteen zijn doorbraak 
als schrijver. In de jaren direct daarna deed Benali ook 
van zich spreken als literatuurcriticus, verhalen- en to-
neelschrijver en dichter. Met zijn tweede roman De lang-
verwachte vestigde hij definitief zijn naam als schrijver in 
de Nederlandse literatuur.

Na zijn roman Laat het morgen mooi weer zijn, ver-
schenen binnen anderhalf jaar ook Marokko door Neder-
landse ogen 1605-2005, de dichtbundel Panacee, het to-

neelstuk Jasser en de reportage Berichten uit een belegerde stad. Zijn werk, dat internationaal 
wordt uitgegeven, werd in 2010 bekroond met de E. du Perronprijs.

Fascinatie voor hardlopen
In 2006 schreef Benali Feldman en ik. Daarna volgde de roman De Marathonloper, waarin 
Benali schrijft over zijn eigen ervaringen met en fascinatie voor het hardlopen. In 2009 zag de 
roman De stem van mijn moeder het daglicht, waarin hij terugkeerde naar het thema uit Bruiloft 
aan zee: dat van het migrantenkind tussen twee culturen. In 2010 verscheen een nieuwe hard-
looproman, Zandloper, en in datzelfde jaar De weg naar Kaapstad. Afrika en het WK voetbal 
2010.

Margriet Bos en Remko Wind
Abdelkader Benali gaat tijdens Schrijver in de Kerk in de kerk van Klein Wetsinge in gesprek 
met interviewer Margriet Bos. Zij werkt voor verschillende bedrijfsbladen en is regelmatig inter-
viewer voor Schrijver in de Kerk. Sidekick Remko Wind werkt als allround multi-instrumentalist 
mee aan vele producties, bands en soloprojecten. Ook was hij langere tijd balletpianist voor 
het NND. Daarnaast is Remko muziekdocent.

Schrijver in de kerk
Deze literaire ontmoeting wordt georganiseerd door Bijzondere Locaties Groningen en Stich-
ting Oude Groninger Kerken. Eerder waren onder andere Saskia De Coster, Lieve Joris, Aaf 
Brandt Corstius, Kader Abdolah en Renate Dorrestein te gast.

Aanvang: 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur), einde 17.00 uur.
Entree:  € 12,50 (inclusief hapje/drankje).

Kaarten zijn verkrijgbaar op  www.blgroningen.nl/agenda

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij Boekhandel Godert Walter (Oude Ebbingestraat 53) en 
Boekhandel Van der Velde (Akerkhof 45-47) in Groningen.
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Maaislaand

n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Ain van onze katten hait Frodo (nuimd noar Frodo Balings, hoofdpersoon van “In de Ban van 
de Ring”, t beroemde bouk van Tolkien). Hai is n broen-swaart streepte tieger-koader mit hail 
zaacht kort hoar. Wie hebben nog drij katten, koader Sam (spr. oet: Sem, ook oet t zulfde bouk 
en tegenspeuler van Frodo), en twij poezen, Sterre en Kiki. Handeg dij noamen, zo kinnen wie 
ze oet nkander as wie t over heur hebben. Mor ik roup ale katten altied mit: "Poei!" Dit verhoal 
gait over Frodo. 

Frodo haar leste moanden de gewoonte om sums n haile dag vot te wezen. Nait ver vot, want 
wie konden hom achter t hoes voak jammern heuren. Hai ging din bliekboar snaachts aan 
struun en kwam op ain of aander menaaier ien t maisveld achter ons toen terecht, t laand tus-
sen t padje noar Klaain Wetsen tou en Provinzioaleweg. Wie zagen hom nait ien t dichte mais, 
mor heurden hom aal. 

En hai heurde ons ook en din is zien reflex: ik wil bie heur wezen en dat via de korste weg. Mor 
ja, der zit n braide sloot tussen t stee doar kat zat en ons toen. Ien t begun mouk ik mie doar 
wat koorzeg over en ik pebaaierde om hom oet dat maaisveld te kriegen. n Jammernde kat 
doar kin ik hail min over, benoam as t ain van ons is. 

Dat was nog n hail gedounde, want ook veur mie is dij sloot achter ons toen te braaid. Sloot 
bij Valgeweg laangs noar Klaain Wetsen, is wel smaler mor dij zat vol mit roegte, raait en roet. 
Dat, ik kon nait goud zain woar slootswalen zaten en duurfde der zodounde nait over te sprin-
gen. Ik dink dat kat ter aal over sprongen is.

Dus mos ik, om kat te hoalen, haildaal noar Provinzioaleweg, deur n daam en din t maisveld 
over tot ik weer ter hoogte van ons toen was, n poar honder meter hin, en deur t maislaand aan 
overkaant sloot weerom. t Was op n oavend en nog licht. t Haar dij dag regend en t manshoge 
mais was kletsnat en ik wer zodounde ook dwaarsdeurnat. En schounen onder bragel, ik zaag 
der oet as n swien. 

Ik raip n moalofwat van: "Poei" en hai kwam noa wat drutjen op n duur noar mie tou. Mor hai 
wol nait achter mie aan, noar grode weg tou. Hai is wat schieterg aanlegd en al dij auto's, trek-
kers en dikke vrachtwoagens, doar is e benaauwd veur. t Begon al wat te duustern en ik wol 
hom toch wel geern ien hoes hebben. Ik greep hom ien n onverhoedse roam bie t nekvel en 
stopte hom achter mien jas, rits dicht. 

Zo laip ik mit kat veur t lief weerom noar grode weg, deur daam en dou noar ons hoes. Eerst 
was kat wel rusteg, moar goandeweg wer e aal drokker. Hai wol der oet en begon te spinhak-
ken en te schoppen en sloug noagels oet. Ik mos hom hail stief tegen mie aandrukken, aans 
was e mie ontkommen ien t maisveld. En dat wol ik koste wat t kost nait. 

n Week loader was Frodo weer n naacht n dag vot. Mien vraauw zee tegen mie: "Kins hom 
gerust zien gang goan loaten, hai komt wel weer heur. Mos die der nait zo drok om moaken." 
Dat pebaaierde ik te doun en ienderdoad, Frodo was der aanderdoags soavends tegen n tien 
uur gewoon weer. n Haile geruststellen veur mie, want dat gehaaister ien t maisveld wol ik 
laiver nait nog n moal. 

En zo ging dat n moalofwat deur, kat ging snaachts vot, bleef overdag ook vot, jammerde din 
wat bie ons tegen toen over ien t maislaand, en was der soavends weer. Dit was bliekboar zien 
petroon en doar kon ik vree mit hebben. Ik haar nog wel aín grode angst: as van t haars t mais 
der of gait en kat zit ter weer ien, wat din? Mor ik docht, dat zol din wel hail touvalleg wezen. 
Gain zörgen veur mörgen. 

t Schoot desondanks sums nog wel deur mie hin, benoam snaachts op ber. En op n dun-
derdag, begun oktober, smirregs tegen vaaier uur, doar kwam mit veul gebroes en lewaai n 
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karrevoan aan om t mais der of te hoalen. Schrik sloug mie om t haart, want joa heur, ons kat 
Frodo zat net dij dag weer ien t mais! Mien angstege veurgevuil kwam dus haildaal oet.  

n Maaimesien mit n braide bek mit schaarbe mezzen en dikke banden. En mit n laange buis 
der bovenaan doarmit t verhakselde mais mit n rötgang ien n hoge, dichte woagen spoten 
wer. En ook hail voak der noast, t ging der roeg omweg. Dij woagen ree achter maaimesien 
en sums der noast mit n dikke trekker der veur. En nog net zo'n trekker mit woagen. As ain 
woagen vol was, kwam aander onder buis. Zo wer ien rap tempo t haile maisveld maaid, van 
boetenkant noar binnen tou. 

En tot overmoat van ramp (veur ons kat, mor doarom ook veur mie) kwam der nòg n dikke 
trekker op t laand. Ain mit n maaibaalk, dij slootkanten mit veul bombarie maaien ging. En 
vlak doarnoa óók nog twij trekers mit n grieper, dij sloten schoonmoaken gingen, zoas dat 
ale joaren mout bie haarsdag. Och, dij aarme kat, hai kon gain kaant oet en t was mie toch n 
gebrom en gebroes overaal. 

Goie road was duur. Zol ik noar bestuurder van maaimesien tou goan en vroagen of e even 
stilholden wol, zodat kat ter zulf oetgoan kon? Mor dat kon nog wel es even duren, katten bin-
nen aigenzinneg en doun mainstied juust nait wat minsen geern willen. En as ik zaag mit wat 
veur n hoog tempo de man mit maaimesien over t laand broesde, docht ik, dat wil e vast nait. 
t Is aannomen waark en hai wil netuurlek gain opontholt. Oetaindelk besloot ik om kat ter zulf 
mor weer oet te hoalen.

Ik dus weer noar grode weg en zo deur daam t maislaand ien. Gelukkeg haar t n haile zet nait 
regend en grond was haard en dreug, ook t mais was dreug. Zowat tegenover ons achtertoen 
begon ik te roupen van: "Poei!" En verachteg, doar kwam e doalek noar mie tou, mor mit grode 
angstogen. Ik laip verzichteg noar Frodo tou en pebaaierde hom te pakken om hom zo weer 
mit te nemen, net as ik eerder doan haar. 

Mor kat herinnerde hom schienboar dat zukswat n male ervoaren was veur hom en runde 
vot, veur mie aan tussen riegen maisstengels deur. Ik achter hom aan te roupen en fleemen, 
bloaren en stengels van t mais slougen mie ien t gezicht. Ik prout tegen hom en beswoer hom 
om bie mie te kommen, mor hai wol nait en jammerde haartverscheurend. Ale moalen as ik 
stap ien zien richten dee, runde hai vot.

Doar ston ik, midden maank t mais mit n drokte om mie tou dat t doaverde van maaimesien, 
trekkers mit woagens en bie sloten ook nog dij aander trekkers te brommen. En t maisveld wer 
aal klaainer en klaainer. Al dichterbie kwam dat gele, grommende monster mit zien braide bek 
mit schaarbe mezzen, dij alles verhakselde dat e ien zien bek kreeg. 

Ik pebaaierde nog oogcontact te moaken mit bestuurder van maaimesien om zien aandacht te 
trekken, mor dij haar ale aandacht bie t maaien. Zo kwam ik nait wieder en ik besloot, hier kin ik 
niks meer aan doun, ik mout t overgeven en mor hopen dat kat n oetweg vient. Mit n beswoard 
gemoud laip ik weerom noar hoes tou. 

t Mais was der ien n zucht òf en ik hoopte dat ons kat ontkommen was, aargens op n aander 
stuk laand, of noar Wetsen tou. Of meschain ien paniek grode weg over richten t voetbaalveld. 
Maaimesien en trekkers mit woagens gingen weer vot, allaain trekkers dij bie sloten bezeg 
waren gingen nog n zet deur. 

Boudel zel zo wel weer ien rust kommen as t dommit duuster is, hoopte ik, kat komt vanoavend 
meschain gewoon ook wel weer thoes. Ik bin loader, noa t eten, toch nog bie t voetbaalveld 
west om te kieken en te roupen en doarnoa ook nog Klaain Wetsen ien om lopen. k Haar gain 
rust of duur. Aalgedureg roupen van “Poei” en goud kieken en luustern overaal. Mor ik zaag 
niks en heurde ook niks. 

t Begon al te duustern mor t was nog laank nait rusteg op t maislaand. Nou was der n trek-
ker mit n strontwoagen der achter, dij dreuge mis over laand verspraaidde. Ook dat ging mit 
koegels geweld, stront stoof ale kanten aan, hoezenhoog. Às ik nog weer op zuik wol ien t 
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maislaand, din kwamen mien schounen of stevels haildaal onder stront te zitten. Mor doar zol 
kat nou toch ook nait meer zitten, bedocht ik, hai haar doar ja gain verbaarg meer.

Dou trekker mit strontwoagen oetaindelk weer vot ging, was t nòg nait rusteg. Der kwam nou 
n dikke trekker op t laand mit n ploug der achter, dij t stobbellaand omplougen ging. Dou t 
plougen haalfweg was, kwamen der nog twij trekkers bie mit n soort van mesien der achter dij 
kloeten van t omplougde laand fien, en t laand haildaal slicht moaken gingen. 

Dat leste ging haile oavend deur, n toerloos gebrom. Ja, allerdeegs tot midden ien naacht aan 
tou, mit felle lichten aan. Eerder was ik op ber goan en kon vanzulf nait sloapen. Woar zol ons 
kat touholden? Was e nog ien leven of was e ook haildaal verhakseld en waren zien restanten 
meschain ook al onderplougd? Of was e toch ien de buurt, of juust kwait nwoar hinvlogen? 

Zien oriëntoatsiepunten van t maislaand waren wel haildaal vot, nou t mais der òf was. En op 
geur kon e ook nait meer ofgoan, ales stonk noar stront. Ach, wat n vrezelke prakkezoatsies 
haar ik. Mor ik kon niks doun en oetaindelk vil ik ien n onrustege sloap. Tot ik weer wakker wer, 
midden ien naacht van t gebrom van dij trekkers en heur mesienen. Om haalf vaaier...! 

Dij vrijdagmörgen, dou wie van ber of kwamen, laag Frodo laankoet op overloop. Hai was 
der dus toch gewoon weer! Wat n opluchten en wat waren wie blied! Kat was doodop en laag 
doar e laag. Ook niks gain begroetingsrituaailen as kopkes geven en mit steert omhoog, zoas 
aans. Hai was zo min as n mik. Mor hai haar hom dus toch ien vaaileghaid bringen kind en was 
bliekboar ien noa-naacht weer noar hoes tou kommen. Ach, ik heb nog aalweg veul te waaineg 
vertraauwen ien ons kat. 

Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Lezing Frans Kerver over zijn jaar met het basisinkomen

Zondagmiddag 13 november geeft Frans Kerver een lezing in de kerk 
van Klein Wetsinge. Kerver is de eerste Nederlander die een jaar lang 
een basisinkomen kreeg.

Een onvoorwaardelijk basisinkomen
Een basisinkomen is een vast bedrag per maand dat zonder voorwaarden 
door de overheid aan volwassen burgers wordt verstrekt: een onvoor-
waardelijk basisinkomen. Je mag daarnaast zoveel verdienen als je wilt.

Het geld voor het basisinkomen van Frans Kerver werd bijeengebracht 
via crowdfunding door MIES (Maatschappij voor Innovatie voor Econo-
mie en Samenleving), een netwerk van mensen die zich inzetten voor 
deze revolutionaire vorm van inkomensverdeling. Kerver kreeg een jaar 
lang duizend euro per maand.

Ervaringen
Tijdens deze lezing in de kerk van Klein Wetsinge vertelt Frans Kerver over zijn ervaringen 
met het basisinkomen. En ook over hoe het nu, zonder basisinkomen, met hem gaat. Het 
onderzoek naar het basisinkomen blijft actueel, omdat het de vraag raakt hoe wij de samenle-
ving willen inrichten. Is de globaliserende economie een onontkoombaar proces, waar we ons 
alleen slaafs kunnen aanpassen? Of is economie de uitkomst van een proces, waarin wij zelf 
samen aan de touwtjes trekken? 

Tuinindestad
Frans Kerver is geboren in Enschede (1961) en opgegroeid in Oldenzaal. Inmiddels woont 
hij langer in Groningen dan in zijn geboortestreek. In 2006 verruilde Kerver zijn vaste baan 
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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Geen zin om te koken? Maar wel lekker en niet al te duur 
uit eten? Dat kan iedere vrijdag in Dorpshuis Artharpe in 
Adorp.

Voor € 8,50 wordt een 2-gangen menu aangeboden; basisschoolkinderen € 5 (excl. drankjes). 
Vanaf half zes bent u welkom, rond zes uur wordt de eerste gang geserveerd.

De sfeer is ongedwongen, u kunt uw eigen plaats uitzoeken, aanschuiven mag maar hoeft 
niet, voor grotere groepen houden wij een tafel vrij.

Graag aanmelden t/m woensdag bij Agnes:  agnesrozeboom@hotmail.com of  06 
20299063 mag natuurlijk ook in Artharpe.

Zie voor de menu’s ook  www.Adorp.com

Menu’s t/m 2 december
Vrijdag 4 november
Hoofdgerecht: Verrassingsstamppot van het seizoen met worst  
Nagerecht:  Yoghurttaartje

Vrijdag 11 november
Voorgerecht: Romige tomatensoep met croutons  
Hoofdgerecht: Runder Kebab met yoghurtkomkommerdip en couscous

Vrijdag 18 november
Hoofdgerecht: Oosterse zalm met wok groenten  
Nagerecht:  Crème brûlée

Vrijdag 25 november: Gourmetten (meerprijs: 
€ 10,00 i.p.v. € 8,50)
Net als vorig jaar "Gourmetten", Ieder bakt zijn 
eigen gerechtjes, vlees, vis, groenten.
Meerprijs: € 10,00 in plaats van € 8,50.

Vrijdag 18 november
Hoofdgerecht: Mexicaanse tortilla's met vulling van kip en diverse groenten met daarbij een
  frisse salade 
Nagerecht:  Ananas en ijs

voor het ondernemerschap als tekstschrijver en communicatieadviseur. In 2009 nam hij met 
zijn partner een oude kas over aan de Friesestraatweg in Groningen, deze plek groeide uit 
tot een plek voor ontmoeting: Tuinindestad. Mensen van allerlei pluimage komen elkaar daar 
in ongeorganiseerd verband tegen en lijken er iets terug te vinden dat vaak gemist wordt in 
het dagelijks werkende leven. Tuinindestad werd in een artikel in de NRC 'een kruising tussen 
Intratuin en een kunstenaarscommune' genoemd.  Omdat er huizen werden gebouwd aan de 
Friesestraatweg is Tuinindestad inmiddels verhuisd naar het Westpark.

Zondag 13 november 2016 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur)

Entree: € 10,-. Kaarten zijn telefonisch te bestellen: 06 54 68 54 05 of via e-mail kleinwet-
singe@blgroningen.nl
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De oma van...

Een interview met Pia Deemter-Kuipers

door Bé Kuipers

Als ik Pia vraag voor dit interview weigert ze eerst. Veel mensen vragen haar steeds van alles 
over Ranomi en daar heeft ze voor een interview in het Contactblad geen belang bij. Ik zeg dat 
het alleen maar over haarzelf zal gaan. Dan stemt ze toe en we maken een afspraak. 

Pia is geboren op een boerderij in Westeremden op 24 oktober 1934. Ze is dus onlangs 82 
jaar geworden. Op die boerderij woonden haar ouders in bij haar opa en oma, vanwege de 
woningnood. In 1937 is die boerderij getroffen door de bliksem en afgebrand. Een afbeelding 
van die boerderij hangt nog bij Pia aan de muur. Toen Pia een jaar oud was is het gezin naar 
Haren verhuisd, waar ze twee jaar hebben gewoond. 

Daarna, in 1937, zijn ze opnieuw verhuisd, nu naar Middelstum, eerst een korte tijd aan de 
Menthedaweg, daarna in de Schoolstraat, waar Pia een groot deel van haar jeugd heeft ge-
woond. Het gezin woonde in een dubbel huis, de kinderen sliepen op de zolder. Er was op 
zolder slechts een houten schot als woningscheidende wand. Op een keer zakte een van haar 
broers door het bed, met als gevolg dat door het lawaai en de consternatie de buren ook wak-
ker werden – en daar niet blij mee waren...

Nog onlangs was Pia in Middelsum, het huis is inmiddels afgebroken en de plek is nu een 
grasveldje. Ze kon het zich nauwelijks meer voorstellen dat daar het huis heeft gestaan, waar 
ze woonden met twee gezinnen. Haar vader had ook nog postduiven in hokken in de achter-
tuin en de buurman had een klein laboratorium, hij was melkonderzoeker. Het stond allemaal 
op dat kleine stukje grasveld. 

Pia had drie broers en een jongere zuster Matty (1949). Klaas-Aries (1937) en Nanko (1941) 
zijn beiden overleden. Ze had ook nog een broertje, Tiddo (1946), die heeft maar tien maanden 
geleefd. Haar vader werkte op de timmerfabriek van Rustema in Middelstum. In 1957 is het 
gezin nog een laatste keer verhuisd, nu naar Bedum, waar haar vader als timmerman aan het 
werk kwam op de melkfabriek.

Pia ging naar de lagere school vanaf 1941. Het was oorlogstijd en de school, een grote, monu-
mentale school, werd gevorderd door de Duitsers. De leerlingen moesten uitwijken naar tim-
merfabriek Krijgsheld. Er waren houten schotten in de werkplaats gemaakt tussen de klassen, 
maar onder het dak was het open. Als er 's morgens werd begonnen o.a. met zingen, moesten 
alle klassen tegelijk zingen, anders was het een kakofonie van geluiden. 

Na de lagere school gaat Pia naar de MULO, ze doet in 1950 examen en is dan 15 jaar. Dat 
ging heel anders dan nu. De examens werden centraal afgenomen in de Harmonie in Gro-
ningen en ook wel in het Tehuis. In die grote zalen deed ze tegelijk met leerlingen van andere 
scholen examen. “Je moest toen alles op het zelfde moment weten,” zegt Pia. Na dat examen 
ging Pia drie maanden mee varen op een coaster. 

De vader van een vriendin van Pia was kapitein van die coaster en ze mochten beiden mee, 
officieel als matroos en als zodanig ook aangemonsterd. Dat was een prachtige tijd. Vanaf 
Delfzijl ging het naar Cardiff, Zuid Engeland, en vandaar naar landen rond de Oostzee, Zwe-
den, Finland vice versa. 

De coaster vervoerde vaak hout. Op een zekere morgen zei de kapitein tegen de vriendin-
nen: “Kijk eens op zee, allemaal planken.” Het was die nacht erg noodweer geweest met een 
hevige storm en het schip had daarbij de deklading verloren, die in de nog woelige zee dreef. 
Pia heeft er helemaal niets van gemerkt!
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Na afloop van deze reis kon ze niet zo gemakkelijk een baantje krijgen en daarom ging Pia bij 
haar oom in Uithuizermeden werken in de bakkerij. De meewerkende zoon moest in militaire 
dienst en Pia kon zolang invallen. Ze had daar “kost en inwoning” en kwam alleen in de week-
einden thuis. Ze verdiende toen twaalfenhalve gulden in de week, dat was in 1950 en Pia was 
16 jaar. Daar heeft ze ruim een half jaar gewerkt.

Daarna, in 1951, begon ze als jongste bediende op het kantoor van Dagblad Trouw in Gronin-
gen, aan de Ubbo Emmiussingel. Later verhuisde het kantoor naar de Westersingel. Pia komt 
daarna aan het werk bij accountantskantoor Top in de Ebbingestraat als typiste. Na weer een 
paar jaar komt ze te werken op het Waterschapshuis in Onderdendam als telefoniste-typiste.

Na drie jaar gaat Pia in 1957 trouwen en omdat ze bij de semi-overheid werkte, gold de regel 
dat je dan ontslag moest nemen als vrouw. Tot die tijd woonde Pia nog thuis in Bedum, waar 
het gezin in juni 1957 vanuit Middelstum naartoe was verhuisd. In haar verlovingstijd stond ze 
al ingeschreven voor een woning. 

In oktober van dat jaar trouwt ze met Jan Deemter (1931) uit Sauwerd en krijgen ze ook een 
nieuwe woning in Bedum. Zo verhuist Pia in één jaar tweemaal. In diezelfde tijd wordt Pia 
ernstig ziek, ze heeft een tumor in haar hoofd, die gelukkig succesvol wordt behandeld. Na 
een jaar getrouwd te zijn wordt Netty geboren en na drie jaar verhuist het jonge gezin naar 
Groningen.

Haar man was buschauffeur bij de Marnedienst, een van de voorlopers van de GADO. De 
Marnedienst reed voormamelijk in Noord-Groningen en Jan was chauffeur op de lijnen van 
Uithuizen via Middelstum naar de stad. Pia moest voor haar werk naar de stad ook met de bus. 
En zo is het gekomen. 

Jan moest na zijn dienst altijd op een brommertje vanuit de stad terug naar Bedum. Daarom 
gingen ze in de stad aan de Marowijnestraat wonen, een z.g.n. duplexwoning in de buurt 
van de Korrewegbrug, nu Gerrit Krolbrug geheten. Tien jaar na Netty wordt zoon Jan (“kleine 
Jan”) geboren. De woning is dan te klein en ze verhuizen naar De Weijert, aan de Bosboom-
Toussaintstraat, waar ze meer ruimte hebben. Dat was in 1970. Ze hebben er altijd met veel 
plezier gewond. 

In de jaren in de stad is Pia regelmatig aan het werk met diverse baantjes. Toen alleen Netty er 
nog was, werkte Pia in een bakkerswinkel aan de Oosterhamriklaan. Later, als ze in De Weijert 
wonen, gaat Netty als 15-jarig meisje in een supermakt werken. Daar wordt Netty gevraagd of 
haar moeder daar ook wil komen werken. Pia heeft daar jaren gewerkt als hoofdcaissière, ook 
met veel plezier. Haar schoonzus woonde vlakbij, aan de Vondellaan, die ook een zoon had 
van de leeftijd van Jan junior. Zij bracht beide kinderen van en naar school.

Moeder Deemter in Sauwerd had al twee keer een hartinfarct gehad en de zorg voor haar 
inwonende zoon Wobko, een broer van “grote Jan”, werd haar teveel. Wobko mocht niet naar 
een tehuis vond moeder, daar was hij te goed voor. Ze vroeg aan Jan en Pia of zij die zorg op 
zich wilden nemen. Na rijp beraad werd besloten het verzoek van moeder in te willigen.

Maar Wobko naar Groningen halen was geen optie, want hij had zijn werk bij de toenmalige 
gemeente Adorp. En dus verhuisde het gezin Deemter in 1983 naar de Berkenlaan in Sauwerd 
en namen ze Wobko op in hun gezin. Op 3 november zijn ze naar Sauwerd verhuisd en op 14 
januari het jaar erop overleed moeder. Wobko is 85 jaar en woont nu in Winsum, in Het Hoge 
Heem, een woonvoorziening voor mensen met een beperking.

Vlak daarna overwoog dochter Netty, die met haar man Rudi in Beijum woonde, of ze ook in 
Sauwerd konden wonen. Wobko wist onmiddellijk een oplossing: “Er staad een huis te koop 
in de Lindenlaan!” Dat huis hebben ze inderdaad gekocht, per 1 januari 1984. Daarna vroeg 
Netty, die zwanger was van haar eerste kind, of Pia te zijner tijd wel op haar baby wilde pas-
sen. Dat leek Pia wel wat en zo gebeurde het.
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Na een jaar in Sauwerd kreeg haar man Jan zijn eerste hartinfarct. Jan werd direct afgekeurd 
voor zijn werk en kwam thuis te zitten, maar hij bleef ziekelijk. Hij is een aantal malen opgeno-
men in het ziekenhuis voor operaties en op het laatst lag Jan meer in het ziekenhuis dan dat 
hij thuis was. Dit in combinatie met de verzorging van Wobko was erg zwaar voor Pia en zo is 
besloten dat Wobko alsnog naar een gezinsvervangend tehuis zou gaan in Usquert. 

Daarna is zoon Chanoy van Netty en Rudie geboren, waar Pia veel op heeft gepast. “Kleine 
Jan” trouwt later met Ineke Venema, ook uit Sauwerd. Ineke heeft een tijdje de winkel gehad, 
nadat Klaas Arwerd de zaak heeft verkocht. Uiteindelijk is Jan overleden op 29 februari 1992, 
zestig jaar oud. Pia is dus volgend jaar 25 jaar weduwe. 

Op mijn vraag of ze zich een beetje alleen kan redden zegt ze: “Ik verveel me nooit.” Pia zit 
op een kerkoor, op zwemmen, gymnastiek en op bewegen voor ouderen in Bedum (in het 
zwembad). Verder houdt ze van het inkleuren van platen en tekeningen, veelal naar foto's, 
schilderijen, modetekeningen e.d. Ze moet daarbij zelf de kleuren aanbrengen met viltstift of 
kleurpotlood en ook wel beide. Soms naar een voorbeeld, maar nog vaker helemaal zelf. 

Ze laat me geestdriftig een aantal kleurboeken zien met afbeeldingen van plaatsen in Gronin-
gen, waaronder de Martinitoren, en o.a. afbeeldingen van schilderijen van Van Gogh. Ten 
slotte laat ze me een aantal door haar ingekleurde mandala's zien, prachtige symmetrische 
figuren in de vreemdste vormen. Vooral mandala's inkleuren vindt Pia zeer rustgevend en ont-
spannend. “Je bent helemaal vrij in je kleurkeuze,” zegt Pia.

Op tafel ligt een boek “Sportlegendes” van journalist Ad van Liempt met o.a. hardloopster Ellen 
van Langen, motorcoureur Boet van Dulmen en schaatser Jeen van den Berg. Ik vraag of Pia 
geïnteresseerd is in sport. Dat is ze zeker, mede natuurlijk vanwege haar beroemde kleinkind 
Ranomi. Ze is bij vrijwel alle grote wedstrijden van Ranomi geweest, de Olympische Spelen in 
Londen, wedstrijen in Rome en andere Europese steden. En ook haar eerste grote wedstrijd 
in Boedapest. De laatste Spelen in Brazilie, dit jaar, waren voor Pia echter te ver en te duur. 

Ranomi is, zoals Pia zelf zegt, “...hartstikke wies mit oma.” Vorige maand nog was Ranomi 
voor zaken in Italië en daarna had ze nog een weekje vakantie daar, met haar nieuwe vriend, 
lange afstandszwemkampioen Ferry Weertman. Ranomi belde Pia op met de vraag of ze een 
paar dagen bij hen wilde komen. “Of heb je iets anders?” “Nou,” zei Pia, “dat zeg ik dan wel af.” 

Samen met Netty is ze met het vliegtuig naar Verona gevlogen. Pia vertelt vol trots over Rano-
mi en ze vindt het opmerkelijk dat een kleindochter haar oma uitnodigt om bij haar te komen. 
“Niet zelden gebeurt het toch dat kleinkinderen, als ze puber worden, de aandacht voor opa 
en oma verliezen,” zeg Pia. “En dat is op zich ook niet erg.” Maar dit vindt ze heel bijzonder.

Pia woont nu aan de Kastanjelaan in Sauwerd in een z.g.n. levensloopbestendige woning. 
Ze is er zeer tevreden over. Een mooie ruime keuken, een dito woonkamer met een zijraam, 
waardoor er veel licht op de eethoek valt met een prachtig uitzicht op boerderij Marringa en 
de weilanden. Een slaapkamer met een ruime badkamer beneden (traplopen kan Pia niet zo 
goed meer) en nog twee slaapkamers boven. Pia heeft een kunstknie, waar ze overigens geen 
last van heeft. Verder fietst ze regelmatig op haar e-bike.

Bij het afscheid zie ik allerlei parafernalia op de trap in de hal liggen, knuffelbeesten, poppen 
e.d. “Dat is allemaal spul dat Ranomi er bij krijgt als ze prijzen wint,” zegt Pia. “En die krijgt 
oma allemaal.”

Oktober 2016, Bé Kuipers, Sauwerd



34 www.contactblad.info Contactblad 1 november 2016

Intocht Sinterklaas 2016

Op zaterdag 19 november zal Sinterklaas zoals elk jaar weer met zijn Pieten aanmeren in 
het haventje van Sauwerd. Dit jaar zal de intocht er echter anders uit zien dan andere jaren. 
Sinterklaas heeft het namelijk erg druk en zal daarom pas aan het einde van de dag, als het 
al een beetje schemerig begint te worden, de haven binnenvaren. Hij hoopt dat alle lichtjes en 
lampionnen in de haven voor een prachtige sfeer zullen zorgen.

Sauwerd
De stoomboot met Sinterklaas en de Pieten zal naar verwachting om 16.00 u. de haven bin-
nenvaren. Daar zal een heuse Pietenband hen al op staan te wachten. Na het welkomstwoord 
door de burgemeester, zal de rondgang door Sauwerd plaatsvinden. De route is dit jaar als 
volgt:
 Singelweg – Burchtweg – Schuttersweg – Oude Kerkstraat – Hoogpad – Tuinbouw-
 straat – Schoolstraat – Kerkstraat – Oude Winsumerstraatweg – Oosterstraat – Lin-
 denlaan – Berkenlaan – Wilgenlaan – Stationsstraat – Plantsoenweg – Burchtweg

Wij willen de omwonenden van deze route vragen hun tuin/stoepje te verlichten met kaarsjes, 
lampjes en/of andere versiering. Daarnaast vragen we de kinderen om een lampion mee te 
nemen. Wat zal dat de rondgang een magisch tintje geven!

Na de rondgang zal er een programma in Ubbegaheem zijn, waar we gaan zingen, dansen en 
plezier maken.

Adorp
Na het samenzijn in Ubbegaheem, vertrekken Sinterklaas en de Pieten naar Adorp. Daar 
worden ze om 18.30 u. verwacht bij dorpshuis Atharpe. Vanwege de tijd zal de rondgang door 
Adorp dit jaar vervallen. Wel hopen we op een gezellig samenzijn in dorpshuis Atharpe. We 
zullen daar samen Sinterklaasliedjes zingen en een Sinterklaasverhaal lezen voor het slapen-
gaan. Kinderen mogen in hun pyjama komen en vergeet vooral je knuffel niet mee te nemen!

We hopen jullie te zien op 19 november!
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Fotografisch Geheugen

Sauwerd, zicht vanaf de Oude Winsumerstraatweg in winter 1958/1959
In het interview kwamen de straatnamen Berkenlaan, Lindenlaan en Kastanjelaan voorbij. Dit 
was het uitzicht vanaf de Oude Winsumerstraatweg richting de Stationsweg (zoals de Sta-
tionsstraat in die tijd heette) in de winter van 1958/1959. De bomenbuurt moest nog gebouwd 
worden. Het huizenblok (met huidige adressen) Stationsstraat 20/22 was toen net af en het 
blok 26/28 al in aanbouw. Naar de wilgen bij het even verderop staande boerderijtje is de Wil-
genlaan vernoemd. Het boerderijtje is vanwege de aanleg van die straat afgebroken.
Afgezien van de Plantsoenweg, Oosterstraat en Stationsstraat was het in Sauwerd heel lang 
heel erg leeg ten oosten van de provinciale weg.

Cursus over diverse sterrenkundige onderwerpen

Van navigatie op zee tot zwaartekrachtgolven: 
het verbindende element is sterrenkunde. In 
het Jacobijnenhuis te Winsum start op 28 no-
vember een achtdelige cursus waarin deze en 
andere sterrenkundige onderwerpen worden 
belicht op een manier die voor iedereen te vol-
gen is. Andere onderwerpen zijn kometen; exo-
planeten en exobiologie; de meest recente as-
tronomische ontdekkingen; en de mogelijkheid 
om als gewoon burger een bijdrage te leve-
ren aan wetenschappelijk onderzoek (burger-
wetenschap of citizen science genoemd).

Ook is in het programma een bezoek opgenomen aan het Eise Eisinga Planetarium in Frane-
ker en een kijkavond, bijvoorbeeld bij de sterrenwacht in Ulrum.

Zie voor meer informatie:  www.jacobijnenhuis.nl / www.gvws.info/cursus.html
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sau-
werd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp 
en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar 
gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen!

Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn. Men 
hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.

Alle bijeenkomsten worden op de maandagochtend gehouden van 10.00-12.00 u.

7 november Thema-ochtend, Artharpe te Adorp: 'Martinikerk'
Elske Meijer komt vertellen over de Martinikerk, een verhaal van eeuwen.

14 november Inloopochtend, Artharpe te Adorp
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee 
zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen, 
problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.

21 november Thema-ochtend, Ubbegaheem te Sauwerd: 'Valpreventie'
Ineke Wolters over valpreventie en José de Vries fysiotherapeut.
Als gevolg van een privé-ongeval worden naar schatting jaarlijks 130.000 55-plussers medisch 
behandeld. Ongeveer driekwart van alle behandelingen na een privé-ongeval is het gevolg 
van een valongeluk. Een val heeft vaak ernstig letsel tot gevolg en kan de zelfstandigheid, 
zelfredzaamheid en mobiliteit in gevaar brengen. 1900 mensen overlijden jaarlijks door een 
valongeluk. Fysiotherapeut José de Vries geeft een aanvulling op dit verhaal van Ineke.

28 november Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee 
zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen, 
problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Piet Drijfhout     3061960

Vrijdag 18 november Bingo in Arthape te Adorp, aanvang 20.00 u.

Bingo over 6 rondes, kosten  € 6.  om 20,00 uur in Artharpe te Adorp.

Oproep: Hulp gezocht

Wij zijn al enige tijd op zoek naar een betrouwbare, ervaren hulp voor huishoudelijk werk. 
Vanwege schouder en knieklachten kunnen we niet alles zelf doen. Vooral zuigen en dweilen 
is lastig.

Wie helpt ons 1 maal per 14 dagen uit de nood ? Graag z.s.m.

Jolanda Hutte en Fokje ter Veen,
Kerkstraat 12 in Sauwerd              050 8801787               jolandahutte@gmail.com
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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,  0595- 
447777.

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 zoek-
balk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een for-
mulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.

UITGIFTE VAN VERWIJDERDE FIETSEN NU OP AFSPRAAK
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de door-
gang 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 Onder-
houd 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 medewer-
kers 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 ver-
lengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede 
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn 
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is 
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg, 
zodat u kunt zien hoe het werkt.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der 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 huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel Niet
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

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

LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd 
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-win-
sum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om 
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlog-
code, 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 ge-
beurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening 
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016, 
tegelijk met de andere belastingaanslagen.

BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoor-
beeld 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.

Informatie over afvalinzameling en recycling
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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.

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 in-
stallatie 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 vrijdag-
middag 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. 

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 buiten-
land. 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 project-
en 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 ge-

meente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvra-
gen. 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 pal-
let 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 gespeciali-
seerd 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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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie 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 ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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.

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 omge-
ving 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. Burgernet-
mail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoor-
beeld een woninginbraak of een brandstichting. 
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onder-
deel 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 samen-
werking 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!

Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbe-
middelaars 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 be-
reid 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.

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’ over-
tredingen 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.

CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthou-
der controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een herstelter-
mijn 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.

Informatie over omgeving en buurt

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!
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HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte; in veel 
huizen is de hond dan ook een geliefde huisgenoot. 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 hondeneige-
naar om u aan drie spelregels te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg al-

tijd aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als 

hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat 
uw hond op de  paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. 
Gebeurt dit toch, dan kunt u hiervoor een bekeuring krijgen.

• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een spe-
ciaal hondenpoepzakje. Als uw hond zijn behoefte doet  op speel-
plaatsen 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 wan-
delaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en 
hou uw hond kort.
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd 
komen. Het Pieterpad heeft een nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garn-
werd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. Houdt u hier rekening mee?

	

Mijn baasje schept op!

ONKRUIDBESTRIJDING NIET MEER CHEMISCH
Sinds 31 maart 2016 is het voor professionele gebruikers verboden om gewasbeschermings-
middelen op een verharde oppervlakte toe te passen. In de gemeente Winsum werd het on-
kruid op verhardingen tot vorig jaar met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen bestreden. 
Vanaf dit jaar zet de gemeente alternatieve methoden in. Deze methoden zijn duurder. Ook 
zijn ze minder effectief; om hetzelfde straatbeeld te houden moet het onkruid vaker worden 
bestreden. De gemeente heeft hiervoor extra geld beschikbaar gesteld. 
Wat wordt zichtbaar anders?
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 belem-
meren.
De straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. Om zoveel mogelijk onkruidresten 
en zaden te verwijderen vinden de veegrondes in samenhang met de onkruidbestrijding plaats. 
Geldt het verbod voor chemische middelen op bestrating voor iedereen?
Het verbod op chemische middelen is op 9 maart jl. in de Staatcourant gepubliceerd. Daarin 
is het volgende bepaald: ´het is een professionele gebruiker niet toegestaan om gewasbe-
schermingsmiddelen op een verhard oppervlak toe te passen´. In dit geval zijn de gemeente 
en aannemers/groenbedrijven de professionele gebruikers. U mag dus als particulier nog wel 
chemische middelen toepassen, mits deze wettelijk zijn toegestaan. De verkooppunten van 
chemische bestrijdingsmiddelen kunnen u hierover informeren.
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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 adres-
gegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvul-
dig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrek-
ken 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 ge-
meentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van 
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vra-
gen, 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) opvra-
gen. 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.

Informatie over persoonsgegevens
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