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

Contactgegevens Adorp: bezorging:
Y. de Jong  050-3061040
Contactgegevens Adorp: aan- en afmelding:
S. Stratingh  Molenweg 23  050 306 2027
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: bezorging
E.T. de Haan-Stamhuis  Oude Kerkstraat 7  9771 BH  Sauwerd  050 306 1739

 j-dehaan@ziggo.nl
Contactgegevens Sauwerd en Wetsinge: aan- en afmelding:
J.D. Trenning  Oosterstraat 14  9771 AS  Sauwerd  050 306 1559

 johantrenning@gmail.com
Opzegging bezorging Contactblad op papier in Sauwerd en Wetsinge:
Elk jaar voor 1 december bij J.D. Trenning, zie bovenstaande contactgegevens.

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de 
inlevering 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 ge-
maakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan 
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.

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

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

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen
Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigin-
gen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorps-
belangen zijn dan ook niet de uitgever van het Contactblad. Zij zorgen er echter wel voor dat 
de eerste editie van de maand ook gedrukt verspreid wordt onder mensen die het blad liever 
op papier ontvangen. Hiervoor vragen de verenigingen zelf een vergoeding.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

februari
maand Collectanten gezocht voor landelijke collecte Amnesty Inernational in de 

periode 11 t/m 17 maart (zie pagina 16)
maand 11.00 u. Expositie broers Herbert (foto's) en Herman (schilderijen) van Hoogda-

lem, kerk te Klein Wetsinge (zie pagina 30)
t/m 23 380 kV-hoogsverbinding: inpassingsplan en besluiten liggen ter inzage 

(zie pagina 24)
15 20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp in ‘t Witte Hoes te Adorp
17 20.00 u. “Love is all around”, Muziekvereniging Adorp, kerk te Adorp (zie p. 23)
18 15.00 u. Concert Het Blauwe uur, 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 23)
18 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 21)
19 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'klompenmuseum', Ubbegaheem in Sauwerd 

(zie pagina 30)
23 ! Laatste dag dat inpassingsplan en besluiten 380 kV-hoogspannings-

verbinding ter inzage liggen (zie pagina 24)
26 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend, Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 30)
28 ! Laatste dag expositie broers Herbert (foto's) en Herman (schilderijen) 

van Hoogdalem, kerk te Klein Wetsinge (zie pagina 30)
28 13.30 u. Gratis schaatsen in Kardinge voor leden IJsvereniging "Nooit Gedacht" 

wanneer de ijsbaan niet open is geweest, tot 16.00 u.

maart
9 en 10 NL Doet (zie  www.nldoet.nl)
11 t/m 17 Landelijke collecte Amnesty Inernational (zie pagina 16)
3 14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en beelden in kerk Adorp (zie p. 29) 

met op deze dag de officiële opening met muzikale omlijsting
4 14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en beelden in kerk Adorp (zie p. 29)
5 19.00 u. Boeken in te leveren voor boekspots, Artharpe te Adorp (zie pag. 22)
10 14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en beelden in kerk Adorp (zie p. 29)
11 14.00 u. Expositie schilderijen, tekeningen en beelden in kerk Adorp (zie p. 29)
21 ! Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook 

wel bekend als de sleepwet (zie pagina 11)
21 ! GEEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN VERBAND MET HER-

INDELING BMWE-GEMEENTEN (zie pagina 11)
30 Goede Vrijdag

april
1 Eerste Paasdag
2 Tweede Paasdag
9 19.00 u. Boeken in te leveren voor boekspots, Artharpe te Adorp (zie pag. 22)
16 18.00 u. Ophalen spullen voor rommelmarkt in Sauwerd en Wetsinge (zie p. 21)
20 17.30 u. Rommelmarkt, Kerkplein te Sauwerd (zie pagina 21)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
18 feb. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
21 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
28 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed

4 mrt. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
7 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed

11 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
14 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Biddag voor gewas en arbeid
18 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
28 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
29 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
30 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Goede Vrijdag
31 21.30 u. - ds. P.S. van Dijk Stille Zaterdag, Heilig Avondmaal

1 apr. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Paaszondag
8 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
18 feb. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. C.T. Basoski
25 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. C.T. Basoski
4 mrt. 9.30 u. - ds. L.G. van der Heide

16.30 u. - ds. G.O. Sander
11 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer Themapreek 1
14 19.30 u. - ds. W. Jagersma Biddag
18 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer Themapreek 2
25 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer Themapreek 3
30 19.30 u. - ds. W. Jagersma Goede Vrijdag

1 apr. 9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L. Hoogendoorn

8 9.30 u. - ds. W. Jagersma Heilig Avondmaal
14.15 u. - ds. M. Beute Themapreek 1

Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Kerk (hersteld) per 18 februari in Goede Herderkerk Bedum i.p.v. Adorp
De diensten van dit kerkgenootschap vinden per zondag 18 februari plaats in een grotere 
ruimte, te weten de Goede Herderkerk, Schultingastraat 1 te Bedum. Dit wegens ledengroei.
Voor kerkdiensten zie:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

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

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
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. - maxi-

maal 10 boeken p.p., Nederlandstalig, fictie (romans), in goede staat
 

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.
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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  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 
0236622

Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061783 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch of via

https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
0595 447777

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

Alarmnummer 1 1 2
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Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur. 
De assistent stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede 
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereser-
veerd. Als u denkt meer tijd  nodig te hebben, 
dit graag aangeven.

Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.

Spoedvisites:
kunnen de hele dag aangevraagd worden. 
Weet u niet zeker of er sprake is van spoed? 
Overleg het dan met de assistent.

Telefonisch spreekuur:
Indien u telefonisch overleg wilt met de huis-
arts kunt u dit bij de assistent aanvragen. De 
dokter belt u tussen 10.00 en 11.00 u. terug.

De praktijkassistenten
Jesse Holleman en Selie Taselaar maken 
voor u afspraken en u kunt bij hun terecht 
voor vragen, adviezen en informatie.

Op dinsdag en vrijdag kunt u tussen 14.00-
15.00 uur zonder afspraak komen voor het 
assistenten inloopspreekuur, graag even 
melden aan de balie.

Urine onderzoek:
Graag ochtend urine inleveren in een 
schoon potje met naam voor 10.00 uur. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistent.)

Herhalingsrecepten: 
Lege doosjes en flesjes met etiket (of alleen 
de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” 
zetten. U kunt uw herhaalrecept ook telefo-
nisch, of via onze website doorgeven. Voor 
10.00 uur gebracht of gebeld betekent twee 
werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost.

Uitslagen
Deze kunt u telefonisch opvragen bij de as-
sistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen 
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.

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

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.00-17.00 u.
woensdag           8.00-12.30 u.

Op woensdagmiddag is de praktijk gesloten.
De huisartsen in Winsum nemen dan voor ons waar.
Bij spoedgevallen op woensdagmiddag kunt u bellen met            0595 441300

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
   adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ 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.   

Certe (bloedafname): elke dinsdag 9.00-10.00 u.
     elke donderdag 8.00-8.30 (alleen eigen patiënten)

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge          3061281
                   
        Alarm   112
Burchtweg 6, 9771 BB Sauwerd
 www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl   /    gemeente@winsum.nl
 Hoofdstraat W 70  9951 AC  WINSUM     /      Postbus 10  9950 AA  WINSUM

 Algemeen nr.: 0595 447777 - ma. t/m do. van 8.30 tot 16.00 u.; vrij. van 8.30 tot 12.30 u.

Servicebalie: voor het aanvragen van documenten
maandag, dinsdag 8.30-12.30 u.
woensdag 8.30-19.00 u. de hele dag alleen op afspraak
donderdag, vrijdag 8.30-12.30  u.
Receptie: voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en korte vragen
maandag 8.30-16.00 u.
dinsdag 8.30-16.00 u.
woensdag 8.30-19.00 u.
donderdag 8.30-16.00 u.
vrijdag 8.30-12.30 u.

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u online via  www.winsum.nl aanvragen en regelen, zoals een afschrift uit 
een akte of een uittreksel. Ook kunt u online  verloren of gevonden voorwerpen melden of 
meldingen doen 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. Wanneer u moet betalen voor producten, gaat dit 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.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan di-
rect 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 hierboven
.

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 ma. tot en met do. van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur tele-
fonisch bereikbaar op  0595 437 437 of mail naar  wmo-loket@winsum.nl. Op  www.
winsum.nl vindt u meer informatie; en kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met: klein 
chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, maar 
geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.

Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 37.

OPENINGSTIJDEN AFVALBEHEER NOORD-GRONINGEN
Bij de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen (Westerhornseweg 22 Usquert) kunt u 
alle soorten afval brengen. Openingstijden: ma. t/m vrij. van 8.00-16.00 u. en de eerste 
zaterdag van de maand van 8.00-12.00 u. (let op: staat verkeerd op de afvalwijzer van 
Winsum, die huis-aan-huis is verspreid). Meer info:  www.afvalbeheernoordgroningen.nl

FACEBOOK EN TWITTER

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van de gemeente Winsum? Volg ons 
dan op Twitter: @gemeente_winsum.nl, of like ons op facebook: https://www.facebook.com/
gemeentewinsum/.
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ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te 
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt 
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Beschikt u niet over internet? Dan kunt de bekendmakingen in het gemeentehuis inzien.

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond 
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van 
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct vooraf-
gaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

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

GRATIS INTERNETCURSUS IN BIBLIOTHEEK WINSUM
In Winsum starten in september twee cursussen digitale vaardigheid. Internet wordt steeds be-
langrijker 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  088-
5061868 of via  winsum@biblionetgroningen.nl
Beide cursussen zijn gratis en bedoeld voor iedereen die zelf zijn zaken met de overheid digi-
taal 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.

FACEBOOK EN TWITTER

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van de gemeente Winsum? Volg ons 
dan op Twitter: @gemeente_winsum.nl, of like ons op facebook: https://www.facebook.com/
gemeentewinsum/.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• realiseren 3 diepladeroverwegen, spoortraject Groningen-Winsum (201700205, 22 januari 

2018)
• bouwen woning, Valgeweg 14, 9773 TK in Wetsinge (201700185, 19 januari 2018)
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na 
de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

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:
• plaatsen carport, Wethouder D. Kruijerlaan, 9774 RA in Adorp (201800015, 15 januari 2018)
• plaatsen dakkapel, Torenweg 20, 9774 PJ in Adorp (201800018, 23 januari 2018)
Vergaderingen welstandscommissies 
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Sommige bouw-
plannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk 
op  www.libau.nl voor meer informatie.

GEMEENTE WINSUM AANGESLOTEN OP BERICHTENBOX
Wilt u de aanslagen gemeentelijke belastingen niet meer op papier ontvangen, maar liever 
digitaal? Ga dan naar www.mijnoverheid.nl en activeer uw berichtenbox. Dit is uw persoonlijke 
brievenbus waarin u post van de gemeente Winsum voortaan digitaal kunt ontvangen. Ook 
post van andere overheidsinstanties en bijvoorbeeld pensioenfondsen kunt u hier ontvangen. 
Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U logt in met uw eigen DigiD en kunt vervolgens 
aanvinken van welke organisaties u digitaal post wilt ontvangen. Is er post, dan ontvangt u 
een email dat er een bericht voor u klaar staat op MijnOverheid. Was u al aangesloten op de 
berichtenbox? Zet dan ook nog even een vinkje bij gemeente Winsum.
Meer informatie over de berichtenbox vindt u op  www.winsum.nl.

VERKEERSREGELAARS BIJ EVENEMENTEN
Via  www.verkeersregelaarsexamen.nl kunnen vrijwilligers bij evenementen het ver-
keersregelaarsexamen halen. U kunt op deze website onder andere instructies volgen, een 
evenement aanmaken en aanstellingsbesluiten uitprinten.
Voortaan moeten organisatoren van evenementen alles omtrent verkeersregelaars aanle-
veren via  www.verkeersregelaarsexamen.nl.
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EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• T. Geertsema voor een rommelmarkt op het Kerkplein in Sauwerd op 20 april 2018 van 17.30 

uur tot 22.00 uur. (11-01-2018).
• A. Nanninga voor het organiseren van de Sportweek in Sauwerd op 11 t/m 16 juni 2018 

waarbij er ook een ontheffing geluidshinder is verleend voor 12 en 15 juni 2018 van 18.00-
21.00 uur (05-02-2018).

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

INFORMATIE OVER DIVERSE SUBSIDIES EN TEGEMOETKOMINGEN
Zie pagina 36 van dit Contactblad.

ADMINISTRATIE BEGRAAFPLAATSEN: CONTACT GEZOCHT MET RECHTHEBBENDEN
De gemeente Winsum wil dat de administratie van begraafplaatsen actueel is. De komende tijd 
wordt daarom contact gezocht met rechthebbenden om de benodigde gegevens bij te werken. 
Op iedere begraafplaats in de gemeente worden bordjes geplaatst bij de graven waarvan wij 
geen actuele gegevens  hebben. 
De bordjes verwijzen naar het informatiebord bij de ingang van de begraafplaats. Hier staat 
vermeld wat er van u wordt verwacht. Adviesbureau KYBYS is door de gemeente belast met 
de uitvoering. Het onderzoek begint op de begraafplaatsen in Adorp en Sauwerd. Daarna vol-
gen gefaseerd de andere begraafplaatsen in de gemeente.
Op grond van de wet moet van elk graf de rechthebbende bekend zijn. Zo kan er in geval van 
calamiteiten altijd contact gezocht worden met de nabestaanden van de overledene. Tevens 
zijn de gegevens voor de gemeente van belang voor het innen van  grafrechten/kosten en voor 
de inrichting en het beheer van de beschikbare ruimte op de begraafplaats.
Van een aantal graven zijn de  grafrechten verlopen, de gemeente wil de nabestaanden in de 
gelegenheid stellen om de grafrechten te verlengen. Ook wordt van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om belangstelling voor de oudere graven te peilen.
Meer informatie en de meest gestelde vragen over begraven in Winsum, kunt u vinden op
 www.winsum.nl. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN BMWE LATER, WéL REFERENDUM IN MAART
In de BMWE-gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn er door de herinde-
ling geen gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Op 21 maart kunnen inwoners 
van BMWE wél hun stem uitbrengen bij het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten.
November
Op woensdag 21 maart 2018 vinden in de meeste gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. De herindeling per 1 januari 2019 zorgt ervoor inwoners van de BMWE-gemeenten de 
raad voor hun nieuwe gemeente Het Hogeland pas later kiezen, in november 2018.
Referendum
Inwoners van de BMWE-gemeenten kunnen op woensdag 21 maart wél naar de stembus voor 
het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel bekend als de 
sleepwet.
Meer info over het referendum:  https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017
.
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INLOOPSPREEKUUR BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA
Heeft u een uitkering via Werkplein Ability? En loopt u met vragen over minimaregelingen 
en andere vergoedingen waar u mogelijk recht op hebt? Heeft u moeite met het invullen van 
de aanvraagformu-lieren? Team Bijzondere Bijstand en Minima van Werkplein Ability helpt u 
graag verder.  Het team zit vanaf medio oktober eenmaal in de maand in het gemeentehuis 
van Winsum. U bent hier van harte welkom op de tweede dinsdag van de maand van 13.30 uur 
tot 15.30 uur.  Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht bij Werkplein Ability in Winsum, Ubbo 
J. Mansholtplein 2,  www.werkpleinability.nl.

TAALHUIS WINSUM
Taalhuis Winsum biedt inwoners de mogelijkheid om hun basisvaardigheden op het gebied 
van lezen, schrijven en rekenen te verbeteren. Eén op de negen Nederlanders heeft te veel 
moeite met lezen en schrijven om volop mee te kunnen doen in de samenleving. Reden ge-
noeg dus om ook in de gemeente Winsum een Taalhuis te openen.
In het Taalhuis staat een professionele coördinator samen met deze speciaal geschoolde vrij-
willigers klaar om de deelnemers te ondersteunen. De hulp sluit aan bij het niveau en de be-
hoefte. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite met leren of leert wat langzamer. Of wil in een groep 
les krijgen of juist liever met een taalmaatje aan de slag gaan. 
Elke woensdagochtend tussen 10.00 – 12.00 uur kan iedereen binnenlopen op het taalhuis 
spreekuur in de bibliotheek in Winsum. Meer informatie kan worden verkregen bij via  taal-
huisbmwe@noorderpoort.nl of  0800-0234444.

LAAG INKOMEN? ER KAN MEER DAN U DENKT!
De minimaregelingen (MeeDoen!regelingen) in uw gemeente zijn met ingang van 1 januari 
2018 verruimd. Zo kunt u nu ook gebruik maken van het 'Kindpakket', via Stichting Leergeld, 
het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Hiermee kunt u uw kind voordelig laten deelne-
men aan o.a. sportieve en culturele activiteiten. Uw aanvraag dient u rechtstreeks in bij Sticht-
ing Leergeld. Daarnaast kunt u ook gebruik blijven maken van het participatiefonds, via Werk-
plein Ability. Alle informatie over de nieuwe en bestaande regelingen/vergoedingen en over 
hoe u in aanmerking kunt komen, vindt u op  www.werkpleinability.nl
Hulp nodig?
Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van een regeling? Neem contact op met Team 
Minima en Bijzondere bijstand:  0595-750300 of kom langs bij Werkplein Ability in Winsum 
(Ubbo J. Mansholtplein 2). Het team is iedere 2e dinsdag van de maand ook in het gemeente-
huis van Winsum aanwezig.

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 rei-
zen 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 ge-
meente 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. 
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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. Leveran-
cier RSR, waar de gemeenten een contract mee hebben, zet hiervoor een bus in.
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 reac-
ties van bezoekers zijn bijzonder positief. Er is onder andere veel vraag naar eenvoudige rol-
stoelen, 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 biblio-
theek 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.

Op 1 januari 2019 gaat de gemeente Winsum samen met de gemeenten Bedum, De Marne 
en Eemsmond op in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Via facebook (www.facebook.com/
bmwe2019) en twitter (@bmwe2019) houden we u op de hoogte van het laatste nieuws. Of 
bezoek onze herindelingswebsite: www.bmwe-gemeenten.nl.

Workshop met Corry Kooy!

Ontdek hoe je met pastelkrijt kunt werken! De bekende kunstenaar Corry Kooy komt op zater-
dag 17 maart een workshop ‘schilderen met pastel’ verzorgen in Winsum. 

Corry is iemand die schildert naar het leven. Haar inspiratie vindt zij in het alledaagse, van de 
eerste stappen van een pasgeboren kalf tot landschappen, mensen en bloemen. 

In de workshop zal zij eerst een demonstratie geven van haar werkwijze. Daarna gaat ieder 
zelf aan de slag aan de hand van een stilleven of bloemen die aanwezig zijn in het atelier. Er 
wordt gewerkt in een kleine groep van max. 10 perso-nen.

Corry Kooy is maitre pastelliste in Frankrijk. Verder exposeert 
zij in Londen, Parijs, Limoges en Giverny; en in Nederland bij 
galerie Wildevuur en galerie Bonnard.
Zie ook  www.corrykooy.nl

Datum:  17 maart 2018
Locatie:  het atelier in de De Blauwe Schuit te Winsum, 
Tijd:   10.00 -15.30 uur (zelf lunch meenemen).

Kosten: € 94,--, exclusief materialen (materialen zelf meene-
men, of bij gebruik van aanwezig materiaal komt er €10,-- ma-
teriaalkosten bij).

Opgeven bij Corry Wolters, via  Corrywolters@me.com of via r 06-25242857. 

Er is maximaal plaats voor 10 personen, dus wacht niet te lang met aanmelden! Na opgave 
ontvangt u nadere gegevens. Na betaling van de workshop is uw aanmelding definitief.
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Dorpshuis Ubbegaheem zoekt vrijwilligers en ideeën

Mocht u/ je vrijwilliger willen worden bij Ubbegaheem, neem dan a.u.b. contact op met Gertjan 
Piek.

Ook horen wij het graag als u/je leuke ideeën heeft voor activiteiten in het dorpshuis. Wanneer 
we allemaal een klein steentje bijdragen, hebben wij er vertrouwen in dat we ons dorpshuis 
gaan behouden voor het dorp.

Wij doen ons best en hopen dat u ons helpt. Voor het huren van de zaal, of andere vragen, 
kunt u contact opnemen met Gertjan, maar ook de rest van de groep Ubb18 staat u graag te 
woord. Volg Ubbegaheem op facebook, en blijf op de hoogte van alle activiteiten.

UBB18:
Gertjan Piek      06-27074199
Marleen Bakker
Arwin Nimis
Judith Visser
Sjoerd Nomden
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Gezocht: collectanten Amnesty International

In de week 11 t/m 17 maart 2018 houdt Amnesty International weer haar landelijke collecte. 
We zoeken collectanten om alle adressen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge te kunnen be-
zoeken. Uw investering is meestal een paar uren. 

Als u ons wilt helpen ook deze collecte weer tot een succes te maken, meld u dan aan via 
een mailtje naar  groot593@gmail.com of via  050-3061464. Liefst zo spoedig mogelijk in 
verband met de planning.

Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van 
schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begun-
stigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met 265.000 leden één van de grootste 
afdelingen.

N361 Schoon

Vorig jaar om deze tijd zijn we met een groep vrijwilligers gestart om het  deel N361 van Win-
sum naar de Walfridusbrug schoon te maken en  schoon houden.

Allen hadden min of meer de zelfde gedachte: er ligt veel rotzooi langs de weg en het fietspad. 
We kunnen ons er aan blijven storen of we ruimen het op. En dat laatste hebben we het af-
gelopen jaar gedaan. Elke maand met een paar vrijwilligers een gedeelte van Winsum naar de 
brug aflopen en alles meennemen wat je tegenkomt.

Zeker de eerste keren was dat veel. De vuilniszakken werden te zwaar om mee te lopen. Na 
een oproep om een bolderkar, waar ook al heel snel positieve reactie op kwam, werd het een 
stuk gemakkelijker onderweg.

Na een jaar ‘ervaring’ hebben we ook wat meer inzicht in wat er zoal ligt. Een globale omschrij-
ving van de gebruiker van de weg en het  fietspad  die zijn sporen achterlaat:  het meeste afval 
is energie- en alcoholische drank, rookwaar en fastfoodketen gerelateerd. Daarnaast frisdrank 
en snoepverpakking en overige rommel.

Naar de zomer toe nam de afvalstroom wat af en dat leek door te zetten naar het eind van 
het jaar, maar november en december gaven toch weer een slechter beeld. We hopen dat dat 
even tijdelijk is en dat er daadwerkelijk een besef komt van de weggebruikers, automobilisten 
en fietsers, om het afval even mee naar huis te nemen en het daar weg te gooien. 

Al met al hebben we nu ruim 200 kg opgehaald. En dan is veel glaswerk niet meegerekend 
omdat dit direct in de glascontainer gedaan wordt.  En ook niet de illegale stort bij de picknick-
tafel aan de ‘Oude weg’ tussen Groot Wetsinge en het  gemaal. Hier ligt regelmatig bouwafval 
en de blikvanger is regelmatig volgepropt met afval. 

Bij dezen  ook weer dank aan de milieudienst van de gemeente Winsum. Altijd weer bereid om 
de volle containers te legen. En natuurlijk de vrijwilligers die samen het hele jaar het  traject  
schoon proberen te houden.

Belangstelling om mee te helpen? Aanmelden kan via  n361schoon@winsumschoon.nl

Als we er nu samen om denken en het afval meenemen naar huis en het daar in de container 
doen, is de hulpvraag overbodig en kunnen de vrijwilligers zich elders nuttig maken.

Met schone groet,
N361schoon
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Grote belangstelling voor 'ongemakkelijk' verhaal dijkgraaf Bert Middel

SAUWERD – De belangstelling voor het verhaal dat dijkgraaf Bert Middel van waterschap 
Noorderijlvest, maandag hield voor het Steunpunt Adorp/Sauwerd/Wetsinge, was erg groot, 
zelfs zo groot dat er al snel koffie moest worden bij gezet. De toehoorders kwamen, aangetrok-
ken door het onderwerp, niet alleen uit het eigen werkgebied, maar ook van ver daarbuiten. 
Onder hen bevond zich wethouder Bert Westerink. Het ging die morgen over Hoosbuien & 
Hittestress en Hoe houden we het droog?

Die hoosbuien en ook de hittestress hebben een 'één op één relatie' met de klimaatverande-
ring, waarmee we op aarde hebben te maken. Penningmeester Dick Balk, die voorzitter Piet 
Drijfhout verving, ging daar tijdens zijn welkomstwoord ook wat dieper op in. Hij sprak daarbij 
niet alleen over de uiterwaarden in ons land, die momenteel allemaal onder water staan, maar 
ook over de modderstromen in de V.S. en de waterproblematiek in Bangladesh. 

Middel, die gebruik maakte van een duidelijke powerpointpresentatie, riep zijn gehoor op om 
hem vooral te onderbreken als er een vraag opborrelde en daarmee niet te wachten tot het 
eind van zijn verhaal. Dat was niet aan dovemansoren gezegd. Er kwamen daardoor flink wat 
wat vragen, die direct beantwoord werden. De morgen verliep dan ook op een plezierige en 
interactieve wijze.

Maar voor de dijkgraaf met zijn moeilijke verhaal kon beginnen, legde hij eerst een aantal be-
langrijke en noodzakelijke dingen uit, die nodig waren om zijn uiteindelijke boodschap goed 
over het voetlicht te kunnen brengen. 'Want die boodschap', zo begon hij, 'wordt steeds ac-
tueler. Je kunt nu wel 55-plusser zijn en denken 'Het zal mijn tijd wel duren. Vergeet het maar!'

4% zoet water
Zonder water is er op aarde geen leven. Een mens bestaat er zelf ook voor een groot deel uit. 
Er moet voldoende water zijn, maar ook weer niet te veel. De klimaatverandering  grijpt op dat 
punt diep in.

Twee derde deel van de aarde bestaat uit water. Hiervan is slechts 4% zoet en slechts de helft 
daarvan is bruikbaar, de andere helft zit namelijk gevangen op de polen en in gletsjers. Er zijn 
gebieden waar te veel water is en er zijn plekken, waar te weinig water is. Dat  is niet eerlijk 
en het wordt alleen nog maar erger. Hoewel hij stelde geen doemdenker te zijn, voorspelde 
Middel dat er al op vrij korte termijn gigantische vluchtelingenstromen zullen komen uit streken 
waar menselijk leven door extreme droogte en te hoge temperaturen niet meer mogelijk is. Dat 
begint nu al. Toch realiseert maar 1% van de Nederlanders zich wat er op ons af gaat komen.

Middel nam zijn gehoor eerst mee naar de situatie in eigen land. Hij liet daarvan een over-
zichtskaart zien. Daarna vertoonde hij hetzelfde gebied, maar dan zonder menselijk ingrijpen. 
Dat was een onthutsende afbeelding. Het grootste deel van Nederland zou onder water staan. 
Dat dat niet zo is, komt doordat het waterbeheer zo uitstekend  is geregeld. Daar wordt dag 
in dag uit aan gewerkt. Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ons land 
ligt in de gevaarlijkste delta van de wereld. Het is eigenlijk een wonder dat er ooit mensen zijn 
gaan leven. Ons land is daarbij erg dicht bevolkt en daarbij ook nog eens de tweede exporteur 
van agrarische producten. Rutte zegt dan ook, volgens Middel, 'Het is een gaaf land'.

Over het waterbeheer is gelukkig nooit ruzie. Integendeel: er is altijd overeenstemming. In 
onze delta legden de bewoners eeuwen geleden eerst wierden aan en later dijken. Nog weer 
later werden grote meren ingepolderd. Van zee maakten we land. Middel schilderde de situ-
atie dat al in de dertiende eeuw landeigenaren samen gingen werken om de landerijen tegen 
overstromingen te beschermen. De eerste waterschapjes waren geboren. Op een gegeven 
moment telde ons land er wel 3.000. Een heel verschil met de huidige situatie, waarin er nog 
slechts 21 waterschappen zijn. 

Na de watersnoodramp in 1953, toen er 1900 doden vielen te betreuren, is er in Nederland 
niemand meer verdronken door wateroverlast. In 1717 trof Noord West Europa een immense 
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ramp: de Kerstvloed, waarbij in ons land alleen al 3.000 mensen verdronken. Vanaf dat mo-
ment is hier de bestrijding van overstromingen integraal aangepakt. (Als tip werd meegedeeld 
dat er momenteel in het Scheepvaartmuseum te Groningen een aangrijpende tentoonstelling 
over die Kerstvloed is te zien).

Vervolgens werd op een kaart van ons land een overzicht gegeven van de waterschappen, 
waarvan Noorderzijlvest er een is. Dat Noorderzijlvest is een fusiewaterschap met 400.00 in-
woners, dat sinds 2000 operationeel is. De oppervlakte beslaat 144.000 hectare. Om er voor 
te zorgen dat het beheergebied niet te kampen krijgt met wateroverlast, is er een 76 kilometer 
lange zeekering: de Ommelanderzeedijk die vanaf Lauwersoog naar Delfzijl loopt. Om het 
waterpeil te kunnen regelen zijn er in het gebied 150 gemalen.

Een waterschap, en dus ook Noorderzijlvest, houdt zich niet alleen bezig met het kwantitatieve 
waterbeheer. Het moet ook zorgen voor de kwaliteit er van. Het zuiveren van afvalstromen, die 
via riolen en persleidingen bij een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI's) terecht komen, ge-
beurt op uiterst geavanceerde wijze. Als voorbeeld noemde Middel de RWZI bij Garmerwolde, 
waar 'van stront energie wordt gemaakt': een circulaire economie. Er zijn miljoenen geïnves-
teerd om het proces daar goed te kunnen laten verlopen. 

Daarna ging Middel wat dieper in op de verschillende belangen, die in het gebied leven. Boe-
ren willen graag lage waterstanden, daarnaast is de natuur meer gebaat bij hogere peilen. 
Maar er wordt bij een waterschap net zo lang 'gepolderd' tot men er uit is. Dat is ook de enige 
manier om te kunnen werken. Vroeger stonden de verschillende belangengroepen heel wat 
meer tegenover elkaar dan tegenwoordig, nu er ook veel boeren zijn, die aan biologische land-
bouw doen. Veel boeren zijn immers ook natuurbeschermers. 

Daarna kwam de situatie van het Eemskanaal aan bod, een kanaal dat als het ware 'op het 
land ligt'  beschermd door dijken. Maar dit kanaal ligt ook midden in het aardbevingsgebied. 
Dat houdt extra risico's in.

Vervolgens kwam de financiering van de waterschappen aan de orde. Daarvoor zorgen de 
bewoners (de ingelanden) van een gebied. Hoeveel ze betalen, hangt af van de WOZ-waarde 
van hun huizen en de hoeveelheid grond, die ze bezitten. Een waterschap is een zelfstandige 
overheid, waarbij de provincie wel op een aantal zaken let. De corebusiness is veiligheid. Een 
waterschap is er niet voor het water, maar voor de veiligheid van de burgers en de bedrijven.

De kerntaken van een waterschap zijn: het zorgen voor een goede waterkwaliteit, -kwantiteit 
en -kering. Daarnaast valt in een aantal gevallen het vaarwegbeheer er ook onder en daar-
naast nog gebiedsontwikkeling. Hierbij is te denken aan de inrichting van waterbergingen, 
zoals  de Onlanden, ten zuidwesten van de stad Groningen. Door de aanleg hiervan loopt de 
stad  geen gevaar meer bij een grote waterafvoer vanuit Drenthe. 

Ook waterzuivering hoort tot de kerntaken en dat geldt ook voor het inspelen op de klimaat-
verandering en het optimaliseren van ecosystemen.

Gekozen bestuur
Het bestuur van een waterschap wordt gekozen. Er doen belangengroeperingen en politieke 
partijen als de PvdA, de VVD, het CDA en de CU aan de verkiezingen mee. Momenteel vallen 
die verkiezingen samen met die voor Provinciale Staten. Het algemeen bestuur van Noorder-
zijlvest bestaat uit 23 leden, waarvan er zeven door belangengroepen worden benoemd. Uit dit 
bestuur worden vier leden gekozen, die samen met de dijkgraaf het dagelijks bestuur vormen. 
De dijkgraaf wordt benoemd door de Kroon. 

Aan de orde kwam nog de wens voor een nieuw gemaal bij Lauwersoog, dat anders dan het 
huidige spuisluizencomplex Clevering, dat alleen via vrij verval kan lozen, ook met behulp van 
pompen of andere installaties, water kan uitslaan als dat nodig is. 60% van het water in het 
Lauwersmeer is afkomstig uit Friesland. De plannen, die er lagen voor een nieuw gemaal, zijn 
helaas door de Friezen afgeschoten. Toch zal zo'n gemaal er moeten komen, nu de zeespiegel 
steeds meer stijgt en het wateraanbod regelmatig groot zal zijn.
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Middel liet ook nog een afbeelding zien van de trots van Noorderzijlvest:  het 100 jaar oude 
gemaal Electra bij Lammerburen.

Daarna schetste de dijkgraaf een aantal scenario's, waarbij het goed mis kan gaan. Zo zou bij 
een Noordwesterstorm het water in de Dollard hoog kunnen worden opgestuwd. Het kan dan 
niet de Eems in lopen, want de Duitsers hebben er Sperrwerke gebouwd. Als dat water dan 
terug loopt en en tegelijkertijd vanuit het Noorden nog meer water wordt aangevoerd, dan zou 
het kunnen gebeuren dat de Ommelanderzeedijk breekt bij een aardbeving. Het water stort 
zich dan naar binnen en bereikt binnen korte tijd zelfs het UMCG in de stad Groningen. Het is 
dan ook niet voor niets dat de dijk Eemshaven/Delfzijl wordt aangepakt.

Daarnaast behoeft de Ommelanderzeedijk bij het Vierhuistergat extra zorg en aandacht. Door 
stromingen, waardoor zandafvoer optreedt, kan daar een probleem optreden. We doen er al-
les aan om er voor te zorgen dat dergelijke situaties niet zullen ontstaan, aldus Middel, maar 
100% veiligheid bestaat niet!

Gevolgen aardbevingen
De impact van de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning op het beheer van Nooorder-
zijlvest is groot. De spreker riep de uitspraken van Meint van der Sluis in gedachten, die al 
heel lang geleden waarschuwde voor de gevolgen van de gaswinning. Hij werd door de NAM 
belachelijk en kapot gemaakt. Hoe zeer kreeg hij gelijk. 

Middel ging verder en vertelde dat in het gebied boven het Groninger veld elk jaar, met een 
kans van 14% , er een beving kan optreden met een kracht van 4 of meer op de Schaal van 
Richter. Stel je eens voor, ging hij verder, wat de KLM zou doen als er elk jaar een kans van 
14% zou zijn dat er een vliegtuig naar beneden zou komen. Wat zou men daar dan gaan doen?

De bevingen boven het Groninger veld zijn geïnduceerde bevingen op een geringe diepte. 
Deze zijn niet te vergelijken met tektonische aardbevingen op grote diepte. Ze zijn dan ook 
heftiger.

Voor de infrastructuur in het gebied van Noorderzijlvest kunnen aardbevingen rampzalig uit-
pakken. Denk daarbij aan de dijken, de persleidingen en ook aan de buizen voor het gastrans-
port. 'De persleiding van de stad naar Garmerwolde loopt precies door het aardbevingsgebied. 
Als deze leiding het begeeft, kan afvalwater van 200.000 mensen vanuit de stad niet weg. Het 
komt dan in het open riool de Diepenring en de vijvers terecht. De stank is er binnen de kortste 
keren ondraaglijk.

Maar ook bij het Eemskanaal kan het helemaal goed fout gaan, liet Middel d.m.v. een kaart 
zien. Als de noordelijke Eemskanaaldijk doorbreekt, dan komt een immens gebied onder water 
te staan. De kans is dan groot dat ook de dijk aan de zuidzijde het begeeft, zodat ook daar 
een flink gebied onder loopt. Dan zullen ook de gasputten verzuipen en buiten bedrijf raken. In 
Nederland zal men zich dan pas realiseren waar Groningen ligt.

Om er voor te zorgen dat genoemde dijken aardbevingsbestendig worden gemaakt, moet de 
NAM  betalen. Dat gebeurt ook. 

Daarnaast worden alle dijken steeds gecontroleerd en aangepakt. Dat moet ook,want de nor-
men waar ze aan moeten voldoen, worden, door de gevolgen van de klimaatverandering, 
steeds strenger. In 2022 moet alles op orde zijn.

Een van de aanwezigen, die als kind de watersnoodramp in Zeeland had meegemaakt, wilde 
weten hoe het zit met de veiligheid van de burgers als het mis gaat. Hoe weten ze waar ze 
aan toe zijn en wat ze moeten doen. Middel vertelde toen hoe de Veiligheidsregio werkt. Daar 
zitten veel partijen, als waterschap, brandweer, politie en leger in, die regelmatig oefenen. Er 
wordt daar met de meest uiteenlopende scenario's rekening gehouden. De veiligheid van de 
burgers is daarbij altijd het uitgangspunt.

Hoosbuien
Door de verandering van het klimaat stijgt niet alleen de zeespiegel, waardoor de dijken moe-
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ten worden aangepast. Ook zullen er steeds meer hoosbuien voorkomen, die voor maatschap-
pelijke ontwrichtingen gaan zorgen. Er valt in een gebied per jaar niet meer water, maar wat 
er valt, komt in kortere periodes. Er valt dan zoveel dat dat niet kan worden opgevangen, ook 
niet door de beken te hermeanderen. Steden en dorpen zullen te maken krijgen met over-
stromingen. Daarnaast zullen orkanen krachtiger worden en ook wij krijgen te maken met de 
uitlopers er van. We staan nog maar aan het begin,' aldus Middel. 'De noordwesterstormen 
zullen verder steeds heviger worden. De mensen hebben er zelf een zootje van gemaakt' ging 
hij verder. Drie keer  in een jaar met een vliegtuig op vakantie gaan, is geen goede keuze. Be-
woners kunnen trouwens zelf meewerken om het tij, wat betreft de overstromingen, te keren. 
Ze kunnen er voor zorgen dat regenwater in hun tuin in de bodem kan zakken. Haal de tegels 
uit de tuin en zorg voor gras en borders. Speelplaatsen (zoals dat b.v. in Rotterdam al gebeurt) 
kunnen als waterberging worden gebruikt'.  

Een weinig wenkend perspectief is de hittestress, waar ook rekening mee moet worden ge-
houden, In bebouwde omgevingen kan de warmte bij hogere temperaturen niet meer weg. On-
langs werden in Australië temperaturen van 47 graden Celsius gemeten. De nadelige gevol-
gen voor de volksgezondheid zijn immens. Veel oudere mensen zullen dood gaan. 

Volgens Middel is het een teken aan de wand, dat we momenteel ook een minister voor kli-
maat hebben.

Hij pleitte er voor om de benadering van genoemde problematiek buiten de partijpolitiek te 
houden. Daarvoor is deze veel te ernstig. 

'Er gaat in deze wereld veel veranderen', aldus Bert Middel, 'maar we hebben met elkaar toch 
altijd een oplossing kunnen vinden. Daarvoor moet wel de bereidheid bestaan De samenle-
ving gaat verder en we moeten op de situaties in spelen: Niets doen is geen optie. Daarnaast 
bedenken slimme waterschappers ook steeds nieuwe oplossingen'.

Dick Balk dankte de spreker hartelijk voor zijn indringende verhaal en had als dank voor deze 
geheelonthouder een mooi stuk oude kaas.

Middel werd tijdens de morgen overigens al aangeschoten om ook elders dit verhaal te komen 
vertellen.

Dit artikel van Janny de Weijs, stond grotendeels in de Ommelander Courant van 18 januari j.l..



21 Contactblad 15 februari 2018www.contactblad.info

Rommelmarkt Sauwerd - Wetsinge

Onze jaarlijkse rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op vrijdag, 20 april. Aanvang 17.30 uur 
op het Kerkplein in Sauwerd. 

De spullen worden opgehaald op maandag 16 april vanaf 18.00 uur.

Verzoek om de goederen zoveel mogelijk langs de weg te plaatsen.

Geen grof vuil. Geen afgedankte apparaten als bijvoorbeeld koelkasten, wasmachines en 
computers. 

Wanneer spullen u eerder in de weg staan of er een woning leeg gehaald moet worden bel 
dan met:

* Henk Valkema       050 3061220 of             

* Tjeert Geertsema         050 3061576) of

* Piet Drijfhout                050 3061960).             

De opbrengst van het vorig jaar is overgemaakt voor noodhulp op Sint Maarten. 

Namens de commissie:
Piet Drijfhout,  Noorderweg 10, Sauwerd

Locatie gezocht bij N361 in Sauwerd voor meting luchtkwaliteit

Meteosauwerd heeft sinds kort ook meetapparatuur aangeschaft voor het meten van de lucht-
kwaliteit van Sauwerd e.o.

De resultaten hiervan zijn zichtbaar op  http://www.meteosauwerd.nl

Het gaat hierbij om fijnstof metingen PM10 en PM2.5 verdere uitleg over deze stoffen kunt u 
ook vinden op de site.

En natuurlijk zijn er ook de eigen weersvoorspellingen e.n.z voor Sauwerd e.o. te vinden.

Mocht er iemand zijn die langs de N361 woont en zich beschikbaar wil stellen om ook daar 
meetapparatuur op te moge hangen, neem dan even contact met mij op.

Ik heb n.l. nog een tweede meetstation tot mijn beschikking.

P. Kampen beheerder van o.a.  http://www.meteosauwerd.nl  meteosauwerd@ziggo.nl

Vierde en laatste jamsessie seizoen 2017/2018 in 't Witte Hoes

Muziekliefhebbers, die graag in een intieme sessie muziek willen maken of er naar willen luis-
teren, die doen er goed aan om op zondag 18 febrauri naar 't Witte Hoes te komen, waar al 
weer de vierde en laatste jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het winterseizoen 
2017-2018 plaats vindt.

Het is voor het vijftiende seizoen, dat de CCA deze activiteit organiseert. Inmiddels zijn de 
jamsessies niet meer uit Adorp weg te denken. Ze zijn inmiddels een begrip in de regio en zelfs 
daarbuiten. Steeds meer muziekliefhebbers weten de weg ernaar toe te vinden. Lou Leeuw is 
steeds als vaste muzikale gast van de partij. De samenstelling van de rest van de band wis-
selt steeds. Liefhebbers kunnen alleen of met anderen nummers (mee) spelen. Ook complete 
bands zijn welkom. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Dat geldt echter niet voor bla-
zers. Zij dienen hun eigen instrumenten mee te nemen. De jamsessies beginnen steeds om 
16.00 uur en de toegang is gratis.
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Boekspots Adorp

Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen 19.00-20.00 uur uw (oude) boeken in 
Artharpe brengen voor Boekspots.

De inleverdata zijn:
Maandag 5 maart 
Maandag 9 april 
Maandag 7 mei 
Maandag 4 juni 
Maandag 2 juli 

In Artharpe staan drie boekenkasten, twee in de hal en een derde in de ‘huiskamer’ van het 
dorpshuis. U kunt de boeken die hierin staan vrijelijk meenemen of lenen.

We hopen dat door schenkingen het aanbod regelmatig gewisseld kan worden.

Geschonken boeken
Vrijwilligers van de boekenpost zijn iedere eerste maandag van de maand van 19.00-20.00 uur 
in Artharpe aanwezig om boeken die u wilt schenken in ontvangst te nemen. We hanteren wel 
wat voorwaarden voor het schenken van boeken:

• alleen Nederlandse of in het Nederlands vertaalde romans (geen non-fictie)
• alleen boeken die in goede staat verkeren
• de medewerkers van de boekenpost beoordelen of een boek geaccepteerd wordt
• de schenker gaat ermee akkoord dat een boek waar geen belangstelling meer voor is, 

weggedaan wordt.

Nieuwjaars dorpstafel

De Nieuwjaarsdorpstafel in Artharpe op 12 januari j.l. in aanwezigheid van burgemeester 
Michels, wethouder Verschuren en twee raadsleden die allen voor de laatste keer als verte-
genwoordigers van de gemeente Winsum een Nieuwjaarsbijeenkomst in Adorp bijwoonden.

De dorpstafel was goed bezet met vertegenwoordigers van verenigingen en inwoners van 
Adorp en Sauwerd. Een bijzondere dorpstafel met een keur aan verrukkelijke kleine gerechten 
waarvoor de kok, Ingrid Slierings veel complimenten ontving. Bij de voorbereiding en bedie-
ning werd zij geholpen door vrijwilligers en, niet te vergeten door leerlingen van de basisschool 
die hun best deden om hun beste beentje voor te zetten en die overduidelijk veel plezier had-
den in hun taak. Evenals de bezoekers trouwens.

Een regelmatige bezoekster van de dorpstafel uit België, Rit Verbeelen, vertelde over de ge-
woonte in haar familie om de kinderen bij bijzondere gelegenheden te laten speechen. Iets wat 
zij van jongs af aan leren. 

Als u dit leest is de dorpstafel van 2 februari geweest en kijken we alweer uit naar de dorpstafel 
van 2 maart (zie pagina 31 voor het menu). Theo Onnes zal samen met zijn band deze 
dorpstafel met muziek omgeven.
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“Love is all around” Concert Muziekvereniging Adorp

Op zaterdag 17 februari a.s. organiseert Muziekvereniging Adorp een concert voor donateurs 
en belangstellenden. De titel van het concert is “LOVE IS ALL AROUND” en vindt plaats in het 
sfeervolle kerkje van Adorp om 20:00 uur. 

Het thema is liefde. Gelukkig zijn er heel veel mooie nummers geschreven over dit thema en 
hebben we volgens ons een mooie keus gemaakt.

Onder leiding van John Schreurs verzorgen wij voor u met liefde een zeer gevarieerd pro-
gramma. Wegens het succes van hun optreden tijdens ons oktober concert hebben we Josien 
Miedema en Gert Polkerman ook weer uitgenodigd om een aantal mooie nummers ten gehore 
te brengen. Ook wagen we ons aan een nieuw avontuur; we zullen samen met Josien optre-
den. Kortom; tijd nog moeite is gespaard om er een hele mooie avond van te maken. Voor u. 
Maar ook voor onszelf.

Tijdens de pauze is er uiteraard gelegenheid om onder het genot 
van een kopje koffie of thee even gezellig bij te kletsen.

De entree is gratis. Wel zullen we u vragen om een vrijwillige dona-
tie te schenken aan het eind van het concert zodat we onze kosten 
kunnen dekken.

Contactgegevens

J. de Vries  06-20996464

Concert Het Blauwe uur

Op zondagmiddag, 18 februari een prachtig concert van Het Blauwe uur in 't Sael. 't Sael is het 
middeleeuwse voorhuis van de monumentale pastorie in Groot Wetsinge. Dit concert begint 
om 15.00 uur.

Hun programma is passie en weemoed uit Eu-
ropa met eigen werk en bewerkte covers uit 
Europa. Met recht 'Europeana'.

De driemansformatie bestaat uit Tim Meeuws 
(zanger), Conny Essbach (accordeon en clari-
net) en Ron Glasbeek (gitaar en banjo).

Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hap-
jes passend bij de muziek. De mooie muziek, 
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen 
voor een prachtige middag.

De datum is zondag 18 februari om 15.00 uur.

Deze voorstelling kost €15,00 inclusief hapjes. 
Tijdens de pauze serveren wij hapjes passend 
bij de tijd of thema van de muziek.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek 
zullen u verrassen. In verband met beperkte 
zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via 
 www.tsael.nl en  050-306 21 96
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380 kV-hoogspanningslijn: inpassingsplan en besluiten ter inzage

Tot en met vrijdag 23 februari 2018 liggen het inpassingsplan en de besluiten ter inzage voor 
de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding van station Eemshaven Oudeschip naar 
station Vierverlaten.

Het ontwerp inpassingsplan, het MER en de ontwerpbesluiten hebben van 23 juni 2017  tot 
en met 3 augustus 2017 ter inzage gelegen. Daarnaast heeft van 18 augustus tot en met 28 
september 2017 de ontwerp-ontheffing beschermde soorten ter inzage gelegen (fase 2). Een 
ieder kon naar aanleiding van de ontwerpbesluiten een zienswijze indienen. Op de ontwerp-
besluiten zijn binnen de zienswijzentermijn 35 unieke zienswijzen in het kader van fase 1 en 2 
binnengekomen. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties hebben het inpassingsplan vastgesteld en de besluiten zijn geno-
men door de desbetreffende bevoegde gezagen, rekening houdend met deze zienswijzen.

Ter inzage
Alle stukken zijn in te zien op  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eemshaven-oude-
schip-vierverlaten-380-kv en (tijdens kantooruren) op het gemeentehuis te Loppersum en te  
Winsum (voor openingstijden en andere contactgegevens zie pagina 8).

Ter inzage liggen het vastgestelde inpassingsplan, milieueffectrapport (MER) en de volgende 
overige besluiten. Dit betreft 15 omgevingsvergunningen voor de aanleg van de hoogspan-
ningsverbinding en het station, vergunningen en ontheffingen voor het kruisen van - en werk-
zaamheden nabij wegen, waterwegen en spoorwegen, de Wet natuurbescherming, vergun-
ning Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en Waterwetvergunningen.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-inpassingsplan en/of 
een ontwerpbesluit kunnen beroep instellen bij de Raad van State. In de kennisgeving staat 
uitgelegd hoe dit werkt.

Fotografisch Geheugen

Sauwerd ca. 1960: winkel en wagen van Mulder

Deze keer opnieuw een foto die goed aansluit bij 
het interview. De foto is genomen voor de winkel 
van Mulder aan de Schoolstraat in Sauwerd. Op 
de foto staan Redmerdina Mulder-Koekkoek en 
dochter Martje. Achter hen de gele wagen waar 
respectievelijk hun man en vader Maarten Mulder 
letterlijk mee de boer op ging.

In 2003 heeft er een uitgebreid verhaal in het Con-
tactblad gestaan over een reeks van opeenvolgen-
de eigenaren, geschreven door Reina de Lange. 
Een korte samenvatting volgt hieronder.

Maarten Mulder had de zaak overgenomen van de 
familie Land, die op hetzelfde adres woonde. Na 
Mulder zette Albert Wester de zaak voort, maar op 
een ander adres, te weten Oude Winsumerstraat-
weg 1. Naast boerengerei verkocht hij daar ook an-
dere artikelen. Wester deed op zijn beurt de handel 
en het winkelpand over aan Jan Antuma. Hij was 
de laatste die in het dorp boerengerei verkocht, dit 
naast huishoudelijke en kantoorartikelen.



25 Contactblad 15 februari 2018www.contactblad.info

Melkrijder Mulder: werken was mijn hobby.
Een interview met Freerk Mulder

Freerk Jan Mulder is geboren op 6 februari 1936 in Sauwerd en wordt dus deze maand 82 jaar. 
Hij is geboren in het huis Schoolstraat nummer 20, het meest noordelijke deel van de School-
straat, achter het huis van Jaap Bosma. Zijn moeder (geb. 1900) had een kruidenierswinkel. 
Zijn vader Maarten (1897) ging met ijzerwaren bij de boeren langs: boerengereedschap als 
grepen, vorken, harken, touw, potten en pannen.

Zijn vader stalde ’s avonds zijn wagen bij de laatste boer en ging dan met de sjees met het 
paard ervoor naar huis. Een sjees is een lichte kar met twee grote wielen. Die sjees had hij 
overdag achter de wagen gebonden. De volgende dag nam hij dan weer nieuwe voorraad 
van huis mee in de sjees. Later kreeg hij een brommer, een Solex, waarmee hij heen en weer 
reisde. Het paard mocht dan zo lang bij de boer op stal staan.

Zijn vader reisde zo een groot gedeelte van Noord-Groningen af. Freerk heeft zelf ook nog 
meegeholpen als jonge jongen door spullen naar boeren te brengen, tot aan Oldehove aan 
toe, op de fiets. Jaren later neemt Albert Wester de zaak van Freerks ouders over en vestigt 
zich ermee in het pand Oude Winsumerstraatweg 1 (Wester heeft de zaak na enige jaren 
overgedaan aan Antuma, die er uiteindelijke mee stopte; daarna is in het pand een tijdje het 
postkantoor gevestigd geweest; en na vertrek van de familie Antuma kwam er broodwinkel 
'Anita' in).

Freerk heeft één broer, Melle (1927) en vier zusters, Rika (1928), Grietje (1929), Hilda (1932) 
en Martje (1941). Alleen Grietje en Martje leven nog, de anderen zijn overleden. In 1942 ging 
Freerk naar de lagere school. Het duurde daarna maar een paar weken, toen vorderden de 
Duitsers de school. Tijdens de bevrijding namen de Canadezen de school van de Duitsers 
over.

In het laatst van de oorlog en ook nog na de bevrijding was er geen brandstof voor de ver-
warming van de school. De kinderen kregen huiswerk van school op, dat ze thuis moesten 
maken en dat de volgende dag laten nakijken op school, waarna ze weer nieuwe opgaven 
mee kregen. Toen Freerk in de vijfde klas zat, hij was toen elf jaar, in 1947, kregen ze maar 
één rapport in het jaar.

De Canadezen zaten ook in het huis waar tot voor kort cafetaria Dix was gevestigd, toen be-
woond door F. Arwert, die er een manufacturenwinkel had. Daar werd ook gekookt voor de 
soldaten. Freerk en zijn kameraden roken dat er vlees gebraden werd. Dat rook erg lekker, ze 
waren in de oorlog bepaald niet verwend in dit opzicht. 

De kok ging op zeker moment even weg en de jongens gristen de pan met vlees mee en 
renden er mee naar het stuk land achter de oude begraafplaats. Daar hebben ze het vlees 
opgegeten. Ik zeg: “Dat was dus eigenlijk een oorlogsmisdaad,” waarop Freerk in lachen uit-
barst.

Volgens Freerk waren er veel onderduikers in Sauwerd. Zelf hadden zijn ouders ook twee 
onderduikers in huis, een Joods echtpaar. Voor de kinderen waren dat “oom Piet” en “tante 
Annie”. 
Ze waren afkomstig uit Zwolle en de man was vertegenwoordiger bij de firma Troostwijk. 

Voor de oorlog al kwam de man al bij zijn ouders om de spullen te leveren, die zijn ouders 
verkochten. Ze zijn in het midden van de oorlog gekomen en ondergedoken gebleven tot de 
bevrijding. Op mijn vraag waar die mensen dan verbleven in hun huis, zegt Freerk: “O, gewoon 
bij ons in de kamer.” 

“Maar,” vraag ik weer, “als er dan eens een razzia was, of als er toevallig Duitsers bij jullie 
kwamen, waar bleven ze dan?” Freerk: “Er kwamen nooit Duitsers bij ons.” Maar die onderge-
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doken Joden hadden ook kennis aan boer Nieuwenhuis. Die woonde op de boerderij aan de 
Karspelweg een dikke honderd meter voorbij “Doatemoa’s til” (de brug over het Wetsinger-
maar, ten westen van Groot Wetsinge, BK). De boerderij staat in de lengterichting vlak langs 
de weg, nu bewoond door de familie Baas. Hier konden ze zich in noodgevallen verbergen, 
wat overigens nooit nodig is geweest volgens Freerk.

Kapper Bos knipte het haar van de man, ’s avonds. “Kwam de kapper dan aan huis?” vraag 
ik. “Nee,” zegt Freerk, “de man ging zelf naar de kapper.” “Maar, kon je dan als onderduiker 
gewoon over straat?” vraag ik weer. Freerk: “Het was ’s avonds meestal donker en er brandde 
nergens licht, alles was verduisterd op last van de Duitsers. Maar je moest natuurlijk wel goed 
uitkijken.” 

Deze Joden zijn na de oorlog naar Israël geëmigreerd. Een dochter van oud-onderwijzer Boeij-
enga uit Sauwerd woont ook in Israël. Daar trof ze deze mensen. Ze kwamen aan de praat en 
ze zei dat haar ouders in Sauwerd woonden. Toen vroeg het Joodse echtpaar of ze de familie 
Mulder wel kende. Dat was het geval.

Na de oorlog moest Freerk nog tot zijn veertiende naar de lagere school. Dat was in 1950. Hij 
moest acht klassen doorlopen. Volgens Freek omdat hij tot zijn veertiende leerplichtig was en 
geen vervolgonderwijs ging volgen. Daarna ging Freerk aan het werk bij boer Dirk Wibbens op 
Hekkum. Het adres, Hekkumerweg 8, is na de tweesprong op Hekkum links de eerste boer-
derij aan de linkerkant, aan een vrij lange ree. 

Daar heeft hij gewerkt tot zijn achttiende jaar in 1954 als boerenknecht. Freerk is daarna wel-
iswaar gekeurd voor de militaire dienst en ook goedgekeurd, maar is nooit in actieve dienst 
geweest. Hij was buitengewoon dienstplichtig. Hij heeft altijd graag chauffeur willen worden. In 
deze tijd haalde hij zijn rijbewijzen en kwam daarna aan het werk bij Anno Maring in Sauwerd. 

Maring woonde aan de westzijde van de Provincialeweg, in het huis naast de ingang van de 
later gebouwde Vrijgemaakte kerk, het huis waar nu Jaap Korringa woont. Maring had een 
transportbedrijf met een dienst tussen Groningen en Rotterdam. Op maandag werd een truck 
volgeladen die daarna naar Rotterdam reed. Vanaf Rotterdam kwam er dan weer een truck 
met stukgoed terug in Groningen.

Boderijders gingen daarna alles rondbrengen in de stad Groningen en omgeving. Freerk reed 
toen op een vijf tons-truck om de spullen in een wijde kring rond Groningen af te leveren. Vrij-
dagnachts kwam de volle trailer uit Rotterdam aan, die ze ’s zaterdags leeghaalden en vanaf 
de maandagmorgen gingen rondbrengen. Zaterdagsmiddags waren ze toen vrij.

Een paar jaar later nam Maring het bedrijf van de boderijder Brander uit Sauwerd over. Bran-
der woonde in het huis tussen café Van Zijl en stijf tegen garage Homan aan. Het witte huis 
is enige jaren geleden gesloopt. Een broer van Maring was de bijrijder van Freerk. Ze reden 
aanvankelijk alleen stukgoederen en later ook landbouwproducten als los zaad. 

In de avonduren hielp Freek toen ook nog melkrijder Nieboer. Nieboer woonde bij het haventje 
van Sauwerd, waar nu Reinder van der Veen woont, 't Opslag. Nieboer kon het zware werk 
van melkrijder op den duur niet meer aan. Toen Nieboer stopte als melkrijder nam Freerk ont-
slag bij Maring en nam het bedrijf van Nieboer over. Dat was in april 1961. 

De melkbussen werden naar de melkfabriek in Bedum gebracht. Hij was nu zelfstandig 
ondernemer en verdiende toen meer dan het driedubbele dan eerder bij transportbedrijf Ma-
ring. Maar alle kosten voor het bedrijf waren ook voor hem: benzine, reparatie en onderhoud 
van de auto, soms pech met extra kosten en de verzekeringen.

Freerk is in november 1959 getrouwd met Aly Reker (1938) uit Winsum. Zij gingen wonen 
in het eerder genoemde witte huis naast vrouw Homan in Sauwerd, waar eerder boderijder 
Brander heeft gewoond. Uit het huwelijk zijn drie kinderen geboren: Tilly (1960), Ria (1962) en 
Marten (1964). 
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Ze hebben één kleinzoon van 28 jaar. Deze is, net als eerder zijn grootvader Freerk, vrijwel 
nooit thuis. Hij is internationaal chauffeur met zijn eigen vrachtwagen. “Op dit moment zit hij in 
Zweden,” zegt Freerk met enige trots. “Maar àls hij thuis is, komt hij zeker even bij ons langs.”

Na twee en een half jaar verhuist het gezin Mulder naar de Plantsoenweg, het huis naast het 
eerdergenoemde pand Oude Winsumerstraatweg 1 (waar Wester de zaak van Freerks ou-
ders in voortzette). Zij hebben daar gewoond tot 1990. Thans woont Visser in dat huis. Daarna 
kochten ze het huis De Groenlanden 11 van de laatste burgemeester van de voormalige ge-
meente Adorp. 

Deze burgemeester, Bruins Slot, vertrok met gezin vanwege de gemeentelijke herindeling 
naar Leens. In dit huis hebben ze gewoond tot 2016. Nu wonen Freerk en Aly in Winsum, in 
een seniorenwoning aan de Jan Altinkweg, nr 20. Ze hebben het wel moeilijk gevonden om uit 
Sauwerd weg te gaan. Maar het huis en de tuin werden hun te groot.

Freerk heeft vijftien lang jaar gereden met melkbussen. Dat was erg zwaar werk. Al die volle 
melkbussen op de auto plaatsen. “En dan kwam er soms nog een “bred” (houten plaat) op 
voor nòg een laag melkbussen,” zegt Freerk. Die zware melkbussen moesten dan nòg hoger 
omhoog getild worden. 

Ik zeg dat je daar sterke armen van krijgt. Freerk bevestigt dat. “Maar al die melkrijders zijn 
er wel aan kapot gegaan. Toen had ik er geen last van maar nu wel: twee nieuwe heupen en 
een nieuwe knie. En de andere knie begint ook te haperen. Nu kan ik niets meer.” Hij gaat er 
tweemaal in de week mee naar de fysiotherapeut.

Zijn vrouw Aly somt op: “ Op zondagnacht ging hij melkrijden om twaalf uur. Hij reed dan de 
hele nacht door tot zeven uur ’s morgens. Daarna deed hij de maandagmorgenrit tot twaalf uur. 
Als hij dan thuiskwam ging hij even een paar uur liggen. En daarna weer de avondrit.”

“Als hij dan om elf of twaalf uur thuiskwam ging hij nog mijn vader helpen, die ook een trans-
portbedrijf had. Hij was dan de hele nacht met de veewagen op pad. En dinsdagmorgen ge-
woon weer de nieuwe morgenrit. En zo alle dagen door.” Hij reed bijna door heel Noord-Gro-
ningen, soms in één rit 175 km. En dat tweemaal daags… 

Freerk was toen een grote sterke kerel die wel wat aan kon. Hij voelde zich nooit moe. En hij 
was ook nooit ziek. Maar zijn vrouw Aly zegt hierop: “Freerk is wel een keer met een gebroken 
enkel aan het werk geweest hoor.” Freerk, grijnzend: “Ik ben toen maar bij één boer geweest. 
Ik kon de koppeling van de auto nauwelijks meer intrappen.” 

“Dat is het nadeel van eigen baas zijn, als je niet werkt heb je ook geen inkomen. Dus kun je 
eigenlijk niet ziek zijn,” zegt Freerk. Hij had toen wel een kleine ziekteverzekering. In de situ-
atie van die enkelbreuk reed Willem Bloem uit Klein Wetsinge zolang voor hem. 

Freerk deed dat werk tot 1976. Of was dat nou 1975? Er heerst enige verwarring over de juiste 
jaartallen en er komt daarom een groot fotoboek op tafel. Daar staat het gelukkig allemaal in 
met naam en toenaam en met veel foto’s.

In 1976 komt Freerk aan het werk bij de NTM, de Noordelijke Transportmaatschappij te Be-
dum. Hij is dan veertig jaar. Hij heeft het bedrijf met nog twee mensen, waaronder Brontsema 
opgericht en komt als derde man in de directie van de NTM, waar hij overigens nog steeds 
officieel deel van uitmaakt.

Die overgang was naar aanleiding van het verdwijnen van de melkbussen en de opkomst van 
tankauto’s. Boeren kregen in die tijd zelf een melktank, die op gezette tijden werd leeggehaald 
door deze tankwagens. Na een paar jaar reden er zeven tankauto’s voor de NTM. Behalve dat 
hij op de tankwagen reed, was hij ook planner op kantoor. 

Aly: “Dat deed hij er gewoon nog bij.” Freerk kwam ’s morgensvroeg thuis van het melkrijden 
en om negen uur zat hij alweer op kantoor. Aly vroeg hem dan wel eens: “Moet je nu alweer 
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aan het werk”. “Nee,” zei Freerk: “ik màg weer aan het werk.” Dat kantoor was bij Brontsema 
aan huis in Bedum, een groot huis met een aparte kamer voor het kantoor. 

Daar heeft Freerk ook nog leren werken met de computer. Anders dan bijvoorbeeld Roelf 
Boer uit Sauwerd, die ook jaren op een tankauto heeft gereden, maar die in dienst was van 
de DOMO in Bedum, waren ze van de NTM eigen baas. Maar ze reden wel voor de DOMO. 

Ik vraag of er nog bijzondere voorvallen zijn geweest tijdens al die autoritten. “Neu…,” aarzelt 
Freerk. “Jawel hoor,” zegt Aly. “Een jongetje onder de auto gehad.” Die had daardoor een 
schedelbasisfractuur. Het kind hield zich vast aan de vrachtwagen, terwijl die de bocht om 
ging. Gelukkig is dat allemaal wel weer goed gekomen. “Dat is heel erg, vooral als het een 
kind betreft,” zegt Aly.

Een andere bijzonderheid schiet Freerk nog te binnen, de sneeuwwinter van 1979. Zijn tank-
wagen stond als gewoonlijk in Bedum. Hij belde met Brontsema: “Ik kom lopend naar Bedum.” 
“Zou je dat nu wel doen?” vroeg Brontsema. Maar Freerk is toen toch lopend langs het spoor 
door de sneeuw naar het station in Bedum gegaan, en vandaar naar de melkfabriek. 

Vanaf de melkfabriek reed een shovel voor zijn auto aan, om de weg vrij te maken. Achter hem 
reed nog een ambulance. Beiden auto’s moesten naar de stad Groningen. Freerk is toen vier 
dagen niet thuis geweest, hij kon gewoon niet in Sauwerd komen. Hij overnachtte in een hotel 
in Groningen. Maar vreemd genoeg kon je wel richting Appingedam rijden. De wegen waren 
daar naartoe schoon gewaaid door de harde oostenwind.

Freerk heeft tot aan zijn 59-ste jaar gewerkt bij de NTM. Toen kon hij met de VUT, in 1995. 
Daar zag hij vreselijk tegenop. Hij vond het melkrijden erg mooi werk: “Je was zo vrij als een 
vogel en bij de boeren kreeg je vaak een kop koffie en praatte je wat.” Bovendien had Freerk 
door al dat werken geen hobby’s of liefhebberijen ontwikkeld. Maar achteraf is hij er toch blij 
om. Hij was dan misschien helemaal in de vernieling gegaan.

Nadat Freerk met de VUT ging moest hij zichzelf als het ware opnieuw uitvinden. Hij heeft 
een paar jaar een akker gehad op de volkstuinen langs de Valgeweg tussen Sauwerd en 
Klein Wetsinge. Daar verbouwde hij groenten en aardappels. Later had hij een groentetuin op 
Viskenij, op de wierde van Sauwerd, ook wel “Hiltjes toen” genoemd.

Verder houden Freerk en Aly erg van reizen, ze zijn ware globetrotters: Mexico, Thailand, Sri 
Lanka, meerdere malen naar Turkije en Tsjechië, vaak samen met hun vrienden, Roelf en Attie 
Boer. Het leukste vinden ze om met de auto op goed geluk op pad te gaan. De laatste tijd komt 
daar helaas niets meer van, door de gezondheid van Freerk. Gelukkig heeft hij geen kwalen, 
maar lopen wil niet meer zo goed.

Januari 2018, Bé Kuipers

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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Werk van twee kunstenaars tijdens expositie in kerk Adorp
De Culturele Commissie Adorp heeft twee kunstenaars uitgenodigd te komen exposeren. Deze 
expositie wordt gehouden op 3, 4, 10 en 11 maart in de kerk van Adorp. Het gaat hierbij om 
werk van Anna Maria Vargiu (schilderijen en tekeningen) en Ed Schouten (bronzen beelden). 

Zaterdag 3 maart om 14.00 uur zullen drie leden van de formatie Caminante, te weten: Runa 
van den Broek, Marco Lopez en Annelies Lopez Middel de expositie muzikaal openen. Ze 
spelen verschillende instrumenten; gitaar, charango, quena en quenacho (bamboe fluiten) en 
zampoña (zuidameriaanse panfluit) en zang. Daarbij speelt Runa ook percussie. De formatie 
Caminante bestaat sinds 2011, speelt voornamelijk Zuid-Amerikaanse muziek (Andes regio). 

De expositie is op genoemde dagen van 14.00 tot 17.00 uur te bezoeken, de toegang is gratis.

Anna Maria Vargiu
Anna Maria, beginnend kunstenaar uit Warffum, heeft in haar kinderjaren op Sardinië gewoond, 
waar ze verliefd is geworden op het ruige landschap. Haar droom is om uiteindelijk de pracht 
van het Mediterrane eiland daar vast te leggen op doek, maar tot die tijd verwerkt ze hier in het 
hoge Noorden haar liefde voor de natuur in warme stillevens en tekeningen van het Gro-ninger 
landschap. In 2016 heeft ze de academie vroegtijdig verlaten om haar studie zelfstandig voort te 
zetten. Anna Maria werkt uitsluitend naar waarneming en probeert in haar schilderijen en teke-

ningen de sfeer van het moment 
te vangen. Op dit moment werkt 
ze voornamelijk alla prima, een 
techniek waarbij een schilderij 
in één enkele verflaag wordt 
voltooid, zonder onderteken-
ing of -schildering. Ze gebruikt 
hierbij lange, brede kwasten 
waarmee ze losse streken zet 
die haar werk een zekere spon-
taniteit geven. Haar manier van 
werken legt ze uit tijdens de les-
sen die ze sinds december geeft 
bij Onderneming Op Kunstge-
bied in Haren. In de kerk van 
Adorp exposeert zij een selectie 
van de schilderijen en tekenin-
gen die ze afgelopen jaar heeft 
gemaakt.

Ed Schouten
Ed studeerde beeldhouwen aan de Academie Minerva te Groningen 
van 1974-1979. Sinds die tijd maakt hij vooral beelden in brons. Na 
zijn studie heeft hij diverse studiereizen gemaakt naar onder andere 
Australië, Nieuw-Zeeland , Indonesië. Op de Academie en vlak daarna 
maakte Ed vooral beelden, portret en modelstudies. Bronzen vooral, 
steen had niet zozeer zijn aandacht. Later ging hij zich met dieren 
bezighouden. Kikkers hebben hem enorm gefascineerd. Vooral de 
boomkikker die nog sporadisch in Nederland voorkomt. De laatste tijd 
houdt hij zich bezig met andere dieren zoals hangbuikzwijnen, pe-
likanen, maraboes en hanen. Uitgangspunt is de natuurlijke vorm.
Lijnvorming en vereenvoudiging van de vorm is belangrijk. Het werk 
van Ed is regelmatig in binnen- en buitenland te bewonderen.

We zien u/jullie graag!
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

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

Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn.

U hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ASW.

Maandag 19 februari: thema-ochtend 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
De Heer Frans Meenk: het Internationaal Klompenmuseum te Eelde. Klompenmakers ge-
broeders Wietzes; Het ontstaan en geschiedenis van de klomp; Het dagelijks gebruik; De 
klomp als kunst; De klomp als folklore; De klomp met een verhaal.

Maandag 26 februari: 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 vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig om u te helpen met problemen op computer 
gebied en vragen over de cursussen.

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

Wegens groot succes verlengd expositie broers Van Hoogdalem

In de kerk van Klein Wetsinge is tot en met 28 februari een expositie met werk van de broers 
Herbert en Herman van Hoogdalem te bezichtigen.

Herbert van Hoogdalem
Fotograaf Herbert van Hoogdalem zegt over zijn fotografie: "Op veertienjarige leeftijd kwam 
ik in de ban van de fotografie. Tijdens mijn werkzame leven heeft de fotografie mij enorme 
voldoening en de nodige afleiding gegeven. Met een aantal fotografen, zowel beroepsfoto-
grafen als bevlogen amateurs, run ik Fotogalerie Lichtzone in Groningen in de Oude Kijk in ’t 
Jatstraat. Mijn voorkeur gaat uit naar het vastleggen van het Groninger landschap, maar ook 
architectuur en portretten." Herbert van Hoogdalem heeft zijn werk op diverse locaties geëxpo-
seerd. Ook heeft hij het fotoboek Groninger Visualia (2006) uitgegeven met prachtige teksten 
van Eric Bos.

Herman van Hoogdalem
Kunstschilder Herman van Hoogdalem volgde zijn opleiding aan de Academie Minerva in Gro-
ningen, waar hij sinds 1989 werkt als docent. Van Hoogdalem houdt atelier in Sauwerd. De 
voornaamste thema's binnen zijn werk zijn interieurs, portretten en stranden waarbij het licht 
het eigenlijke thema vormt. Herman van Hoogdalem laat in de kerk van Klein Wetsinge een 
serie van vijf portretten zien op groot formaat. De koppen hangen vrij in de ruimte, ze zijn niet 
ingelijst en zijn daardoor direct en kwetsbaar. De blik op de twee portretten die van Hoogda-
lem van de beeldhouwer Jan Steen maakte is omhoog gericht, naar een andere, voor ons 
onbereikbare wereld. 
Sinds 2009 werkt Van Hoogdalem in samenwerking met Gijs Wanders aan het project Ge-
zichten van Dementie. Het bestaat uit een serie zeer grote portretten van dementerenden (al-
len woonachtig in de Dilgt in Haren), met bijbehorende korte documentaires waarin de familie 
vertelt over de invloed van dementie.
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Menu Dorpstafel in Artharpe op 2 maart

Theo Onnes zal samen met zijn band deze dorpstafel met muziek omgeven.

Voorgerecht
• Peer-appel-witlofsalade

Hoofdgerecht
• Boeuf Bourguignon (Frans stoofgerecht van mooi rundvlees gestoofd in rode wijn, groenten 

en kruiden)

Bijgerechten
• Gratin Dauphinois (gegratineerde aardappelschijfjes)
• Ratatouille (groentenschotel)

Nagerecht
• Camembert-mousse met port

Prijs: € 15,-; basisschoolkinderen € 7,50.

Opgeven t/m woensdag 28 februari bij Ingrid:
 ingridslier@hotmail.com of  06 382 489 74

Dorpstafel à la maison in Artharpe, Adorp

Weer iedere week een dorpstafel in Artharpe
Wil je wel eens mee-eten aan de dorpstafel zonder je eerst op te geven? Dat kan binnenkort 
óók in het dorpshuis.

Want naast het 3-gangenmenu met entertainment, dat iedere eer-
ste vrijdag van de maand wordt bereid door Ingrid Slierings, zal 
vanaf 9 maart op de overige vrijdagen door verschillende mensen 
een eenvoudige maaltijd met een toetje voor € 9,00 worden bereid, 
inclusief een gratis consumptie.

Dus: op de 1e vrijdag van de maand blijft zoals nu een mooi 3-gan-
genmenu staan; de overige vrijdagen wordt een eenvoudige maal-
tijd met nagerecht aangeboden.

Hoe werkt de ‘eenvoudige’ dorpstafel á la maison?
Er wordt gekookt voor 16 mensen, 2 volle tafels. Om zes uur staat het eten klaar op de tafels 
en kan er opgeschept worden. Wie spontaan binnenvalt kan mee eten.

De ingrediënten worden zoveel mogelijk gekocht in de dorpswinkel van Sauwerd ter onders-
teuning van de coöperatie. Er wordt ingekocht wat die week het gunstigst is. Het menu en de 
kok van de week worden daarom pas dinsdags op de site van Adorp.com en op de borden in 
Adorp bekend gemaakt.

Wil je het liever thuis opeten? Laat het even weten aan de kok van die 
week. Het telefoonnummer komt op de borden en op de site. Je kunt een 
maaltijd halen vanaf half 7.

Wil je ook meedraaien in de poel van koks? Laat het weten aan de kok 
van de week.

Welkom
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Nieuw boekje met Groningse verhalen van Bé Kuipers

Begin december van dit jaar komt een nieuw boekje uit van Bé Kuipers, getiteld “Gekmans-
waark”. Het zijn korte verhalen in het Gronings, die ook in het Contactblad hebben gestaan. 
Verder zijn de meeste verhalen ook gepubliceerd in het Groningstalige tijdschrift Krödde en in 
zijn digitale opvolger Oader. Ook zijn een paar verhalen 
gepubliceerd in het tijdschrift voor taal en cultuur Toal en 
Taiken. 

Het boekje met 21 verhalen, verdeeld over tachtig pagi-
na’s, is het jaarlijkse begunstigersgeschenk voor abon-
nees van Toal en Taiken en wordt uitgegeven door de 
Stichting ’t Grunneger Bouk te Scheemda, die ook Toal 
en Taiken uitgeeft. Hiervoor wordt ieder jaar een schri-
jver van Groningse verhalen of gedichten uitgenodigd, 
hetgeen beschouwd kan worden als een grote eer. 

Het boekje is daarnaast te verkrijgen in de boekhandel en kost € 9,95. Maar het is ook bij Bé 
Kuipers verkrijgbaar, te bestellen op zijn e-mailadres:  be.kuipers@gmail.com, per telefoon 
 050 3061721, of  gewoon afhalen: Noorderweg 13 in Sauwerd.

Inwoning!

De opvang van al die lieve vleermuisjes gaat gewoon door, want hoe sneu het ook is, ze 
worden wel eens gestoord in hun winterslaap en dan wordt hij of zij gewoon wakker. Dit keer 
betrof het een meisje, broodmager want ze had natuurlijk in deze tijd van het jaar geen voed-
sel gevonden. Daarbij komt ook nog dat er vorig jaar niet veel mugjes waren geweest. Daar 
hebben wij natuurlijk plezier van gehad, want dat gekrab is ook niet alles, maar die arme vleer-
muisjes lijden gewoon honger.

Nu weet onze opvangster gelukkig raad met deze ondervoede schatjes en het eerste is dan 
ook vitamine D geven, wat water en daarna voedsel. Het moet rustig opgebouwd worden an-
ders krijgen de stumpers ook nog een verstopping.

Nu vinden ze vitamine D niet lekker, maar daar gaat het nu niet om. Na wat water komt er ook 
nog een versnapering op tafel namelijk bruine made popjes en dat dan drie om het uur. Tja, 
toen kwam er geen einde aan het vreten en zo werden de vetreserves weer opgebouwd.

Gezien de gang van zaken met dat gebrek aan lekkere mugjes zou het maar zo kunnen dat in 
het voorjaar een explosie van magere diertjes binnenkomt.

Enfin de kleine dame is bij drie kerels gebracht teneinde haar winterslaap toch nog verder uit 
te bouwen. In ieder geval heeft ze het nu lekker warm. Zodra het in het voorjaar mooi weer is 
en ’s nachts geen vrieskou dan mogen ze de natuur weer in.

Zo kwam er ook nog een laatvliegertje binnen, maar liefst helemaal uit Nieuw Amsterdam. Uit-
eraard niet zelf gevlogen, maar per dierenambulance uit Emmen gebracht. Natuurlijk diende 
de nodige informatie ingewonnen. De kleine had ook geen zin in vitamine D. Overigens was dit 
vliegertje op straat gevonden en dan moet wel zeker gecontroleerd worden op hondsdolheid.

Een kleine ruige dwerg zit graag tussen houtstapels. Het advies is dan ook de kleine terug te 
plaatsen op de eventueel aangekruiste plek en vooral niet meer storen. Eerst onderzoeken en 
men kon geen houtstapel vinden, dus dan maar naar de opvang bij Anja. Het gaat nu goed, hij 
wil soms wat eten, maar is nog te mager voor de winterslaap. Zodra hij een vetkraagje heeft 
mag hij pitten. Hopelijk maakt hij geen ruzie met de man en vrouw bij wie hij mag inwonen.

Hedi Schreijner



33 Contactblad 15 februari 2018www.contactblad.info

Muziekvereniging Adorp zoekt nieuwe leden

Muziekvereniging Adorp is heel hard op zoek naar nieuwe leden. Ben jij een beginnende of 
ervaren muzikant en bespeel je een instrument die bij harmonie-, fanfare-en brassband mu-
ziek gebruikt wordt? Dan zoeken wij jou!

Wie zijn wij? We zijn een kleine vereniging waarbij gemoedelijkheid en gezelligheid voorop 
staat.

Wat doen wij? We organiseren zelf concerten in informele sfeer met pakkende thema’s en 
een zeer enthousiast publiek.

In november 2018 organiseren we een groot project samen met een bekende Groninger 
Artiest.
Jouw inbreng is belangrijk; onze leden kiezen muziekstukken die ze leuk vinden.

We repeteren op maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur onder de zeer enthousiaste en 
inspirerende leiding van John Schreurs. Vlak voor een concert repeteren we vaak nog 1x per 
week extra. 

1x per jaar gaan we gezellig met elkaar een weekend naar Duitsland en na de zomer organi-
seren we een BBQ.

Om extra inkomsten te genereren halen we eens per 2 maanden met elkaar het oud papier op 
in Adorp.

Wat bieden wij nieuwe leden:
• Je krijgt gratis een goed instrument en toebehoren van ons in bruikleen
• We verlengen in 2018 de gratis proefperiode van 1 maand naar 3 maanden.
• Breng je een nieuw lid mee naar onze vereniging die minimaal een half jaar lid van onze 

vereniging blijft? Dan ontvang jij als lid een geschenkbon t.w.v. €15,=
• Als je lid wordt ontvang je van ons een verenigingsjas met logo.

Voor meer informatie:
zie onze Facebookpagina en neem contact met ons op via

  muziek-adorp@outlook.com of bel of app ons via

 06-54292243 (Rolinda)

Boekenpost in Sauwerd

Er is een boekenpost voor het afhalen van gereserveerde bibliotheekboeken in Sauwerd. U 
kunt boeken reserveren bij de bibliotheek en aangeven dat u de boeken wilt ophalen in Sau-
werd. Tijdens de openingstijden van de dorpswinkel kunt u daar de gereserveerde boeken 
ophalen en ook weer inleveren. Ook kunt u in de dorpswinkel bij de computer op de koffietafel 
achter in de winkel eventueel boeken reserveren bij de bibliotheek. 
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LAOMAS zoekt leden en helpers

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 ge-
lezen 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.

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 Gron-
ings, 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 

Van de Stichting 55+ ASW         

Weer zin om te bewegen na die lange zomervakantie en wilt u graag in een gezellige en ont-
spannen 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 aerobicsoefe-
ningen gaan we niet uit de weg! Verder doen we oefeningen op gebied van lenigheid, coördi-
natie 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      
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VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen, 
die in Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adres-
gegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvul-
dig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrek-
ken van gegevens aan derden. 
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u 
dan contact op met het Klantcontactcentrum. Bent u inwoner van de gemeente Winsum, dan 
kunt u uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U moet zich dan wel legitimeren. 
U kunt uw gegevens ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl. 
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden, 
dan kunt om correctie vragen.

Verzoek om geheimhouding
U kunt de gemeente verzoeken om geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dit heet 
het recht tot geheimhouding. Geheimhouding is echter niet in alle gevallen mogelijk.
Wanneer een derde (bijv. een advocaat of een curator) om uw gegevens vraagt, zal het ge-
meentebestuur een afweging moeten maken tussen uw belang en het algemene belang van 
de aanvrager. In voorkomende gevallen zal het gemeentebestuur altijd om uw zienswijze vra-
gen, voordat besloten wordt om tot verstrekking van gegevens over te gaan. Tegen een besluit 
tot verstrekking staat beroep bij de rechtbank open.

Opvragen overzicht verstrekte gegevens
U kunt jaarlijks een overzicht opvragen aan wie in het afgelopen jaar uw persoonsgegevens 
zijn verstrekt. U krijgt dan binnen vier weken dit overzicht kosteloos toegestuurd.

Aanvraagformulieren op   www.winsum.nl
De volgende formulieren zijn digitaal beschikbaar op  www.winsum.nl - Gemeentewinkel  
Aanvraagformulier geheimhouding: Gebruik hiervoor de gele button “Product bestellen”.
Aanvraagformulier persoonsgegevens opvragen / overzicht opvragen aan wie het afgelopen 
jaar de persoonsgegevens zijn verstrekt: Informatie basisregistratie personen (BRP) opvra-
gen. Gebruik hiervoor de gele button “Eigen gegevens opvragen”
De aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact op nemen met het Klantcontactcentrum, 0595-447777.

Informatie over persoonsgegevens

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.



36 www.contactblad.info Contactblad 15 februari 2018

VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
Bij verlies of diefstal van een identiteitsbewijs kunt u direct naar de gemeente. Daar vult u 
een verklaring van verlies of diefstal in. Daarna kunt u meteen een nieuw identiteitsbewijs 
aanvragen. Wel blijft het verstandig om bij diefstal, overvallen en andere misdrijven aangifte 
te doen bij de politie. Raakt u uw identiteitsbewijs in het weekend of op een feestdag kwijt en 
is er geen gemeenteloket open? Dan kunt u naar de politie, die hier een mutatie van maakt. U 
kunt daarna alsnog naar de gemeente om de vermissing te melden en een nieuw document 
aan te vragen.
Misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert 
de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik 
stelt de politie een onderzoek in.
Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum,  0595- 
447777.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN 
Als u iets bent verloren, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Zodra er iets is gevonden dat 
lijkt op het voorwerp dat u kwijt bent, kunt u komen kijken. Als het inderdaad van u is, dan mag 
u het meenemen. Geef het ook aan ons door als u iets vindt. 
Op  www.winsum.nl staat de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Type in de zoek-
balk in: gevonden voorwerpen. De lijst verschijnt dan op uw scherm. Hier vindt u ook een for-
mulier waarmee u verloren of gevonden voorwerpen aan ons kunt melden.

UITGIFTE VAN VERWIJDERDE FIETSEN NU OP AFSPRAAK
Fietsen die fout of te lang gestald staan, geven een rommelig straatbeeld, kunnen de door-
gang beperken en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Winsum wil graag een net 
en veilig stationsgebied. Daarom worden fietsen die verkeerd gestald staan bij de stations in 
Winsum, Baflo en Sauwerd verwijderd. Het gaat om fietsen die niet in de metalen gleuf in het 
fietsenrek staan of te lang op één plek staan gestald. Vanaf 1 mei 2016 kunt u uw verwijderde 
fiets op variabele tijden ophalen, na het maken van een afspraak. Hiermee komen de vaste 
afhaaltijden te vervallen.
Eerst een waarschuwing
Heeft u uw fiets fout gestald? Dan wordt uw fiets gelabeld en krijgt u 6 uur de tijd om uw fiets 
op de juiste manier te stallen. Gebeurt dit niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Uitgifte alleen op afspraak
Verwijderde fietsen worden opgeslagen in het fietsendepot bij de afdeling Beheer en Onder-
houd aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. U kunt uw fiets alleen op afspraak ophalen. 
Is uw fiets verwijderd, maak dan een afspraak via ons algemene telefoonnr.  0595 447777. 
U kunt ook langskomen bij ons Klantcontactcentrum om een afspraak te maken. Na betaling 
van de verwijderingskosten van € 25 krijgt u uw fiets dan weer mee.
De gemeente is wettelijk verplicht om de verwijderde fietsen 13 weken te bewaren.  Fietsen die 
langer dan 13 weken in het depot zijn opgeslagen worden naar Ability gebracht. De medewer-
kers van Ability knappen de fietsen op, waarna ze worden verkocht.
Brede banden, ligfietsen en bromfietsen
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs een aparte plek voor fietsen met extra brede 
banden, ligfietsen en bromfietsen. Die passen vaak niet in de rekken, maar zo kunnen ze toch 
gestald worden. Bij de stations Sauwerd en Baflo kunnen mensen dit soort fietsen in het ver-
lengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een brede 
mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Bovenste rekken
Maakt u voor het stallen van uw fiets ook gebruik van de bovenste rekken. Deze rekken zijn 
makkelijk te gebruiken door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er is 
niet veel kracht nodig om een fiets bovenin het rek te krijgen. Bij de rekken hangt een uitleg, 
zodat u kunt zien hoe het werkt.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het 
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot 
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor 
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel Niet
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten 
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook 
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met 
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar

LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
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. 

BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoor-
beeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of 
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga 
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.

Informatie over afvalinzameling en recycling
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SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
U kunt uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de Milieustraat in 
Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze locatie. Voor 
tarieven en meer informatie zie  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.

MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in 
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de in-
stallatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan. 
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal 
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen 
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdag-
middag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op 
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te 
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo 
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken. 

OUD/KAPOT TEXTIEL? GOOI HET IN DE SYMPANYCONTAINER
Sympany zamelt als een van de grootste charitatieve textielinzamelaars in Nederland met 
2.200 textielcontainers, ruim 20 miljoen kilogram textiel in. Het textiel wordt gesorteerd en 
verkocht aan textielhandelaren, sorteerbedrijven en tweedehandswinkels in binnen- en buiten-
land. Sympany is ontstaan door de fusie van de stichtingen Humana en KICI per 1 januari 
2015. Met de opbrengst van de textielinzameling steunt Sympany textiel gerelateerde project-
en in Afrika en India. Zelfredzaamheid en duurzaamheid staat hierbij centraal. Door uw textiel 
in de containers van Sympany te doneren draagt u bij aan deze projecten. 
Textiel doneren
Sympany accepteert alle soorten textiel, ook wanneer het niet herdraagbaar is. Kijk voor meer 
informatie en de dichtstbijzijnde container op  http://www.sympany.nl/vind-een-container

ASBEST
Asbest of op asbest lijkend materiaal gevonden? Eerst naar uw gemeente en dan naar de 
milieustraat!
Asbest vormt een groot risico voor uw gezondheid en dat van anderen. Daarom gelden er 
regels voor het verwijderen en storten van asbest en van asbestgelijkend materiaal, zoals 
Eterniet-golfplaten.
1. Asbest verwijderen? Neem eerst contact op met uw gemeente. Een specialist van de ge-

meente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvra-
gen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.

2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digi-taal een omgevingsvergunning aanvragen.
3. Volstaat een melding? Dan ontvangt u van de gemeente een meldingsformulier.
4. Dit meldingsformulier is nodig om asbest (kosteloos) in te leveren op de milieustraat.
5. Verpak het materiaal dubbel in goed afgesloten doorzichtige folie, met daarop stickers ‘Pas 

op: Asbest’. Plastic en stickers zijn gratis verkrijgbaar bij uw gemeentewerkplaats. Kleine 
pakketten kunt u zelf in de asbestbak deponeren; grote pakketten kunt u het best op een pal-
let of een paar balkjes leggen, zodat ze met de kraan van het aanhangertje kunnen worden 
getild.

6. Als u het materiaal niet als particulier mag verwijderen dan bent u verplicht een gespeciali-
seerd bedrijf in te schakelen voor het verwijderen en afvoeren van asbest.

Op de milieustraat wordt asbest of asbest-gelijkend materiaal alleen geaccepteerd met een 
meldingsformulier en als het is ingepakt. Als u zich aan deze spelregels houdt, zijn er geen 
kosten aan verbonden.
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informatie over subsidies

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerf-
vuilactie 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 organi-
satie. 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 subsi-
die 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 be-
reiken 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.

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 ge-
bied 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 kleinscha-
lige 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, gezond-
heidslessen 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 gemeentewin-
kel bij Sportstimulering, subsidie of bij Buurtinitiatieven, subsidie.

VOOR STARTERS EN BLIJVERS
Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelf-
standig 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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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

NL-ALERT: WAARSCHUWING VIA DE MOBIELE TELEFOON
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft 
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen 
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te 
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied 
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen 
bereikt en beter geïnformeerd. 
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier 
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.

BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een 
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld 
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omge-
ving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar 
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te 
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of 
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij 
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernet-
mail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoor-
beeld een woninginbraak of een brandstichting. 
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onder-
deel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit 
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt 
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samen-
werking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich 
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog 
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar  
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!

Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbe-
middelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er 
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast, 
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de 
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook be-
reid bent om met uw  buren te praten over mogelijke oplossingen. 
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of 
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.

BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR 
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente 
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ over-
tredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast 
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst 
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de 
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de 
omstandigheden. 
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor 
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan 
gerust aan. Hij staat u graag te woord.

IETS MELDEN? Ga naar  www.winsum.nl of bel  0595-447777 
Natuurlijk kunt u altijd meldingen aan ons doorgeven, ook als de BOA niet in de buurt is. 
Ervaart u overlast in uw omgeving?  Dan kunt u dit melden via het digitale meldpunt op  
www.winsum.nl. Of bel ons:  0595-447777. Ook meldingen over gemeentelijke gebouwen 
of bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u hier doen. Hiermee 
helpt u ons ervoor te zorgen dat de gemeente veilig en leefbaar blijft.

CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthou-
der controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een herstelter-
mijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00 
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend 
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.

Informatie over omgeving en buurt
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.
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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.
• 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 wan-
delaars 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, speel-
weides 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?

	

Mijn baasje schept op!
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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.

Informatie over energie(besparing)

	

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 buiten-
lamp 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 op-
lettende 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 Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen. 

Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.

Inbraakpreventie
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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. 

Groenbeheer

ESSENTAKSTERFTE 
In Nederland zijn veel essen aangetast door de Essentaksterfte. De Essentaksterfte is het 
gevolg van een schimmelaantasting.Vaak sterft een aangetaste boom na verloop van tijd af. 
Slechts een heel gering percentage is bestand tegen de Essentaksterfte. Uit de meest recente 
bomeninspectie blijkt dat er in de gemeente Winsum dit jaar ongeveer 160 essen gekapt moe-
ten worden. Dat is 15% van alle geïnspecteerde essen. In vergelijking met voorgaande jaren 
is dit een flinke toename. In dit aantal zijn essen in bosjes niet meegerekend. Om risico’s te 
vermijden zal de gemeente eerst dode takken verwijderen. Wanneer dit niet meer afdoende is 
moet de gemeente helaas overgaan tot kappen. 
Kappen en herplanten
De verwachting is dat de komende jaren een groot aantal essen gekapt moet worden. De es is 
in de gemeente Winsum een beeldbepalende boom: het bomenbestand bestaat voor 35% uit 
essen. Om de bomenstructuur in stand te houden zal herplant plaatsvinden. Zo lang er geen 
resistente essen zijn, kiezen we bij herplant voor andere boomsoorten.

KAP- EN SNOEIPROGRAMMA
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven 
gesnoeid. In het Snoeiprogramma 2017 - 2018 staan de werkzaamheden, met een omschrij-
ving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting. U vindt het volledige programma op 
 www.winsum.nl.
Wegens essentaksterfte worden er essen gekapt, o.a.:
in Adorp: Torenweg, De Vang, Spoorlaan, Munnikeweg en Hekkumerweg
in Sauwerd: Plantsoenweg
in Wetsinge: Karspelweg
Wegens bloedingsziekte worden er kastanjes gekapt, o.a.:
in Adorp: Torenweg
Wegens zwam en/of andere aandoening worden diverse soorten bomen gekapt, o.a.:
in Adorp: Wierumerschouwsterweg
in Sauwerd: Stationsstraat
Wilt u meer informatie, dan kunt u bellen met het Klantcontactcentrum  0595-447777.
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Gladheidsbestrijding

Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. 
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk. 
Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. Wij streven 
naar een maximale veiligheid, voor een redelijke prijs, rekening houdend met het milieu. Dit is 
vastgelegd in de Winterdienst 2017-2018, te vinden op  www.winsum.nl. De Winterdienst ligt 
ook ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

Strooien en schuiven
Gelet op kosten, duurzaamheid en praktische uitvoerbaarheid is het niet mogelijk om in alle 
straten te strooien. Uitgangspunt bij het strooien is dat iedereen binnen een straal van 500 
meter op een gestrooide route moet kunnen komen.
• Bij onverwacht opvriezend wegdek worden de hoofdwegen, bruggen en fietspaden binnen 

3,5 uur gestrooid. Direct daarop volgen dan de wijkontsluitingswegen. Het totale areaal is 
binnen 5,5 uur gestrooid.

• Bij aanhoudende sneeuwval en/of ijzel worden de wegen en fietspaden binnen 5,5 uur na het 
stoppen van de sneeuwval of ijzel sneeuwvrij / gestrooid.

Om gladheid te voorkomen bestrijdt de gemeente de gladheid ook preventief, dus als er glad-
heid wordt voorspeld. Dit gebeurt op doorgaande wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswe-
gen, bus- en schoolroutes en doorgaande wegen langs het water.

Wat kunt u zelf doen?
Het weer blijft een grillig natuurverschijnsel. Niet alle situaties zijn te voorzien! Pas uw wegge-
bruik aan op de weersomstandigheden. Neem zoveel mogelijk de doorgaande routes. Door 
het verkeer wordt het wegenzout verder "ingereden" waardoor achtergebleven sneeuwresten 
snel wegsmelten. Hou de stoep voor uw woning of bedrijf sneeuw- en ijsvrij. Help ouderen een 
handje zodat ook zij zich veilig kunnen verplaatsen.

Gladheidsjournaal
Op  www.winsum.nl vindt u het gladheidsjournaal. Met onder andere de strooiroutes, de 
meest gestelde vragen over gladheidsbestrijding en de laatste uitrukken. Ook melden wij onze 
strooiritten via Twitter.
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