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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van juli en/of augustus waarin soms maar één editie
per maand verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand.
Inzien en downlaoden is gratis. De eerste editie van de maand wordt geprint en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing

Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de
inlevering op resp. de 10e en de 25e van een maand. Het in elkaar zetten van het blad kost
nu eenmaal ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd
Plaatsing van kopij
Een ieder die kopij inlevert voor het Contactblad stemt ermee in dat dit openbaar wordt gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigingen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorpsbelangen zijn dan ook niet de uitgever van het Contactblad. Zij zorgen er echter wel voor dat
de eerste editie van de maand ook gedrukt verspreid wordt onder mensen die het blad liever
op papier ontvangen. Hiervoor vragen de verenigingen zelf een vergoeding.

Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaatselijk het drukken en verspreiden van een Contactblad op papier. Dit is in principe de eerste
editie van de maand. Afhankelijk van uw woonplaats moet u bij uw eigen vereniging zijn voor
aan- of afmelding voor de bezorging aan huis en andere zaken die de bezorging betreffen.
Contactgegevens Adorp: bezorging:
Y. de Jong

 050-3061040

Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding:
S. Stratingh
 Molenweg 23

 050 306 2027

Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7 9771 BH Sauwerd

 050 306 1739

 j-dehaan@ziggo.nl
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding:
J.D. Trenning
 Oosterstraat 14 9771 AS Sauwerd

 050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
oktober
maand
maand
maand
1

14.00 u.

2
4
6

10.00 u.
!
17.30 u.

6

19.30 u.

9
10
11
12
13
16
23
26
30

10.00 u.
!
20.00 u.
10.30 u.
10.00 u.
10.00 u.
20.00 u.
10.00 u.

Collectanten gezocht voor MS collecte 20-25 november (zie p. 18)
Internetcursus, bibliotheek Winsum (zie pagina 9)
Aanmelding workshop schilderen met Gerda Onnes in Artharpe te Adorp
op 2 december (zie pagina 29)
Expositie keramiek van Greetje Hoving en schilderijen van Henk van
Donk, kerk te Adorp (zie pagina 17)
Steunpunt, thema-ochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 30)
Uiterlijk aanmelden Dorpstafel in Adorp op 6 oktober (zie p. 26)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp, met muzikale omlijsting - aanmelden tot
woensdag 4 oktober (zie pagina 26)
Inschrijving met om 20.00 u. start Avond vrij kaarten in 't Witte Hoes te
Adorp (zie pagina 25)
Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 30)
Rode Kruis uitje, Stamppot buffet + struisvogel boerderij (zie pag. 15)
Uiterste datum opgave voor visje eten op Lauwersoog (zie pagina 30)
Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes te Adorp
St. 55+, visje eten op Lauwersoog (zie pagina 30)
Steunpunt, thema-ochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 30)
Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 30)
Kaartclub Adorp in 't Witte Hoes te Adorp
Steunpunt, thema-ochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pag. 30)

november
maand
1-22
1
3
8
11
20-25
22

Collectanten gezocht voor MS collecte 20-25 november (zie p. 18)
Aanmelding workshop schilderen met Gerda Onnes in Artharpe te Adorp
op 2 december (zie pagina 29)
! Uiterlijk aanmelden Dorpstafel in Adorp op 3 november (zie p. 26)
17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp, met muzikale omlijsting - aanmelden tot
woensdag 1 november (zie pagina 26)
Rode Kruis uitje, Haarwerken Koopal Groningen (zie pagina 15)
Sint Maarten
MS collecte (zie pagina pagina 18)
! Sluiting aanmelding workshop schilderen met Gerda Onnes in Artharpe
te Adorp op 2 december (zie pagina 29)

december
2
10.00 u. Workshop schilderen met Gerda Onnes in Artharpe te Adorp - aanmelding uiterlijk 22 november (zie pagina 29)
5
Sinterklaas
13
Rode Kruis uitje, Kerstshoppen Tuinland Groningen (zie pagina 15)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
1 okt.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
8
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
22
9.30 u. - ds. mw. C.S.A. Minnaard
29
9.30 u. - ds. R.H. Knijff
1 nov.
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
5
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
12
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
26
9.30 u. - ds. L.O. Giethoorn
3 dec.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Jeugddienst
Heilig Avondmaal

Dankdag voor gewas en arbeid

Heilig Avondmaal
Jeugddienst

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 okt.
9.30 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
14.15 u. - ds. W. Jagersma
8
9.30 u. - ds. L.E. Leeftink
14.15 u. - ds. W. Jagersma
15
9.30 u. - ds. A.G. Bruijn
14.15 u. - ds. W. Jagersma
22
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. L.G. Boonstra
29
9.30 u. - ds. J. Kuiper
16.00 u. - ds. C. v.d. Leest
1 nov.
19.30 u. - ds. W. Jagersma
5
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.J. Minnema
12
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
19
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - Nog niet bekend
26
9.30 u. - ds. L.E. Leeftink
14.15 u. - ds. W. Jagersma
3 dec.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. W.L. de Graaff

Dankdag

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks
Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 29)
maandag
Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe
te Adorp 18.30-19.45 u.
Muziekvereniging Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 15)
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.
woensdag
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag
Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal Oosterstraat te
Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u
vrijdag
Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)
zaterdag
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
UNICEF
Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016
 www.unicef.nl voor informatie en producten
maandelijks
1e maandag

Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maximaal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat

www.contactblad.info
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S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge 		
 3061281
Burchtweg 6,						
9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
		
Alarm 112
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
				

8:00-17:00 u.
8:00-12:30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten. De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons
waar. Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met 		
 0595 441300
Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen, adres: Damsterdiep 191 in Groningen

 0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:00 u. en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag 9:00-10:00 u.
					
iedere vrijdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)
Spreekuur: op afspraak: Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.30 uur. De assistente stelt
u enkele vragen om de urgentie te kunnen
bepalen, dit voor een goede spreekuur planning. Per afspraak worden 10 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben, dit graag aangeven.

en het gewicht, verbinden van wonden, het
bepalen van Hb (bloedarmoede) en bloedsuiker (diabetes), het geven van injecties
en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes.
Op maandag, dinsdag en donderdag tussen
14.00 en 15.00 uur. U hoeft geen afspraak
te maken, op deze tijdstippen mag u gewoon
binnen komen lopen. Graag even melden aan
Visite aanvragen: graag voor 10.30 uur bel- de balie.
len.
Urine onderzoek: graag ochtend urine inSpoedvisites: kunnen de hele dag aan- leveren in een schoon potje met naam
gevraagd worden. Weet u niet zeker of er voor 10.00 uur. (Potjes gratis verkrijgbaar bij
sprake is van spoed? Overleg het dan met de de assistente.)
assistente.
Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
EHBO direct terecht: dit in geval van won- met etiket (of alleen de etiketten) liefst geden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u bundeld in “het kastje” zetten. U kunt uw hervan tevoren belt kunnen wij rekening houden haalrecept ook telefonisch, of via onze webmet uw komst.
site doorgeven. Voor 10:00 uur gebracht of
gebeld betekent twee werkdagen later ophaTelefonisch spreekuur: Indien u telefonisch len bij de uitdeelpost.
overleg wilt met de huisarts kunt u dit bij de
assistente aanvragen. De dokter belt u tussen Uitslagen kunt u telefonisch opvragen bij de
10.00 en 11.00 u. terug.
assistente. Uitslagen zijn in de meeste gevallen na 2-3 werkdagen bij ons bekend.
De praktijkassistentes: Ilona de VriesSlagter, Selie Taselaar en Jesse Holleman Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situmaken voor u afspraken en u kunt bij hen atie, adres of verzekeringsgegevens graag
terecht met vragen, voor adviezen en infor- z.s.m doorgeven aan de assistente.
matiefolders. Tevens voor het verwijderen
van hechtingen, het meten van de bloeddruk
Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
6
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting
 m.blom@mjd.nl
 06 4887 4339
Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
 helpendehandwinsum@hotmail.com
werkdagen 9.30 - 10.30 u. 

0595 442925

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



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

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



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

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

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7

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.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan meteen geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel,
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie de gegevens
aan het begin van deze pagina.
WMO-LOKET
De consulenten van het Wmo-loket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het
dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Doel is om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven functioneren in de samenleving.
Het loket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00
uur telefonisch bereikbaar ' 0595-447760, * wmo-loket@winsum.nl. U kunt ook eerst kijken
op  www.winsum.nl. Daar vindt u meer informatie over hulp en verzorging. Ook kunt u er
online een afspraak maken voor een huisbezoek.
WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met: klein
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar
geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.
Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 34.
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.
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.
8

Contactblad 1 oktober 2017

www.contactblad.info

GRATIS INTERNETCURSUS IN BIBLIOTHEEK WINSUM
In Winsum starten in september twee cursussen digitale vaardigheid. Internet wordt steeds belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands koopjes, een reis boeken, bankzaken regelen,
dat gaat bijna allemaal online. Ook bij de overheid kunt u veel zaken digitaal regelen. Maar wat
als je dat moeilijk vindt? De gemeente Winsum biedt ondersteuning met twee gratis cursussen.
Cursus Klik & Tik
Deze cursus is voor mensen die niet of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. U
maakt kennis met de computer en het internet. Het gaat hier om basisinformatie. De cursus is
op maandagmorgen van 09.00 – 11.00 uur.
Cursus Digisterker
Voor mensen die al een beetje met internet om kunnen gaan, bijvoorbeeld met e-mail. Tijdens
deze cursus leert u gebruik te maken van digitale (overheids)diensten van onder andere de
gemeente. Deze cursus is op maandagmiddag van 13.30-15.30 uur.
Aanmelden
Kent u mensen die baat kunnen hebben bij één van deze cursussen? Of wilt u zelf graag
meedoen? Dan kunt u zich melden bij de bibliotheek in Winsum, bij Hans Versteeg via ' 0885061868 of via * winsum@biblionetgroningen.nl
Beide cursussen zijn gratis en bedoeld voor iedereen die zelf zijn zaken met de overheid digitaal willen kunnen regelen. De cursussen starten op 18 september 2017 en vinden plaats in de
bibliotheek in Winsum. U kunt het hele jaar door aanschuiven.
VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over
twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.
2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbijeenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder
informerend zijn behandeld.
3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de
besluitvormende raadsvergadering.
Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct voorafgaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt.
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.
www.contactblad.info
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E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld
handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. Daarnaast
kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen,
dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van
provincies en waterschappen. U maakt een profiel aan op basis
van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd.
Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen
wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en
gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste 	
  welke type bekendmakingen.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• inrichten natuurbegraafplaats en uitbreiden reguliere begraafplaats op wierde Wierum, Paddepoelsterweg in Adorp, 9893 (201700135, 28 juli 2017)
• bouw nieuwe schuur, Spoorlaan 12 in Adorp, 9774 PD (201700162, 15 september 2017)
Vergaderingen welstandscommissies
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum, ' 0595-447777. Sommige bouwplannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk
op  www.libau.nl voor meer informatie.

ONKRUID
Regelmatig krijgen wij meldingen over te veel onkruid op wegen en paden. De gemeente is in
2016 gestopt met chemische onkruidbestrijding en overgegaan op een milieuvriendelijke bestrijding. Onkruid wordt nu bestreden door te borstelen, wieden, schoffelen, vegen of branden.
Deze manier van bestrijden is beter voor ons milieu, er komen immers geen chemische stoffen
meer in het oppervlaktewater. Wel is deze duurzame bestrijding minder effectief dan chemische bestrijding. De wortels van het onkruid blijven deels in tact, waardoor het onkruid sneller
weer zichtbaar is.
Er zijn afspraken gemaakt met de aannemer die het onkruid bestrijdt over wat er nog zichtbaar
mag zijn. Daarnaast experimenteren we nog volop met nieuwe vormen van milieuvriendelijke
onkruidbeheersing.
11 SEPTEMBER T/M 15 OKTOBER: BUURTSCHOUW
Hoe schoon, heel en veilig is uw buurt? Download de burgerschouw-app en laat het ons weten!
Bij de buurtschouw gaan inwoners met de eigen smartphone of tablet op pad om de kwaliteit
van onderhoud van de openbare ruimte te beoordelen. Hoe ligt de openbare ruimte erbij? De
bestrating bijvoorbeeld. Of de bermen en bomen in het openbaar groen. Zien de speelplekken
er goed uit? Met de burgerschouw app kunt u ter plekke uw beoordeling invullen en versturen.
Uw deelname is belangrijk
Want daarmee wordt voor ons helder of uw beeld van de openbare ruimte hetzelfde is als dat
van ons. U weet immers zelf het best wat er speelt en wat er belangrijk is voor u en de mensen
in de buurt! Afhankelijk van de uitkomsten kunnen wij het beheer van de openbare ruimte bijstellen, of we gaan met u in gesprek over mogelijke andere oplossingen. De rapportages van
eerder buurtschouwrondes en meer informatie vindt u op  www.winsum.nl.
Hoe doet u mee?
Ga naar de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store, download de Burgerschouw app
en meld u aan! De eerstvolgende schouwronde is van 11 september t/m 15 oktober. Binnen
deze periode bepaalt u zelf wanneer u gaat schouwen en welke route u loopt. In de app staan
een aantal routes waaruit u kunt kiezen. U kunt ook zelf een route toevoegen.
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KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 esdoorn, Berkenlaan 25, 9771 AW Sauwerd
• 2 ratelpopulieren, Stationsstraat 24, 9771 AE Sauwerd;
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum ( 0595-447777).
UW FOTO IN DE LAATSTE GEMEENTEGIDS VAN WINSUM
Hoe doet u mee?
Stuur voor 1 november 2017 uw foto(‘s) naar * gemeente@winsum.nl, onder vermelding van
‘fotowedstrijd gemeentegids’. Vermeld daarbij uw naam en woonplaats, de datum waarop de
foto is gemaakt en de plaats waar de foto is gemaakt (eventueel met toelichting wat er op de
foto te zien is). Op onze facebookpagina staat ook een oproep om foto´s in te zenden. Hier
kunt uw foto ook plaatsen. Leuk om de reacties te volgen! Hou er wel rekening mee dat Facebook de foto´s verkleint; voor afdrukken in de gemeentegids is de kwaliteit dan vaak te laag.
Stuur daarom uw foto ook per e-mail naar ons toe.
Voorwaarden
• Alléén inwoners van de gemeente Winsum kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd.
• Medewerkers van de gemeente Winsum zijn uitgesloten van deelname.
• De foto’s moeten genomen zijn in de gemeente Winsum, en moeten herkenbaar zijn voor de
gemeente en/of de Winsumse samenleving.
• De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/JPG formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.
• De gemeente Winsum kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de
gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van
uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures etc.
• Als u personen fotografeert, vraag dan toestemming aan die personen voordat u de foto’s
instuurt.
Prijzen
De gemeente beoordeelt de inzendingen en kiest drie winnende foto´s. De prijzen: € 75,- (eerste prijs), € 50,- (tweede prijs) en € 25,- (derde prijs). De winnaars krijgen uiterlijk 1 december
bericht. De 10 mooiste foto´s plaatsen we in de gemeentegids.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Communicatie via ' 0595-447777.
Informatie over diverse subsidies en tegemoetkomingen
Zie pagina 36 van dit Contactblad.
OV-AMBASSADEURS BIEDEN ONDERSTEUNING BIJ REIZEN OPENBAAR VERVOER
Voor veel mensen is het reizen met het openbaar vervoer niet vanzelfsprekend. Het gebruik
van de OV- chipkaart, het opladen ervan en het gebruiken van de automaten kan soms lastig
zijn. De OV-ambassadeur is er om u te helpen.
Spreekuur in Winsum
Elke week kunt u terecht bij OV-ambassadeurs in de Blauwe Schuit in Winsum (Warfstraat 1).
Zij zijn er iedere donderdag van 10.00-11.00 uur om vragen te beantwoorden over het reizen
met het openbaar vervoer.
Voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken geven de OV-ambassadeurs hulp bij het reizen met het openbaar vervoer, de automaten op het station, de ov-chipkaart en antwoord op
eventuele vragen.
Extra ambassadeurs
Inmiddels zijn de OV-ambassadeurs te vinden in verschillende gemeenten waaronder gemeente Winsum. Extra vrijwilligers zijn van harte welkom. Geïnteresseerden kunnen zich
inzetten in de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Ten Boer, Loppersum, Bedum, Winsum, De
Marne en Eemsmond. Aanmelden kan via * ov-ambassadeurs@hotmail.com of telefonisch
bij Sabine van der Wal ' 0595-433245.
www.contactblad.info
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SUBSIDIE VOOR JAARWISSELINGSFEESTEN EN ONTHEFFINGEN VOOR VREUGDEVUREN OF CARBIDSCHIETEN: VOOR 15 OKTOBER AANVRAGEN!
Jaarwisselingsfeesten
Wilt u als dorpsvereniging, jeugdsoos of andere instantie een jaarwisselingsfeest in de oudejaarsnacht organiseren, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Voor de subsidieverlening
gelden een aantal voorwaarden:
• er wordt één aanvraag per dorpskern gehonoreerd. Als meerdere instellingen binnen een
dorpskern jaarwisselingsfestiviteiten willen opzetten, is samenwerking aan te raden;
• de festiviteiten vinden op de oudejaarsavond zelf plaats;
• de festiviteiten zijn openbaar toegankelijk;
• bij de festiviteiten wordt er voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd;
• zo mogelijk worden er jongeren als vrijwilligers bij de organisatie betrokken, zowel bij de
voorbereidingen als bij de avond zelf.
Per dorpskern wordt een drempelbedrag van € 200, - gehanteerd, aangevuld met een bedrag
van € 0,08 per inwoner van de desbetreffende dorpskern.
Aanvragen en meer informatie
Dien uw aanvraag voor 15 oktober 2017 in met een aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U vindt dit aanvraagformulier op  www.winsum.nl, in de gemeentewinkel bij subsidies
sport en welzijn. U moet een activiteitenplan en een begroting meesturen. Voor meer informatie kunt u kijken op onze website of bellen met de heer M.P. Latuputty, ' 0595-447777
(afwezig op vrijdag).
Vreugdevuur
Ter bescherming van het milieu en in het belang van de openbare orde en veiligheid is het
stoken van een vuur in de open lucht in de gemeente Winsum verboden. Wilt u met de jaarwisseling legaal een vuur stoken? Vraag dan voor 15 oktober 2017 ontheffingen aan.
Als aanvrager moet u 16 jaar of ouder zijn. U moet zelf de toestemming van de rechthebbende(n)
(eigenaar, gebruiker) van de beoogde locatie regelen. Voor de kernen Adorp, Sauwerd, Garnwerd, Feerwerd, Ezinge, Den Andel en Baflo wordt per kern ontheffing voor maximaal één vuur
verleend. Voor de kern Winsum kunnen drie ontheffingen worden verleend, waarvan één voor
een vuur in Obergum. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde kern geldt het volgende toetsingskader, in volgorde van belangrijkheid:
1. meest veilige en geschikte locatie;
2. locatie is een plek waar al vaker een vuur is gehouden zonder problemen;
3. de vroegst ontvangen aanvraag gaat boven de latere aanvraag.
Ontheffing voor carbidschieten
Carbidschieten is bijna het hele jaar verboden. Alleen op 31 december tussen 10.00 uur en 1
januari 02.00 uur mag er geschoten worden met carbid:
1. zonder ontheffing met busjes van max. 1 liter
2. zonder ontheffing buiten de bebouwde kom met max. 2 bussen van max. 60 liter op een erf,
dat minstens op 100 m afstand ligt van andermans gebouwen en een vrij schootveld heeft
van 75 m. Na zonsondergang moet dit gebied voldoende verlicht zijn
3. met ontheffing voor groepsgewijs carbidschieten op een beperkt aantal locaties, bij voorkeur
uiten de bebouwde kom.
Aanvragers moeten minimaal 16 jaar zijn. Uitgangspunt voor ontheffingen is beperking van
overlast door concentratie van carbidschieten op een beperkt aantal plaatsen voor een bepaalde tijdsduur.
Aanvragen en meer informatie
Dien uw verzoek om ontheffing voor carbidschieten of voor een vreugdevuur voor 15 oktober
2017 in. U vindt de aanvraagformulieren op  www.winsum.nl, in de gemeentewinkel. Ook
vindt u hier de precieze voorschriften en de geldende beleidsregels. De aanvragen voor ontheffingen voor vreugdevuren en carbidschieten worden om advies voorgelegd aan de politie
en brandweer. Bij de advisering staat de veiligheid voorop. Kijk voor meer informatie op 
www.winsum.nl of bel met mevrouw M. Steentjes, ' 0595-447777.
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MELDING HUWELIJK VOORTAAN DIGITAAL IN BEDUM, DE MARNE en WINSUM
Mensen die in de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum willen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan willen gaan, kunnen dit vanaf nu direct online regelen. De gemeenten
bieden op  www.bedum.nl,  www.demarne.nl en  www.winsum.nl de iBurgerzaken-app
voor huwelijken aan.
Met deze eigentijdse dienstverlening kan de klant op elk tijdstip en vanaf elk gewenst apparaat
zelf zijn voorgenomen huwelijk regelen, zonder hiervoor nog naar het gemeentehuis te gaan.
Trouwdatum, locatie en trouwambtenaar kunnen naar keuze worden aangevinkt. Nadat de
gemeente een bevestiging heeft gestuurd is de huwelijksaangifte definitief.
De overheid heeft de app in samenwerking met softwarebedrijf Pink Roccade ontwikkeld. Met
iBurgerzaken kunnen mensen bepaalde producten en diensten zelf regelen of aanvragen. De
komende tijd werken de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum aan uitbreiding van het
aantal producten dat met iBurgerzaken kan worden geregeld. In de gemeente Eemsmond
komt iBurgerzaken op een later moment ook beschikbaar.
BLIJVERSREGELING VOOR OUDEREN DIE IN HUN HUIS WILLEN BLIJVEN WONEN
Kijk eens met een kritische blik naar uw woning. Is dit de woning waarin u oud wilt worden?
Wat moet er nog gedaan worden om comfortabel van uw woning te blijven genieten? Er zijn
tegenwoordig volop mogelijkheden om een woning levensloopbestendig te maken. Maar op
oudere leeftijd kan het lastig zijn om nog een hypotheek te krijgen voor aanpassingen aan uw
woning. Daarom stelt de gemeente Winsum geld beschikbaar voor Blijversleningen. Hiermee
kunt u tegen een aantrekkelijk rentetarief investeren in uw eigen woning om zo uw woning
toekomstbestendig te maken.
Voorbeelden van maatregelen
In een levensloopbestendige woning zijn meestal drempels verwijderd of verlaagd. De trap
heeft leuningen en is geschikt (gemaakt) voor een traplift. De badkamer heeft een veilige
douche. In de hele woning zijn er mogelijkheden voor domotica. Dit zijn technische snufjes die
handmatige bediening van bijvoorbeeld licht en gordijnen in de woning overneemt en beveiliging en dienstverlening van buitenaf mogelijk maken. Moet uw woning geschikt zijn voor een
rolstoel? In dat geval zijn deuren net iets breder en kunnen deze worden aangesloten op een
automatische deuropener. Als er voldoende ruimte is, dan kunnen beneden kamers geschikt
gemaakt worden om te dienen als slaapkamer en badkamer.
Het hele pakket van maatregelen kunt u vinden op onze website.
Hoe werkt de Blijverslening?
Om in aanmerking te komen voor een Blijverslening vult u een aanvraagformulier in dat u via
 www.winsum.nl kunt downloaden. Of bel met ons Klantcontactcentrum (' 0595-447777).
Op het formulier geeft u aan welke maatregelen u van plan bent uit te gaan voeren. Samen
met offertes stuurt u het formulier op naar de gemeente. Daarna gaat het als volgt:
• De gemeente toetst uw aanvraag aan de verordening Blijverslening. Deze verordening kunt
u ook vinden op  www.winsum.nl.
• Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier
om de lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aan te vragen. Svn voert de
financiële toets uit en verstrekt de Blijversleningen namens de gemeente. De financiële toets
door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
• SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente
en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota's met een
declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en
laat deze door SVn uitbetalen.
Ook voor starters hebben wij een lening
Wilt u juist voor het eerst een huis kopen, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Dan
komt u misschien in aanmerking voor een Starterslening. Kijk op  www.winsum.nl/subsidies
voor meer informatie.
www.contactblad.info
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Bent u mantelzorger? Het Steunpunt Mantelzorg De Marne, Winsum,
Eemsmond (MJD) biedt u gratis hulp en advies
Zorgt u voor uw partner, vader, moeder, familielid, kind, vriend of buur vanwege zijn/haar chronische ziekte, handicap, hoge leeftijd of psychische beperking? Dan bent u mantelzorger.
Soms is het fijn te weten dat u niet de enige bent, of dat u er niet alleen voor hoeft te staan.
Begrip en (h)erkenning is voor veel mantelzorgers heel belangrijk.
Soms kan het zorgen voor een ander zwaar zijn en dan kan hulp of een luisterend oor veel
verlichting brengen.
Soms kunnen praktische tips, aanpassingen of hulpmiddelen of een financiële tegemoetkoming er toe bijdragen dat de zorg voor een ander net iets makkelijker wordt.
Soms is het nodig dat iemand de zorg tijdelijk uit handen neemt, waardoor je het als mantelzorger weer beter aan kan.
Het Steunpunt Mantelzorg Winsum, De Marne, Eemsmond is er om u te informeren en te
ondersteunen!
' 06 488 74 339 (maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur, b.g.g. ' 050 312 61 23)
* m.blom@mjd.nl
 Herman Colleniusstraat 1, 9718 KT Groningen
 www.mjd.nl
Mantelzorgers kunnen bij het Steunpunt terecht voor een luisterend oor, informatie en advies,
praktische hulp en vervangende zorg (respijtzorg), lotgenoten- en informatiebijeenkomsten,
trainingen en cursussen.
Wekelijks inloopspreekuur
Winsum: dinsdag 10.00 - 11.00 uur, Warfstraat 1, Winsum (De Blauwe Schuit)
Het Steunpunt is er ook voor jonge mantelzorgers en personen en organisaties die met mantelzorg te maken hebben.

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

het dorpshuis is niet structureel open. Wel kan op verzoek / op aanvraag gebruik worden gemaakt van de faciliteiten. Nicolaas en Inez Geenen (zij beheren ook het kerkje in Wetsinge)
zullen hiervoor het aanspreekpunt zijn. Voor het reserveren en het maken van afspraken kan
contact met hen worden opgenomen.
Voor reserveringen 			
Inez Geenen 		
					Nicolaas Geenen

' 06-46317067
' 06-54685405

Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
Rode Kruis afdeling Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie.
Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar weer 6x een
dag/middag uitje gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen
met een lichte handicap, rolstoelgebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
De volgende dagen staan op de agenda:
¾Dinsdag
¾
10 oktober:						 Stamppot buffet + struisvogelboerder
¾Woensdagmiddag
¾
8 november:		 Haarwerken Koopal Groningen
¾Woensdagmiddag
¾
13 december: Kerstshoppen Tuinland Groningen
U kunt zich voor de uitjes opgeven bij:
Lobke Overdevest * 0595 571725 /
Hennie Wijbenga
0595 402600
Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere
vakanties. Deze vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met
een handicap; er is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek
boeken naar hotel IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide
in Rheden.
De Henry Dunant vaart ook dit jaar weer voor het Rode Kruis.
Heeft u belangstelling voor één van de vakanties U kunt zich direct aanmelden of eerst meer
informatie aanvragen. Informatie is te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties
www.contactblad.info
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GEZOCHT: 4 mei comité leden
door het vertrek van 2 leden uit de commissie zijn we nu naarstig op zoek naar 2
nieuwe leden.
De functies die open staan zijn secretaris
en algemeen bestuurslid.
Het kost u maximaal 12 uur per jaar (secretaris)
Voor een evenwichtige plaatsvertegenwoordiging binnen de commissie zijn we
vooral op zoek naar mensen uit Adorp,
maar mensen uit Sauwerd of Wetsinge
worden ook van harte uitgenodigd om te
reageren.
U kunt verdere inlichtingen inwinnen bij de
voorzitter Geert Mollema, Oosterstraat 39
Sauwerd, ' 050-5568087
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Werk van twee kunstenaars te zien tijdens expositie in kerk Adorp
De Culturele Commissie Adorp nodigde twee kunstenaars uit voor de expositie, die op 23, 24,
30 september en 1 oktober wordt gehouden in de kerk in Adorp. Het gaat daarbij om Greetje
Hoving (keramiek) en Henk van Donk (schilderijen). De expositie is op genoemde dagen van
14.00 tot 17.00 uur te bezoeken. Antje Sonnenschein zal de expositie op zaterdag 23 september om 14.00 uur openen. Pjotr en Ingrid van der Meulen zullen de opening muzikaal opluisteren.
Greetje Hoving
Greetje houdt van klei. Van het vormen en bouwen, ja, ermee prutsen tot het beoogde doel bereikt is. En dan de spanning van het bakken en
kleuren. Als zij mag kiezen tussen een vakantie
van drie weken op een tropisch eiland of drie
weken in haar atelier, dan kiest zij zonder twijfel
voor het laatste. Het kleuren van de beelden doet
zij met glazuur, kleurstoffen en oxides. Veel werk
wordt in de raku-oven gestookt. Greetje combineert het graag met inspirerende dingen die zij
in kringloopwinkels vindt. Ze is een jaar of tien geleden met klei gaan werken en vindt het jammer
dat zij dat niet veel eerder gedaan heeft. Ze is heel
blij met alle interessante en aardige mensen die zij
ontmoet heeft dankzij deze wat uit de hand gelopen hobby. Zij kan het dan ook een ieder van harte
aanraden om met klei aan de slag te gaan.
Henk van Donk
Henk schildert zijn werk niet, het is eerder boetseren met kleur. Hij werkt dan ook graag met allerlei
paletmessen op paneel. Verf op een doek of paneel
moet ook voelbaar en zichtbaar zijn, hoe dikker de
verf hoe mooier. De onderwerpen die hij kiest hebben
veel met kleuren te maken. De kleuren die hij daarbij kiest zijn niet altijd die van de realiteit maar die
het tot zijn schilderij maken, het landschap speelt
daarbij een grote rol. Ook mensen in relatie tot hun
omgeving of activiteit schildert hij graag. Soms wordt
een schilderij in meerde kleurcombinaties gemaakt
om de mooiste sfeer te ontdekken. De kleuren worden
vaak tegen elkaar aangezet waardoor de kijker zelf
de kleuren laat samensmelten tot een nieuwe kleur.
Dit vind hij spannender dan het mengen van de kleuren waarbij de helderheid verloren gaat. Het samensmelten van die toetsen is voor hem een spannend
proces. Complementaire kleuren spelen daarbij een
hoofdrol. Aardtinten zet Henk weinig in, omdat dit de
helderheid van zijn schilderijen geen goed doet.
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Van de Stichting 55+ ASW
Weer zin om te bewegen na die lange zomervakantie en wilt u graag in een gezellige en ontspannen sfeer uw conditie op peil houden en/of verbeteren? Kom dan vanaf donderdag 14
september van 10.00-11.00 uur naar de sporthal aan de Oosterstraat in Sauwerd!
We houden ons bezig met bewegen op muziek met eenvoudige passen, zelfs aerobicsoefeningen gaan we niet uit de weg! Verder doen we oefeningen op gebied van lenigheid, coördinatie en valpreventie!  Af en toe een recreatief spel en na afloop een heerlijke coolingdown.
Plezier en samen bewegen staan voorop! En kom gerust een keer gratis meedoen!
Info: Pia Deemter, ' 050-3061816
Corry Westerkamp , ' 0595-442983

Help mensen met MS: wordt collectant!
Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het centrale zenuwstelsel. In Nederland hebben meer dan
17.000 mensen MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal tussen het 20e en 40e levensjaar en het is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen in Nederland. Veelvoorkomende klachten van MS zijn moeheid,
oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen, blaasproblemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het
Nationaal MS Fonds in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? Word collectant! Help MS-patiënten.
Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. En het is nog leuk ook.
Kijk op  www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan we
sterker 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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25 jaar toneelvereniging LAOMAS, en nu?
In het voorjaar van 1992 stonden de spelers van LAOMAS voor het eerst op de planken.
Maanden gerepeteerd voor één uitvoering. Er is veel veranderd door de jaren heen. Er kwam
een regisseur die ons naar een hoger plan heeft getild. Eén optreden in een seizoen werden
er meer, de regio waar we gingen optreden werd steeds groter. En, als klap op de vuurpijl
stonden we in 2012 voor het eerst op het grote podium van theater de Molenberg in Delfzijl.
Een geweldige ervaring.
Maar, vòòr je op het podium staat, moet er veel gebeuren. Natuurlijk, er moet en boekjes gelezen worden, soms veel boekjes. Past het stuk bij ons, hebben we de geschikte spelers voor
de rollen die vertolkt moeten worden? En, als de keuze gemaakt is, moeten er teksten geleerd
worden, er wordt geregisseerd, de kleding in orde gemaakt, het decor wordt ontworpen en
gemaakt, de organisatie er om heen, er komt veel bij te kijken. 25 jaar toneelspelen met voor
een deel met de mensen van het eerste uur. Vele uren hebben we met elkaar door gebracht,
tijdens de oefenavonden en in het oefenweekend maar ook tijdens de optredens. Lief en leed
hebben we samen gedeeld……
Toneelspelen en alles wat er bij komt is intensief. Na 25 jaar is voor ons nu het moment gekomen om ons te bezinnen, te bezinnen op de toekomst. Voor een groot deel van de LAOMAS
sers is het mooi geweest, wordt het moeilijker om de teksten vast te houden, gaat gezondheid
een rol spelen of gewoon eens tijd voor iets anders. De komende tijd gaan we ons richten op
de vraag ‘hoe verder?’ We nemen even rust en dat betekent dat we in het voorjaar van 2018
niet op het podium staan.
Toneelspelen is niet alleen een stuk tekst uit je hoofd leren maar er komt veel meer bij te kijken.
Er zijn niet alleen spelers nodig maar ook handige mensen die een decor kunnen ontwerpen
èn maken. Er moeten bouwers en sjouwers zijn voor de opbouw van het decor op de diverse
speelplekken. Het licht moet geregeld worden evenals het geluid.
Kortom, een hele organisatie maar het brengt heel veel gezelligheid met zich mee. Lijkt toneelspelen je wat, spreek je Gronings, ben je creatief, handig, sterk, neem eens contact met ons
op! En weet ook dat je heel veel mensen een prachtige avond biedt……………….
 www.laomas.nl
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Vleermuisverhaal: Wees voorzichtig!!!
Onze vleermuizen opvangster heeft een flink bereik. Maar liefst vanaf Ameland werd haar hulp
ingeroepen door de dierenambulance. Wat was de kwestie…… . Zo’n dondersteen, nou ja
lieve vleermuis natuurlijk, was tegen het oog van een jongeman gevlogen. Wat voor kleur ogen
de knul eerst had werd niet vermeld, maar dat betreffende oog was in ieder geval nu blauw. Er
werd geadviseerd de vleermuis in te laten slapen hetgeen geschiedde, al was bovengenoemde
opvangster het niet mee eens. De vleermuis was gezond anders had ie niet kunnen vliegen.
De vraag wat toch of het diertje behept was met hondsdolheid. Dat moest nodig onderzocht
worden. Enfin diertje opgestuurd naar Lelystad en wat bleek? Gezond! De jongeman moest
voor de zekerheid een antibiotica kuur vond een arts, doch eigenlijk was dat dan ook onnodig.
Bij vermoeden van hondsdolheid wordt trouwens altijd contact opgenomen met de getroffen
persoon, dus ook door Anja.
Zo had een ander mens een vleermuis opgepakt met een knuffelbeest, dat klinkt goed zou
je zeggen. Tja, haha, maar genoemde had de knuffel daarna in de jatjes gehad, waste zijn
handen niet en ging lekker een plakkie cake verorberen. In Lelystad bleek dat de vleermuis
inderdaad hondsdolheid onder de leden had. Brrrrrrr, geen risico’s nemen en dus naar de
dokter……….
Om kort te gaan, altijd voorzichtig zijn, zo nodig overleggen met een deskundige. Absoluut
nooit denken ‘het loopt wel los’. En in dit geval waren maatregelen dus wel vereist. Enfin genoemde jongeman kon een aantal inentingen halen en dat over een heel jaar verspreid.
In dringende gevallen, een spoedje dus, komt er een turbobuster bij kijken en dat moet liefst
binnen 24 uur, in ieder geval binnen 48 uur.
In het eerste genoemde bovenstaande geval was er waarschijnlijk niets aan de hand, doch in
het tweede geval kon het wel degelijk mis zijn gegaan.
Het zijn overigens werkelijk prachtig diertjes van dichtbij. Als leek heb je daar geen idee van.
Je ziet ze hooguit vliegen, die vleermuisjes bedoel ik dan hoor.
Een ander patiëntje van Anja had een fors gat in zijn of haar vleugeltje gehad en dat was inmiddels al geheeld tot de grootte van een dubbeltje (zo’n ouderwetse hè). Maar ja wat wil je, een
uitstekende verpleging!
En wisten jullie dat die beestjes bij leven en welzijn, maar liefst dertig jaar oud kunnen worden!
Ouwe knarren dus! Soms toch gevaarlijke oudjes, ze zijn schattig dat wel, echter wees voorzichtig!!!
Hedi Schreijner

Bolchrysanten Zanggroep ‘EigenwijZ’ uit Sauwerd helaas uitverkocht!
Wegens overweldigend succes waren we helaas eerder door onze bolchrysanten
heen, dan door alle straten van Sauwerd en Wetsinge.
Onze excuses wanneer u graag een mooie bolchrysant had willen
kopen, maar er niemand meer bij u langs is geweest.
Wij willen een ieder die van ons heeft gekocht hierbij
hartelijk danken en hopen dat u veel plezier heeft van
uw bolchrysant!
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"Mijn werk was mijn hobby"
Een interview met Willem Pier Holwerda
door Bé Kuipers
Als ik een afspraak maak voor een interview met Willem Holwerda vraagt hij: "Gaat dit over
ons bedrijf?" Ik zeg: "Over uw hele leven." Hieruit blijkt al hoe sterk Willem betrokken geweest
is bij het schildersbedrijf. Eigenlijk wordt het een interview met het echtpaar Holwerda. Niet
helemaal onlogisch, want ook zijn vrouw was erg betrokken bij het bedrijf. Zij voor het thuisfront en de klanten aan huis. Hij was altijd op karwei.
Willem Pier Holwerda is van 26 maart 1934, hij is nu dus 83 jaar. Hij is geboren in de Kleine
Straat 3 in Adorp, waar nu familie Berends woont. Zijn vader is in 1928 in Adorp komen wonen
en heeft toen de schilderszaak overgenomen van Jo Faber. Willem heeft nog een oudere
zuster Hilje (1932) en twee jongere broers Piet (1940) en Arnold (1945).
Willem ging naar de lagere school aan de Torenweg onder meester Kliphuis en juffrouw
Voorzee. De juf had de drie laagste klassen en de meester de hogere. Het onderwijs liet vanwege de oorlog nog wel eens wat te wensen over. Vaak moesten de kinderen oefenen in dekking zoeken en daarbij de school verlaten om naar de naaste buren te gaan, naar timmerman
Hoitink. Daar moesten ze onder de ramen tegen de borstwering gaan liggen.
Gelukkig is het nooit echt nodig geweest. De oorlog is door Willem en zijn leeftijdgenoten ook
niet als erg bedreigend ervaren. Ze speelden soldaatje met zelfgemaakte houten geweren.
Toen het schoolgebouw door de Duitsers gevorderd werd, kregen ze les in de bovenzaal van
Het Witte Hoes.
Op een keer, halverwege de oorlog, zei zijn moeder, toen zijn vader thuiskwam van zijn werk:
"Nu hebben we ook wat. Er is een jonge Duitser aan de deur geweest, die in de werkplaats
iets moet schilderen."
Dat was ene Siegfried Gabel, een jongen van zeventien jaar. Hij kwam daarna vaker in de
werkplaats om schilderwerkzaamheden uit te voeren.
Zijn moeder kreeg medelijden met hem, hij was immers nog zo jong, slechts een handvol jaren
ouder dan Willem. Zo'n jonge jongen wist nog nauwelijks wat van oorlog. Toen ze hem een kop
koffie aanbood, wilde hij alleen koffiedrinken als Willems ouders zelf ook mee koffiedronken.
Dat had hij als soldaat geleerd, hij kon misschien vergiftigd worden. Zijn ouders ontdekten
echter dat het een hele aardige jongen was, helemaal geen fanatieke Nazi-soldaat.
Siegfried was op den duur kind aan huis bij de Holwerda's en speelde met Willems jongere
broer Piet, die toen een jaar of drie was. Aan zijn moeder schreef hij dat hij het hier heel goed
had. Hij wilde ook graag 's avonds op bezoek komen, maar dat wilde Willems vader niet. Hij
zou dan niet met de oefeningen mee kunnen doen, die 's avonds gehouden werden. En ze
wisten natuurlijk waar hij dan was. Daar kwam misschien gedoe van.
Tegen het eind van de oorlog werd Siegfried overgeplaatst naar het westen van Nederland.
Het afscheid was zo emotioneel dat de jonge soldaat moest huilen. In 1946 heeft Siegfried een
brief naar de Holwerda's gestuurd met zijn belevenissen in Holland en hoe hij na een lange
mars vanaf Abcoude, IJmuiden, via de Afsluitdijk door Friesland, Drenthe en zo door Duitsland
naar huis in Berlijn gekomen is, totaal 455 kilometer.
Een tijdje na de bevrijding heeft Willems zuster nog geprobeerd om schriftelijk contact te leggen, maar ze kreeg geen respons. Een hele tijd later was er een oproep van het Nieuwsblad
van het Noorden om verhalen van de bevrijding. Daarbij hebben ze de brief van Siegfried laten
vertalen en naar het Nieuwsblad gestuurd. Er werd echter zoveel materiaal ingestuurd, dat de
brief van Siegfried niet in behandeling is genomen.
www.contactblad.info
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Dat vonden Willem en zijn vrouw wel jammer, want zij wilden ook graag contact met Siegfried.
Hun zoon Ties is later nog naar Berlijn geweest om ter plaatse contacten te leggen. Daar bleek
dat Siegfried toen in de Oost-zone woonde en dat er geen contacten toegestaan werden. Hij
kreeg nergens medewerking op zijn zoektocht en moest onverrichter zake terugkeren.
Vlak na de bevrijding zijn Willem en zijn kameraden een keer naar de Stad gegaan. Tijdens
de bevrijding is er hevig gevochten in de binnenstad tussen de Duitsers en de Canadezen.
Veel huizen waren verwoest en sommigen brandden nog. Dat wilden Willem en zijn maten wel
eens met eigen ogen zien. De toenmalige brug bij Noorderhoogebrug was opgeblazen. Twee
schepen lagen dwars over het kanaal waarover men te voet naar de overkant kon gaan.
Toen ze weer terug wilden werden ze bij het kanaal tegengehouden door mensen van de
BS (Binnelandse Strijdkrachten). Na wat heen en weer gepraat vroeg een van de BS-ers als
controlevraag: "Hoe heet de smit van Adorp?" Dat wist Willem natuurlijk wel: Jan Smit. Toen
mochten ze door.
In de oorlog werd er melk gehaald bij de boeren in de omtrek. Willem moest daarbij ook meehelpen, o.a. bij boer Veldman op Hekkum. Daar kregen ze ook tarwezaad. Zijn vader had een
schilderskar achter de fiets, waar precies een mud zaad in kon liggen. Op het deksel een ladder en niemand had wat in de gaten. Thuis hadden ze een oude verfmolen, waar het zaad in
gemalen werd. Willem moest dan "meeldraaien".
Willems vader kwam in de oorlog vaak op de boerderij van Veldman. Hij heeft er nog een soort
schuilplaats voor Veldman gemaakt. Willem: "Later hebben de Duitsers de boerderij gevorderd, maar na de bevrijding bleek dat ze die schuilplaats nooit ontdekt hebben, zo goed had
mijn vader die gecamoufleerd o.a. met behang."
Direct nadat Willem van de lagere school kwam in 1946, ging hij aan het werk bij zijn vader in
het schildersbedrijf. Hij heeft het vak niet op de technische school geleerd. Zijn vader zei: "Dat
kin k hom zulf wel leren." En zo is het ook gegaan. En er moest verdiend worden, dus elke
hulp was welkom.
In 1952 moest Willem in militaire dienst. Hij is twee zomers in dienst geweest, voor het schildersbedrijf de drukste tijd. Zijn vader had liever dat Willem twee winters was gegaan. Hij heeft
nog in Leeuwarden gepleit om Willem 's zomers thuis te kunnen hebben, maar dat is afgewezen. Toenmalig burgemeester Boersma van Adorp heeft daar volgens Willem de hand in
gehad. Waarom is Willem niet bekend.
Willems eerste standplaats in dienst was Vucht, gedurende twee maanden. Daarna lag hij
twee maanden in Venlo, bij de Limburgse Jagers. Zijn vrouw haalt het embleem van de Jagers
tevoorschijn, dat Willem op zijn baret droeg. Het koper is helemaal uitgeslagen en dof, maar is
natuurlijk wel vijfenzestig jaar oud. Daarna lag hij de langste tijd in Harderwijk bij een zgn. vredesonderdeel, een niet paraat onderdeel. Het was een demonstratiecompagnie, ze moesten
oefeningen doen o.a. voor soldaten op herhaling.
In Harderwijk trof hij een dienstkameraad, een Fries genaamd Willem Hazenberg, die hem een
keer vroeg om met hem naar zijn huis te gaan. Willems ouders waren daar niet zo voor, want
Willem kwam elk weekeinde thuis en kon dan nog wat meehelpen in het schildersbedrijf. Maar
hij is toch gegaan, met nòg een kameraad, met de trein naar Heerenveen. Hazenberg woonde
op een boerderij in Rotstergaast, oostelijk van het Tjeukemeer.
Voor Willem was dat, naast de militaire dienst, een hele nieuwe ervaring, hij was nog nooit
ver van huis geweest. Zijn kameraad Hazenberg ging 's avonds naar zijn meisje in Sint Nicolaasga. De andere kameraad bleef bij zijn ouders. Hazenbergs iets jongere broer en zijn vriend
gingen die zaterdagavond naar de Jouster markt en Willem ging met de beide jongens mee
naar Joure.
Er volgt nu een discussie over de naam van de gelegenheid waar Willem toen heen ging. Volgens Willem was dat een dansgelegenheid met de naam "Hier is t", maar zijn vrouw ontkent
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dat stellig. Toch weet ook zij even niet hoe de naam dan wél was. "Nou ben ik het ook even
kwijt," roept ze. Na een discussie en hevig gelach, komen ze eruit: het was hotel Terwisscha.
"En daar heeft hij mij gevonden", zegt ze.
Met haar, Asje de Vries, is Willem ook getrouwd, in 1956. Ze is in Brekkenpolder bij Lemmer
geboren in 1935 en opgegroeid in Langweer, Friesland. Het is nog heel duidelijk te horen aan
haar uitspraak. Boven de suitedeuren hangt een bord met de Friese tekst: "Moarns let, de hiele
dei let", ofwel 's Morgens laat, de hele dag laat.
Willem en Asje zijn na hun trouwen gaan wonen in de pastorie van de hervormde kerk. De
toenmalige dominee Smit woonde er in. Willems zuster was er huishoudster. Zo zijn Willem en
Asje er bij in komen wonen. Er was voor hen een kamer en twee slaapkamers en de keuken
gezamenlijk. Op dat moment was er niets beters te krijgen.
In deze periode zijn twee van hun kinderen geboren, Gea (1956) en Ties (1958). Later is nog
Hilly geboren (1965) in het huis waar ze nu nog wonen. Ze hebben nu drie kleinkinderen. Ze
zijn geen oppas-ouders, op een paar noodgevallen na. Willen en Asja zijn nu inmiddels 61 jaar
getrouwd.
Ze konden zolang in de pastorie wonen als de vrijgezelle dominee Smit in Adorp stond. Als er
een andere dominee zou komen, moesten zij vertrekken. Toen dominee Smit dan ook plannen
had om weg te gaan, zei hij dat eerst tegen Willem en Asje, zodat zij op zoek konden naar een
andere woongelegenheid. Het liefst wilden ze nieuw bouwen.
Willem's vader was op zeker moment aan het werk op de boerderij van Jan Raangs, tegenover
de Munnikeweg en het gesprek kwam op de huisvesting van het jonge gezin. "Ze kunnen veel
beter wat kopen," zei Raangs. Vader: "Maar er is helemaal niets te koop." Volgens Raangs
kwam het huis aan de Provincialeweg nr. 26 te koop. Dat had hij gehoord van zijn arbeider
Pruim, de vader van Thomas Pruim.
Het betreffende huis was van Bertus Wiersema, die een kruidenierswinkel had bovenaan
de Torenweg, waar nu familie Kwerreveld woont. Vader informeerde bij Wiersma en na ruggespraak met Wiersma's kinderen zijn ze tot een prijs gekomen. Zo kwamen ze aan dit huis,
een woning uit 1932, waar Willem en Asje nu nog altijd wonen. De huidige schilderswerkplaats
is later bijgebouwd.
Het schildersbedrijf bestond aanvankelijk uit de drie broers Holwerda en hun vader. Later is
vader uitgetreden en gingen de drie broers verder. In het jaar 2000 is Willem gestopt, tegelijk
met zijn jongere broer Piet. De jongste broer, Arnold is toen alleen doorgegaan in een loods
van garage Neuman, aan de Torenweg. Op dit moment doet Arnold's zoon, Theo, de zaak.
Het bedrijf heeft in Willems jaren altijd goed gefunctioneerd. Maar toen hij gestopt is, was hij
wel blij dat het klaar was. "Vroeger had je veel vaste klanten en was het vooral 's zomers erg
druk. Tegenwoordig heb je nauwelijks vaste klanten. Het zijn nu net vlooien." Een ander fenomeen zijn de klussenbussen, die schilderen ook. Bovendien gaan de mensen veel meer zelf
schilderen. "De markt is compleet veranderd," zegt Willem.
Ook de verf zelf is veranderd. "Als kind moest ik vroeger loodwit en zinkwit malen in de verfmolen. Als ik van school kwam stond de molen al klaar. Mijn vader stelde met een knop de fijnheid van de verfstof in, maar het was saai werk en ik wilde graag met mijn kameraden spelen.
Dus draaide ik de knop wat terug, dan was ik eerder klaar. Als vader thuiskwam, controleerde
hij een beetje verf op een stukje glas en zei dan: 'Der weer ien!' En dan kon ik weer opnieuw
beginnen."
Vroeger was het niet alleen schilderen, maar ook linnen spijkeren op houten latten voor het
behang. Eerst met kranten en later met zogenaamd grondpapier voorplakken, en daar het
behang op. Een veel gehoorde klacht was toen dat er muizen achter het behang zaten, die
waren namelijk verzot op het stijfsel, waar de kranten mee geplakt werden. Het behang werd
geplakt met behangplaksel.
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Verder werden gestuukte binnenmuren gemarmerd en onderdorpels van kozijnen gekamd
als imitatie natuursteen evenals het schilderen van imitatie glas-in-lood op ramen. Plafonds
werden vroeger getamponeerd, d.w.z. de een verfde het plafond en de ander ging er achteraan met een tamponeerborstel om al kloppend met de borstel een mat effect te krijgen.
Het schildersbedrijf had ook klanten in Groningen, o.a. specialisten van het UMCG en een paar
huisartsen in Haren. Vlak voor de vakantie werden de Holwerda's dan ontboden en werd hen
uitgelegd wat de bedoeling was waarna het gezin vertrok. Ze kregen een sleutel en konden
zich helemaal zelf redden. Als het gezin weer terugkwam, moest alles klaar zijn. "Kom daar nu
eens om!" roept Willem.
Asje zorgde daarbij voor de klantencontacten thuis. Iemand die een busje verf nodig had of
een rol behang. "Daar redde ik me goed mee," zegt Asje. Willem: "Toen waren de bouwmarkten er nog niet, daar hebben we later wel scha van gehad."
Vroeger, toen Willems vader nog meewerkte, was het 's zomers vaak armoe troef, want ondanks de drukte moest het nieuwe materiaal aan verf en andere spullen contant betaald
worden. De klanten daarentegen lieten vaak het hele jaar door alles opschrijven om dat aan
het eind van het jaar en soms ook aan het begin van het nieuwe jaar in één keer te betalen.
"Maar al die tijd moesten wij dat voorschieten."
Toen Bakker zich hier in Adorp vestigde met de garage brak hij als een van de eersten met
deze traditie en gaf meteen een rekening. Dat leverde in het begin veel protesten op, vooral
van boeren. Maar de timmer- en schildersbedrijven waren blij dat iemand dit doorbrak. Nu
konden zij ook direct een rekening uitschrijven.
Er komen nog foto's langs, o.a. van het schilderen van de kerktoren van Adorp en het plaatsen
van de windhaan op de spits door Willem. Ik zie een torenspits in tamelijk eenvoudige houten
steigers staan met houten ladders. Willem: "Dat zou nu niet meer mogen, maar we waren
voorzichtig en keken goed uit. Er is ook nooit iets gebeurd." Asje, lachend: "Toen mocht het
ook al niet hoor!"
Willem kijkt met tevredenheid op zijn werkzame leven terug. "Ik heb altijd met plezier gewerkt."
Ook Asje kijkt er met plezier op terug: "Ik heb het graag gedaan, ook met de klanten aan huis."
Ze kon goed met mensen omgaan en soms nam ze wel een een klant mee in huis voor een
kopje koffie. Want Willem was overdag altijd van huis.
Nadat Willem in 2000 is gestopt, is hij flink gaan klussen, plafonds maken, huizen van kinderen
en andere familie opknappen, vooral schilderen en behangen. Maar met het bedrijf wilde hij
geen connecties meer. Verder heeft hij natuurlijk zijn eigen huis goed onderhouden. Zo heeft
hij hier de plafonds vernieuwd.
Ik kijk omhoog in de kamer en zie een strak wit plafond. "Gestucadoord?" vraag ik. "Nee hoor,
gipsplaten." Willem heeft nog een tip voor mij, want ik klus ook nog wel eens. "Weet je hoe je
dat mooi strak krijgt? Tussen de gipsplaten een spijkertje slaan, zodat er tussen de platen een
kleine naad ontstaat. Als je die naad opvult met vulpasta, komt er aan de achterkant van de
plaat ook een beetje pasta. Veel steviger en je ziet er daarna helemaal niets van."
Gevraagd naar Willems hobby's zegt hij: "Mijn werk was mijn hobby." Vroeger heeft hij een
tijdje op voetballen gezeten, maar is er al gauw weer mee opgehouden. "Want stel je voor dat
je geblesseerd raakt." Dat gold ook voor volleybal, de angst om een blessure te krijgen en dus
niet te kunnen werken was zo groot dat hij ook van volleybal af ging.
Wel gaan Willem en Asje nu geregeld naar de 55-plus bijeenkomsten, in Adorp en Sauwerd.
Ook mogen ze graag fietsen op hun e-bikes. Willem kampt met een wat afnemende gezondheid. Asje is nog behoorlijk gezond, op wat kleine ongemakken na.
Aan het eind van het interview als ik weer naar huis wil, moet ik de schilderswerkplaats nog
even zien. Alles staat en ligt er nog net zo als toen Willem stopte in 2000. Weliswaar heeft hij
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er daarna ook nog gebruik van gemaakt bij zijn klussen bij kinderen en familie, maar in principe
is er nog niets veranderd.
Ik krijg het "glasrek" te zien. Dat werd vroeger gebruikt als ze gingen glaszetten. Een houten
rek met stukken glas dat ze op de rug hadden, een karretje met spullen achter de fiets en zo
gingen ze op pad. Het ging dan vooral om wat Willem noemt "kouroetjes", de kleine ruitjes in
de gietijzeren stalramen van boerderijen.
Verder veel - ook ouderwets - gereedschap. Hoge stellingen met verfopslag en daarin ook
dozen en laden voor schroefjes, spijkers, elektrisch materiaal, allemaal afkomstig van afbraak.
"Ik bewaarde altijd alles," zegt Willem. "Wat doet u er nu nog mee," vraag ik. "Niks," zegt Willem. "Daar moet iemand anders zich later maar over ontfermen."
September 2017, Bé Kuipers

Kaartavond in ’t Witte Hoes
Op vrijdag 6 oktober a.s. is er vrij kaarten in ’t Witte Hoes te Adorp. De avond wordt georganiseerd door Kaartclub Adorp. Er zijn bij deze klaverjaswedstrijd leuke prijzen te winnen. De
prijzen worden beschikbaar gesteld door de uitbater van ’t Witte Hoes. Aanmelden kan op de
avond zelf. Iedereen is welkom. De avond begint om 20.00 uur; inschrijven vanaf 19.30 uur.

Dorpstafel nieuwe stijl in dorpshuis Artharpe, Adorp
In een volle zaal ging op 15 september in dorpshuis Artharpe De Dorpstafel
nieuwe stijl van start.

	
  

In plaats van, zoals in voorgaande jaren, een klein menu elke week op de vrijdagavond, zal
het komende seizoen eens per maand door kok Ingrid Slierings, vrijwilligers en met hulp van
kinderen van de basisschool, die een onderwijsstage mogen doen, een volledig 3-gangen
menu worden geserveerd.
Spannend deze eerste keer was het wel, voor de kok als eindverantwoordelijke, de vrijwilligers
en niet te vergeten de kinderen van basisschool De Wierde. Zeker omdat met 50 gasten het
maximum aantal deelnemers was bereikt. De zaal zag er prachtig uit, er was mooi gedekt met
nieuwe tafelkleedjes en mooie, fleurige bloemen op tafel, geschonken door bewoners van
Adorp.
Rond de klok van 17.30 uur druppelden de eerste gasten binnen. Een leuke binnenkomer was
dat de kinderen nadat iedereen was gaan zitten als extraatje rondgingen met een amuse. In
de keuken waren ondertussen de kok, de vrijwilligers en de leerlingen druk bezig met het klaar
maken van de gerechten waarvan een deel donderdag al was voorbereid. Een knap staaltje
was het, om met deze drukte het hoofd koel te houden, maar zo vertelde Ingrid, de kok, ‘het is
vooral dankzij een nauwgezette voorbereiding dat alles op rolletjes loopt zowel in de keuken
als bij de bediening’.
Het menu bestond uit: een voorgerecht: kipcocktail met verse mango; het hoofdgerecht: gevulde varkenshaas, gegratineerde aardappeltjes en verse groenten; en het nagerecht Blueberry
cheesecake. Alles van even goede kwaliteit en meer dan genoeg.
Bijzonderheid: tussen de gerechten door bood Jan Janssen, goochelaar, entertainment met
zijn kaarten-trucs. Een leuke afwisseling tijdens het wachten op de volgende gang.
www.contactblad.info
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Dorpstafel Adorp: menu 6 oktober

Deze 1e vrijdag van de maand wordt het weer een gezellige avond, omlijst door muziek. Het
menu biedt zowel vis als vlees, soep is vegetarisch, ook keuze uit twee smaken.
Voorgerecht naar keuze:
bospaddenstoelensoep
of
romige bietensoep
Hoofdgerecht naar keuze:
gevulde zalm uit de oven
of
ossenhaas op Oosterse wijze
Nagerecht
bitterkoekjes-amaretto-pudding
Het Noordelijke trio Regazza Mature vermaakt de gasten met leuke, kleine (liefdes)liedjes.
Gasten zijn welkom vanaf 17.30 uur. Tegen 18.00 uur wordt de eerste gang geserveerd.
Tot en met de woensdag voor de vrijdag kunt u zich aanmelden bij Ingrid Slierings via
* ingridslier@hotmail.com of * 0638248975 of in het dorpshuis.
Om de prijs hoeft u het niet te laten: 3-gangen menu € 15,00, basisschoolkinderen € 7,50.
Op vrijdag 3 november is er weer een dorpstafel met een uitgebreid Indonesisch buffet.
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n Jubileum en n gelegenhaidskoor
n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers
Van t zummer kregen mien vaauw en ik n nuigen veur t 45-joareg huweleksfeest van n bevrund
stel. En ja, de vroag dut hom den veur: wat geef je zukke mensen bie zo'n gelegenhaid? Mit
hom heb ik t nog wel ais over n bouk en hai schrift allerdeegs gedichten ien t Grunnegers en
ien t Nederlands. Dus n mooi bouk? n Verzoamelbuldel van n dichter doar e van holdt?
Mor smoaken verschillen en zai vient gedichtjederij nait veul aan en dus is meschain zo'n
bouk veur heur ook niks aan. Dus den mor n kadobon? Onpersoonlek vien ik en ik bedocht t
volgende: n rojoale bos mooie blommen en ik schrief n stukje veur heur baaiden der bie. Dat
stukje mos den ongeveer zo goan:
"Beste H. en J.,
Gefeliciteerd mit joen 45-joareg huwelijk. Ik hoop dat joe t nog laank volholden, want joe (en
wie ook) zitten nou ien leste fase van t leven. Of, om t mit H. zulf te zeggen: Wie bennen nou
ien t bos doar bomen kapt worden.
Dat t huwelek ien zekere zin n verkapte vörm van prostitutie is, waiten joe netuurlek ook wel.
t Schienboar belangeloze van de laifde hangt aan nkander van klaaine transacties over en
weer. Wisselgeld ien n reloatsie, nuimen ze dat tegenwoordeg." En zo ging ik nog wat deur.
Tegen hom duurf ik dit soort dingen wel te zeggen en zai is ook wel wat wend.
n Veurbeeld van zo'n transactie is t volgende veurval. Mien vraauw is van t zummer n laank
weekend, van vrijdag tot moandag mit heur zusters ien n vekaanziehoeske op de Veluwe west.
Dat doun ze voak ainmoal ien t joar aargens ien Nederland. Dou ze weer thoes was, zee ze:
"Hes mie ook mist?"
"Mwoh...n beetje," zee ik.
Zai was n wat sneu van mien zeggen. Ik haar netuurlek zeggen mouten van: "Hail slim, k
ben toch zo blied dastoe der weer bis." Aigelk haar ze netzogoud ook blied wezen kind dat ik
t apmoal red haar, zunder heur. Ik was der mor wat tröts op dat t apmoal goud marsjeerde.
Bosschoppen doun, rakken en hemmeln, fersounlek eten koken, nog n was draaien, dreugen
en opvollen, katten verzörgen, grasmaaien en zo. Ik docht dat ik mie oardeg schier red haar.
Mor ja, zo gait t nou ainmoal, joen vraauw of joen man missen is ien zekere zin ook n verplichten. As je gainent missen is t wel hail slim kold en bot. Wie willen geern mist worden omdat
zukswat n goud gevuil geft. Gebrek aan jaloezie wordt om dezulfde reden voak as hail onromantisch ervoaren. Mor je worden pas echt mist as mensen joen ofwezeghaid ien de goaten
kriegen. En over t ultieme missen zel ik t mor nait hebben...
Mien vraauw zee, dou ik dit stukje veur t bruudspoar aan heur lezen lait: "Dit kin echt nait. Zo'n
braifke geef je nait aan n bruudspoar. En zeker nait mit zo'n vergelieken mit prostitutie. Bistoe
haildaal gek?" Dus dou hebben wie heur toch mor n kadobon geven, ien dit soort dingen is zai
boas. En wat mos we aans?
Van heur kiender kreeg t bruudspoar "Happen en trappen ien Drenthe". Dat ze vanoet n hotel
verschaaiden restaurants bielaangs fietsen mouten en ien elk restaurant kriegen ze den n
dail van t menu: n amuze-hapje, t veurgerecht, t hoofdgerecht, noagerecht, kovvie. Zodounde
mozzen zai zowat hail Drenthe deur om heur gerak te kriegen, nog n haile trap. Ik loof dat ze
t wel mooi vonden.
Bruloft zulf was hail gezelleg. Wie kregen ook heur femilie weer ais te zain en haren n dikke
proat. Mor t feest wer haalfweg wel vrezelk ontsierd deur n optreden van n gelegenhaidskoor,
doar ik zulf - achterof tot mien spiet - ook aan mitdoan heb. Doarveur wer ik even eerder deur
wat n oldere vraauw ronseld, zo'n vraauw dij vrouger schouljuf west het. Of hoofd van ofdailen
ien t zaikenhoes. Ain dij gain tegensproak duldt.
www.contactblad.info
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Zai swaaide mit n stoapel papieren en bie onze toavel kwam ze bie mie mit de vroag:
"Kinstoe wel n beetje zingen?"
"k Heb joaren ien n koor zongen," zee ik spontoan. Ik haar niks ien de goaten. En n stukje
zingen, nooit weg.
"Mooi, din zingstoe ook mit." En zai drukte mie zo'n pepier ien handen mit n beste lap tekst
van n laid. "t Is op de melodie van Abba: I had a dream," zee ze nog. En zo ronselde ze hier
en daor nog wat lu.
Wie as zangers, zo'n stuk of tien man- en vraauwlu, mozzen bie nkander stoan goan, dicht bie
doar t bruudspoar zat. De vraauw die ons ronseld haar, kreeg de laaiden en zee wat bedoulen
was. Zai haar n laid op pepier zet over t leven van t bruudspoar en wat ze apmoal beleefd
haren. En dat mozzen wie mitzingen op dij bekende deun van Abba. Waren n poar muziekanten van t orkestje dij mithelpen zollen veur begelaaiden, n bassist, n keybordspeuler en n
drummer.
Nou wol t geval dat dij vraauw dus haildaal nait zingen kon. Ze kon gain moat en gain wies
holden. En dat was nog tot doarantou, wie as "koor" waren mit veul meer en konden de tekst ja
wel zingen op melodie dij t orkestje mitspeulde. Mor de vraauw pakte microfoon en begon zulf
te zingen ien microfoon en speerde mit ain aarm as n soort dirigent dat wie mitzingen mozzen.
t Orkestje begon ook te speulen en wie bromden en humden wat mit. Mor dij vraauw belkte
der dwaars deurhen en heurde of zaag niks. t Was gain geluud en ook gain gezicht. Wie keken
nkander aan: wat is dit nou toch? En ook leden van t orkestje konden der gain sloek op kriegen. Gainain kon der wat mit.
Zai zette aingoal te vro ien, of juust weer te loat. En din zong ze hoog en den weer hail leeg.
Sums versprak ze heur en begon ze ienains vannijs mit n couplet. t Orkestje en t koor konden
der nait bovenoet kommen. En t wás toch n gebelk deur microfoon... Dou t noa kwaitn hailveul
coupletten oetaindelk oflopen wa, klapte t bruudspoar netuurlek oet fersoun. Mor ik klapte nait,
nait veur miezulf en nait veur zukswat stoms.
Ze mozzen zukke vraauwen gewoon verbaiden om zo'n vrezelke scene op poten te zetten. Hai
toch man, wat n vaals en haard gebelk. Wie as koor schoten gaauw weer noar ons stee aan
toavel en kregen mor ons n borrel of n pilsje. Gaauw votspoulen dizze verschrikkelke boudel.
Gelukkeg was t lopend buffet even loader prima en dou was ik de ellèn weer gaauw vergeten.
(Ik heb bie dit stukje over wisselgeld ien n reloatsie n beetje overnomen oet n bouk van Arnon
Grunberg: "Voetnoot, eerste verzameling", Amsterdam 2012.)
Groninger verhalen online
De eerder verschenen Groninger verhalen van Bé Kuipers staan 'los' online via:
 www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Creatief en zin om te schilderen?
Op zaterdag 2 december kun je de hele dag in dorpshuis Artharpe terecht voor een
workshop schilderen.

Tijd??--------------------------Van 10 uur tot 16.00 uur
Waar??------------------------Kleine zaal
Door wie??-------------------Gerda Onnes professioneel schilderes
Voor wie??-------------------Iedere volwassene
Koffie en lunch??-----------Ja, inclusief – verzorgd door Ingrid
Materiaal??------------------Wordt voor gezorgd
Kosten??--------------------- € 60,00

Info en Aanmeldingen vóór 22 november kan bij Wendelien Nagtegaal
* w.nagtegaal@kpnmail.nl
Maximaal 15 deelnemers dus wacht niet te lang met aanmelden!

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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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sauwerd, 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
Maandag 2 oktober: thema-ochtend 10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
Hr. Ben Schockman uit Adorp- over voeding, gezondheid, overgewicht en dieet. Fabels en
feiten. Een uitdagende mening. Hij verwacht een boeiende morgen, wie durft.
Maandag 9 oktober: inloopochtend 10.00-12.00 u. in Artharpe te Adorp
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. 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.
Maandag 16 oktober: thema-ochtend 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Dhr. Marc Verschuren, wethouder van de gemeente Winsum. Hij komt vertellen hoe het met
de herindeling gaat.
Maandag 23 oktober: inloopochtend 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. 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.
Maandag 30 oktober: thema-ochtend 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Dhr. Henk van Donk uit Sauwerd over schilderen en neemt zichzelf als voorbeeld. Hij zal ter
plekke iets schilderen en neemt ook eigen werk mee.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dick Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Piet Drijfhout
3061960

Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Visje eten
De activiteitencommissie organiseert ook dit jaar weer het visje eten in Lauwersoog en wel op
		vrijdag 13 oktober
We vertrekken om 10.30 uur bij de garage in Adorp en om 10.35 uur bij de supermarkt in Sauwerd. De meerijders betalen € 5,00 als tegemoetkoming in de benzine kosten. Opgave graag
uiterlijk 11 oktober bij:
Piet en Annet Drijfhout, ' 050 3061960.
30

Contactblad 1 oktober 2017

www.contactblad.info

	
  

Digitale hoek start nieuwe reeks computercursussen
De Digitale Hoek van de Stichting 55+ASW gaat in september weer van
start met de computercursussen. We zijn een leercentrum van het landelijk SeniorWeb voor het gebied boven de stad Groningen.
Voor cursisten die niet zo goed de kleine lettertjes meer kunnen lezen hebben we grotere
schermen.
Men kan zich weer opgeven voor de volgende cursussen: Windows10; tablet met Android;
tablet met Apple; cursus fotobewerken, video en muziek met het programma in Windows 10;
fotoboek maken met Albelli; Excel; Word en sociale media met o.a. facebook.
Voor wie mappen maken en organiseren nog een probleem is kunnen we een korte cursus
geven.
Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begeleiding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen.
Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.
De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge zijn van harte welkom. Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+.
U kunt zich telefonisch aanmelden bij: Nelly Rasker ' 050-3061036 of P. Drijfhout ' 0503061960 of per mail * stichting55plusasw@live.nl.
De Digitale Hoek zoekt nog vrijwilligers om les te geven en begeleiders bij de cursisten.

Muziekvereniging Adorp zoekt enthousiaste leden
We zijn op zoek naar muzikanten die op een ontspannen en gezellige manier met ons mee willen spelen. Ben jij de enthousiaste
muzikant die wij zoeken?
Wie zijn wij:
We zijn een kleine vereniging van 10 muzikanten variërend in leeftijd van 12 t/m 57 jaar
waarvan er 4 leden onder de 22 zijn. We repeteren onder de bezielende leiding van dirigent
John Schreurs die ons iedere week weer weet te motiveren.
Ons repertoire is heel erg breed en bevat diverse genres als popmuziek, polka’s, dweilorkestmuziek, feestmuziek en filmmuziek. We repeteren iedere maandagavond van 19.45 tot 22.00
uur in Dorpshuis Artharpe, Torenweg 9 te Adorp.
We verzorgen regelmatig optredens in het openbaar zoals de muzikale begeleiding bij de Sinterklaasintocht, Kerstmarkt, Lentefair, 4 mei herdenkingsceremonie en organiseren lokaal concerten. We zijn ook in te huren voor speciale gelegenheden als openingen, huldigingen e.d.
Verder spelen we af en toe voor ons eigen plezier in kleine kring wat nummers door. Bij voorkeur
bij mooi weer bij iemand thuis op het terras. Gezelligheid staat voorop.
Wie zoeken wij:
We zoeken enthousiaste muzikanten die het vooral leuk vinden om muziek te maken op een
ontspannen en gezellige manier en bereid zijn om af en toe wat extra te repeteren.
Voor meer informatie kun je langs komen tijdens de repetities en/of kun je onze secretaris
benaderen: R. Kruijer-de Vries ' 06-54292243 / * muziek-adorp@live.nl
		
Bezoek ook onze facebook pagina
www.contactblad.info
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Informatie over persoonsgegevens
VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen,
die in Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrekken van gegevens aan derden.
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u
dan contact op met het Klantcontactcentrum. Bent u inwoner van de gemeente Winsum, dan
kunt u uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U moet zich dan wel legitimeren.
U kunt uw gegevens ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl.
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden,
dan kunt om correctie vragen.
Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het gemeentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vragen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.
Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens
zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken dit overzicht kosteloos toegestuurd.
Aanvraagformulieren op  www.winsum.nl
De volgende formulieren zijn digitaal beschikbaar op  www.winsum.nl - Gemeentewinkel
Aanvraagformulier geheimhouding: Gebruik hiervoor de gele button “Product bestellen”.
Aanvraagformulier persoonsgegevens opvragen / overzicht opvragen aan wie het afgelopen
jaar de persoonsgegevens zijn verstrekt: Informatie basisregistratie personen (BRP) opvragen. Gebruik hiervoor de gele button “Eigen gegevens opvragen”
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.
Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact op nemen met het Klantcontactcentrum,' 0595-447777.

UITSCHRIJVINGEN ZONDER AANGIFTE VAN VERHUIZING
De gemeente heeft de plicht ambtshalve opname gegevens over vertrek van inwoners bekend
te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aangifte van
verhuizing te hebben gedaan.
Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een overzicht van deze gegevens.
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GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Als u iets bent verloren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Zodra er iets is gevonden dat
lijkt op het voorwerp dat u kwijt bent, kunt u komen kijken. Als het inderdaad van u is, dan mag
u het meenemen. Geef het ook aan ons door als u iets vindt.
Op  www.winsum.nl staat de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Type in de zoekbalk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een formulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.
VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
Bij verlies of diefstal van een identiteitsbewijs kunt u direct naar de gemeente. Daar vult u
een verklaring van verlies of diefstal in. Daarna kunt u meteen een nieuw identiteitsbewijs
aanvragen. Wel blijft het verstandig om bij diefstal, overvallen en andere misdrijven aangifte
te doen bij de politie. Raakt u uw identiteitsbewijs in het weekend of op een feestdag kwijt en
is er geen gemeenteloket open? Dan kunt u naar de politie, die hier een mutatie van maakt. U
kunt daarna alsnog naar de gemeente om de vermissing te melden en een nieuw document
aan te vragen.
Misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert
de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik
stelt de politie een onderzoek in.
Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum, ' 0595447777.
Uitgifte van verwijderde fietsen nu op afspraak
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de doorgang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net
en veilig stationsgebied. Daarom worden fietsen die verkeerd gestald staan bij de stations in
Winsum, Baflo en Sauwerd verwijderd. Het gaat om fietsen die niet in de metalen gleuf in het
fietsenrek staan of te lang op één plek staan gestald. Vanaf 1 mei 2016 kunt u uw verwijderde
fiets op variabele tijden ophalen, na het maken van een afspraak. Hiermee komen de vaste
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft u uw fiets fout gestald? Dan wordt uw fiets gelabeld en krijgt u 6 uur de tijd om uw fiets
op de juiste manier te stallen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot bij de afdeling Beheer en Onderhoud aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. U kunt uw fiets alleen op afspraak ophalen.
Is uw fiets verwijderd, maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnr. ' 0595 447777.
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling
van de verwijderingskosten van € 25 krijgt u uw fiets dan weer mee.
De gemeente is wettelijk verplicht om de verwijderde fietsen 13 weken te bewaren.  Fietsen die
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewerkers van Ability knappen de fietsen op, waarna ze worden verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs een aparte plek voor fietsen met extra brede
banden, ligfietsen en bromfietsen. Die passen vaak niet in de rekken, maar zo kunnen ze toch
gestald worden. Bij de stations Sauwerd en Baflo kunnen mensen dit soort fietsen in het verlengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg,
zodat u kunt zien hoe het werkt.
www.contactblad.info
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Informatie over afvalinzameling en recycling
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/winsum vindt u uw persoonlijke afvalwijzer. Vul
uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt
geleegd. Ook kunt u uw ledigingen raadplegen; daarvoor moet u eerst inloggen met uw DigiD
inlogcode.
Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij  www.digid.nl.
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente u
nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat gebeurt
achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
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huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan.
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buitenland. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde projecten in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten.
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container
Asbest
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas
op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pallet of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden
getild.
6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.
Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen
kosten aan verbonden.
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informatie over subsidies en tegemoetkomingen
SUBSIDIEREGISTER
Op  www.winsum.nl/subsidies vindt u een overzicht van subsidies, tegemoetkomingen en
financiële regelingen. Bezoek onze subsidiepagina, misschien komt u ook in aanmerking voor
een bijdrage!
INCIDENTEEL SUBSIDIEPLAFOND BEREIKT
Voor het jaar 2017 was €15.000, - beschikbaar gesteld voor incidentele subsidies op het gebied van jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie. Dit subsidieplafond
is bereikt. Dit betekent dat hiervoor het jaar 2017 voor deze onderwerpen geen subsidie meer
verleend kan worden.
Subsidie voor buurtinitiatieven en sportstimulering nog wel mogelijk
U kunt nog wel subsidie aanvragen uit het leefbaarheidsbudget. Dit is bedoeld voor kleinschalige buurtinitiatieven, zoals een zwerfvuilactie, kinderspelen of activiteiten op het gebied van
duurzaamheid.
Ook is er nog subsidie beschikbaar in het sportstimuleringsfonds. Misschien hebt u ideeën
om inwoners die nog niet sporten of bewegen in actie te laten komen. Bijvoorbeeld door aan
de slag te gaan met ouderen binnen uw vereniging. Of plannen voor schoolsport, gezondheidslessen op school, skeelerclinics etc. Dan kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds
aanvragen.
Aanvragen
Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op  www.winsum.nl, in de gemeentewinkel bij Sportstimulering, subsidie of bij Buurtinitiatieven, subsidie.
SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerfvuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag
dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Voorwaarden
Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organisatie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende
draagvlak is in de buurt. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsidie krijgen.
Aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via www.winsum.nl/subsidie.
De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het bereiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie
meer, ook al voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden. U kunt uw aanvraag het hele jaar door
indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.
VOOR STARTERS EN BLIJVERS
Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
• Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
• Verantwoorde financiering voor ouderen
• Betalen vanuit leningsbedrag, voorschieten niet nodig
Wilt u juist voor het eerst een huis kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen?
Met de Starterslening financiert u de aankoop van uw eerste woning.
• Uw eerste koopwoning toch haalbaar
• Van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw en verkoop van huurwoningen
• Betrouwbare financiering dankzij de Nationale Hypotheek Garantie
Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op  www.winsum.nl/subsidies.
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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.

geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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Informatie over omgeving en buurt
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment,
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om
de storing te verhelpen.
BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ overtredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de
omstandigheden.
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan
gerust aan. Hij staat u graag te woord.
IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is.
Ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op 
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.
BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.
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PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er
veel ruimte. Toch blijven hondenpoep en loslopende honden in de
openbare ruimte voor veel inwoners een bron van ergernis. Inwoners
met én inwoners zonder hond willen van Winsum genieten. Laten we
daarom samen zorgen voor een schone en prettige omgeving.
Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan een aantal spelregels
te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd
aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
Mijn baasje schept op!
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als
hondenbezitter verantwoordelijk voor uw hond. Zorg ervoor dat uw
hond op de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dit toch, dan kunt u
hiervoor een bekeuring krijgen.
• Zorg ervoor dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het voetpad of op en rondom een
kinderspeelplaats. Een hond ziet niet waar het wel of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond
daarin sturen.
• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als
uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers
komen, riskeert u een bekeuring.
Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich prettig
bij loslopende honden. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan een ander
schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga
daarom niet zonder een lijn van huis en zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wandelaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en
hou uw hond kort.
Verboden voor honden
Wist u dat het in alle speeltuinen en op of in als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken in de gemeente Winsum verboden is voor honden?
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd
komen. Houdt u hier rekening mee?
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HOE SCHOON, HEEL EN VEILIG IS UW WOONOMGEVING?
Laat het ons weten met de Burgerschouw app!
De gemeente Winsum wil inwoners graag zoveel mogelijk bij het
onderhoud van de eigen woonbuurt betrekken. U weet immers zelf
het best wat er speelt en wat er belangrijk is voor uw buurt! Daarom organiseert de gemeente voor het tweede achtereenvolgende
jaar de Buurt-schouw nieuwe stijl. Wij zijn op zoek naar inwoners,
die in de periode van 12 juni tot en met 9 juli de kwaliteit van de openbare ruimte in de eigen
buurt willen beoordelen. Dit gaat op een eigentijdse manier, met behulp van de Burgerschouw
app. Met uw eigen smartphone of tablet gaat u op pad om zaken als groenonderhoud, zwerfvuil, straatverlichting en toegankelijkheid te beoordelen. De gemeente kijkt of het beeld van
de inwoners overeenkomt met de zoge-naamde beeldkwaliteitskaarten van de gemeente. Zo
wordt inzichtelijk wat wel of niet voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen moet
worden.
Meedoen
Inwoners die mee willen doen kunnen de app downloaden via de Appstore, GooglePlay of
Windows Phone Store. Ook als u vorig jaar meedeed bent u natuurlijk weer van harte welkom.
U kunt zich aanmelden voor de buurtschouw door een e-mail te sturen naar * gemeente@
winsum.nl. Bij voldoende aanmeldingen organiseert de gemeente eind mei een introductiebijeenkomst.
In oktober vindt er nog een tweede ronde van de buurtschouw plaats. Meer informatie is te
vinden op  www.winsum.nl. Daar vindt u ook de resultaten van de buurtschouwen uit 2016.
Niet voor klachten of meldingen
De buurtschouw is niet bedoeld voor meldingen of klachten over de openbare ruimte. Hiervoor
blijft het meldingenloket op  www.winsum.nl bestaan.

Groenbeheer
ONKRUIDBESTRIJDING NIET MEER CHEMISCH
De gemeente Winsum zet nu alternatieve methoden in. Deze methoden zijn minder effectief;
om hetzelfde straatbeeld te houden moet het onkruid vaker worden bestreden. Met behulp van
machines wordt het onkruid onder andere bestreden met hete lucht en branden. Hierdoor gaan
vooral bovengrondse plantendelen dood. Sommige onkruiden gaan in de wortel niet dood en
komen weer terug. Ook zijn er gebieden waar de gemeente het onkruid met een staalborstel
uit de voegen veegt. De onkruidbestrijding richt zich voornamelijk op de goten en de trottoirs.
Daar groeit het meeste onkruid. Onkruid in de goten kan het waterafvoer belemmeren. De
straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. Om zoveel mogelijk onkruidresten en
zaden te verwijderen vinden de veegrondes in samenhang met de onkruidbestrijding plaats.

Informatie over energie(besparing)
ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op  www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie.
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen,
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie of
een lening aan? Op  www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan
van uw woning laten uitvoeren.
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Inbraakpreventie
AVONDJE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT!
De gemeente vraagt al haar inwoners om het samen de inbreker niet
te makkelijk te maken. Ook als u ’s avonds even niet thuis bent. Om
een inbraak te voorkomen als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk
dat u de volgende maatregelen neemt:
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde
indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds afwezig
bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buitenlamp niet.
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk.
• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat als u niet thuis bent en ze een verdachte situatie bij uw huis zien, zoals
bijvoorbeeld glasgerinkel, gestommel of als ze onbekende personen rond uw huis zien lopen,
ze direct 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie.
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
• Wèl thuis? Let op insluipers!
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Als u
naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen en uw deuren los zijn, kan men zo bij
u binnen wandelen. Doe uw deuren en ramen op slot. Ook al gaat u maar heel even naar de
buren of boodschappen doen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
Samen maken we het de inbreker niet te makkelijk. Een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgen voor maximaal 90% minder kans op een inbraak. Zorgt u voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren.
Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Door het hele land zijn Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen.
Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.
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