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

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

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

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de 
inlevering drie dagen voor verschijning. Het in elkaar zetten van het blad kost nu eenmaal 
ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd

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

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

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één 
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. In-
zien en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie geprint (die van de 1e van de 
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Vereni-
gingen 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

augustus
tot half aug. Aanmelding voor symposium over combinatie werk en mantelzorg (zie 

pagina 25)
t/m 6 Ubbegaheem gesloten
2 17.00 u. Aan tafel in kerkje Wetsinge; reserveren gewenst (zie pagina 30)
5 t/m 21 Fietsendepot voor bij station weggehaalde fietsen gesloten (zie p. 17)
7 t/m 9 Kermis in Adorp; aanvang op openingsdag om 14.00 u.
19 17.00 u. Bijeenkomst VN panel mensen met een beperking, gemeentehuis te 

Winsum (zie pagina 19)
26 ! Sluiting aanmelding reisje St. 55+ op 2 september (zie pagina 24)

september
2   8.00 u. Reisje St. 55+ Luttelgeest-Kampen-Deventer-Terwolde (zie pagina 24)
8 Rode Kruis, boottocht in Winsum (zie pagina 23)
15 Symposium over combinatie werk en mantelzorg, Blauwe Schuit te Win-

sum (zie pagina 25)
16 17.00 u. Bijeenkomst VN panel mensen met een beperking, gemeentehuis te 

Winsum
21 18.00 u. Ophalen spullen Rommelmarkt Sauwerd op 25 september (zie pag. 18)
24 16.15 u. Verzoamelstee: verdediging proefschrift met resultaten onderzoek, Aula 

van het Academiegebouw, Broerstraat 5 te Groningen (zie pagina 24)
25 17.30 u. Rommelmarkt op Kerkplein te Sauwerd (zie pagina 18)
? of in oktober: inloopbijeenkomst m.b.t. plannen N361 in dorpskommen 

Adorp en Sauwerd en FietsroutePlus (zie pagina 30)

oktober
13 Rode Kruis, uitje naar Museum Wierdenland in Ezinge (zie pagina 23)
? of in september: inloopbijeenkomst m.b.t. plannen N361 in dorpskom-

men Adorp en Sauwerd en FietsroutePlus (zie pagina 30)

november
10 Rode Kruis, uitje naar Visserijmuseum Zoutkamp (zie pagina 23)

Voor activiteiten in de dorpshuizen zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en
 http://www.ubbegaheem.nl  en/of  http://www.contactblad.info/agenda.html
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
2 aug. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
23 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
6 sep. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
13 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Startzondag
20 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
27 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
4 okt. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
11 9.30 u. - Mw. ds. A. Diesemer
18 9.30 u. - ds. H. Pol
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 aug. 9.30 u. - leesdienst

14.15. u. - ds. S.W. de Boer
9 9.30 u. - leesdienst

16.30 u. - ds. G. Meijer
16 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. H.Wijnalda
23 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. L.S.K .Hoogendoorn
30 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. A.G. Bruijn
6 sep. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15. u. - ds. W. Jagersma
13 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Avondmaal

14.15. u. - ds. M.Beute
20 9.30 u. - Chris van Zwol

16.30 u. - ds. H.G. Gunnink
27 9.30 u. - ds. A.J. Minnema

14.15 u. - ds. W. Jagersma
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/



5 Contactblad 1 augustus 2015www.contactblad.info

Vaste activiteiten

Iedere week:
maandag Fanfarecorps Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)

Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
woensdag Pilates in "Artharpe", 10.00-11.00 u.
donderdag Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Voedselbank

	  

De producten die in augustus worden ingezameld zijn: vacuüm verpakt broodbeleg en rook-
worsten.

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Superrr in Sauwerd en tot de 10e van de maand 
kunt u ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien. 

Inzamelingsacties
Gezocht: Collectanten voor Nationaal MS Fonds 23 t/m 28 nov. (zie pagina 31)

juli Voedselbank: blikgroentes en suiker (voor inleveren zie pagina 5).

augustus Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten (voor inleveren 
zie pagina 5).

september Voedselbank: lang houdbare zuivelprodukten en verzorgingsmiddelen (voor 
inleveren zie pagina 5).

oktober Voedselbank: rijst, macaroni en andere pastaproducten; kuipjes of pakjes 
margarine en bak- en braadprodukten (voor inleveren zie pagina 5).

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.  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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

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

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

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

De praktijkassistentes: Gemma van Don-
kelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Ri-
narda van Dijk maken voor u afspraken en 
u kunt bij hen terecht met vragen, voor ad-
viezen en informatiefolders. Tevens voor het 
verwijderen van hechtingen, het meten van 
de bloeddruk en het gewicht, verbinden van 

wonden, het bepalen van Hb (bloedarmoede) 
en bloedsuiker (diabetes) het geven van in-
jecties en vaccinaties en het maken van uit-
strijkjes. Deze zaken het liefs op maandag, 
dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 u.

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

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

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeel-
post van de apotheek (tijden zie boven).

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

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag        8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag        8:00-12:30 u.
woensdag- en donderdagmiddag huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D     0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191         0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer                                112

Uitdeelpost Apotheek in Sauwerd: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.   
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag   10:00-11:00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
Wegens de diverse grote veranderingen in de thuiszorg is het nu ondoenlijk om hier actuele 
informatie te geven. 
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder dan wel het WMO-loket.

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 48874340
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8 .

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

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

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 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum per mail of tel. 0595 447777
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl   /    gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70  9951 AC  WINSUM     /      Postbus 10  9950 AA  WINSUM
Openstelling: telefoon Snelbalie Servicebalie
maandag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
dinsdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
woensdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 19.00 u. 8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
vrijdag 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u.

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daar-
voor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en 
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U hoeft dan niet te 
wachten tot u aan de beurt bent; u wordt meteen geholpen! Kijk op  www.winsum.nl in de ge-
meentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. 
Uiterlijk op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. 
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie 
de gegevens aan het begin van deze pagina.
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u 
direct aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
GEEN AFSPRAAK EN TOCH LANGSKOMEN?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mo-
gelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen.

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

WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 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.

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.

SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
Wilt u gebruik maken van deze gratis service, geef dan bij de aanvraag uw mobiele nummer 
door aan de medewerkers van het Klantcontactcentrum. Het mobiele nummer wordt alléén 
voor de aanvraag gebruikt. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw document klaar ligt. U 
kunt het document op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze 
receptie afhalen. Op woensdag kunt u zelfs tot 19.00 uur bij ons terecht. Op vrijdag zijn we 
’s morgens tot 12.30 uur open. Voor het afhalen van rij- en reisdocumenten hoeft u geen af-
spraak te maken.
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ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).

ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te 
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt 
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Beschikt u niet over internet? Dan bent u van harte welkom de bekendmakingen in het ge-
meentehuis in te zien.

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. Zo kunt u, waar en wanneer 
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk 
systeem, waar veel gemeen-ten, provincies en waterschappen ge-
bruik van maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten 
via  overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Winsum. 
Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeente-
grens 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 geves-
tigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt 
u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekend-
makingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.
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ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• vervangen molenstenen, Molenstreek 3 in Wetsinge, 9773TJ (2015-0118, 5 juli 2015)
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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• wijzigen gebruik van het kerkgebouw, Valgeweg 12 in Wetsinge, 9773TK (2015-0093, 24 juni 

2015)
• plaatsen houten pergola als erfafscheiding, Provincialeweg 5 in Sauwerd, 9771TA (2015-

0101, 30 juni 2015)
• vernieuwen van terrasscherm en rookruimte, Burchtweg 4 in Sauwerd, 9771BB (2015-0079, 

1 juli 2015)
• plaatsen berging, Valgeweg 12 in Wetsinge, 9773TK (2015-0083, 2 juli 2015)
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.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Vereniging voor volksvermaken voor een ‘Kermis-weekend Adorp’ met o.a. braderie en ker-

mis van 7 t/m 9 augustus 2015 in Adorp (09 juli 2015)
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.

WIJZIGINGSBEVOEGDHEID NOORDELIJK REITDIEPGEBIED
Burgemeester en wethouders maken hebben op 30 juni 2015 een planologische wijzigings-
bevoegheid gebruikt (IMRO-code: NL.IMRO.0053.BPBG2015INBR1-VA01) voor het omzetten 
van de natuurbestemming naar agrarisch. Doordat de betreffende percelen uiteindelijk niet 
worden opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (EHS), worden de gronden bestemd 
naar het huidige en toekomstige agrarische gebruik. De bij dit besluit behorende stukken 
liggen van 8 juli t/m 18 augustus 2015 ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Ook kunt u de 
stukken inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder de bovenstaande 
IMRO-code.
Beroep
Tegen dit besluit kan van 8 juli t/m 18 augustus beroep worden ingesteld door belangheb-
benden, die tijdig een zienswijze hebben ingebracht bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Winsum. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die kunnen 
aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.
Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Rechtbank te Groningen, sector Bestuurs-
recht,  Postbus 150, 9700 AD Groningen. Stelt u beroep in, dan kunt u tevens een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Groningen. Het besluit van burgemeester en wethouders treedt in werking op 19 augustus 
2015, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.
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PROEF DUURZAME ONKRUIDBESTRIJDING IN ADORP
In Adorp wordt momenteel een proef gehouden met de ‘weedsteam’, een chemievrije manier 
van onkruidbestrijding. De gemeente Winsum werkt aan een lange termijn plan met de kwaliteit 
van de leefomgeving, en groene en 
duurzame oplossingen als uitgangspunt. 
De weedsteam is een van de manieren 
waarop de gemeente vooruitloopt op de 
invoering van dit beleid. De weedsteam 
wordt ingezet voor het stomen van on-
kruid op paden, wegen en pleinen. Ook 
de machine zelf is vervaardigd uit duur-
zame materialen en zeer efficiënt in ge-
bruik door het lage gas- en watergebruik. 
Op termijn kiest de gemeente Winsum 
mogelijk definitief voor deze milieuvrien-
delijke manier van onkruidbestrijding.

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.

INCIDENTEEL SUBSIDIEPLAFOND BEREIKT
Voor het jaar 2015 heeft de raad € 17.260,58 beschikbaar gesteld voor incidentele subsidies 
op het gebied van jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie. Dit sub-
sidieplafond is bereikt. Dit betekent dat er voor het jaar 2015 voor deze onderwerpen geen 
subsidie meer verleend kan worden. Subsidie voor buurtinitiatieven en sportstimulering nog 
wel mogelijk. U kunt nog wel subsidie aanvragen uit het leefbaarheidsbudget. Dit is bedoeld 
voor kleinschalige buurtinitiatieven, zoals een zwerfvuilactie, kinderspelen of activiteiten op 
het gebied van duurzaamheid. Ook is er nog subsidie beschikbaar in het sportstimulerings-
fonds. Misschien heeft 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 ideeën 
over schoolsport, gezondheidslessen op school, skeelerclinics etc. Dan kunt u subsidie uit 
het sportstimuleringsfonds aanvragen.Kijk in de digitale gemeentewinkel, bij Sportstimulering, 
subsidie of bij Buurtinitiatieven, subsidie.
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MELK- EN SAPPAKKEN NIET MEER BIJ HET OUD PAPIER
De proef met gescheiden inzameling van melk- en sappakken is gestopt. Hoewel de inzameling 
zelf een succes was, blijkt dat nascheiding goedkoper en milieuvriendelijker is. Daarom worden 
de melk- en sappakken weer achteraf gescheiden uit het afval uit de grijze containers. 
Melk- en sappakken weer in grijze container
U kunt uw melk- en sappakken dus weer in de grijze container gooien. Er worden echter 
nog steeds sappakken in het oud papier aangetroffen. Het kan zijn dat hierdoor het oud pa-
pier wordt afgekeurd en dan missen de inzamelaars inkomsten. Of zij moeten handmatig de 
drankenkartons uit het oud papier halen, wat een boel extra werk oplevert. Wij verzoeken u 
daarom dringend om uw drankenkartons gewoon in de grijze container te gooien!

HUMANA MAAKT PLAATS VOOR SYMPANY
De textielcontainers in Winsum hebben sinds eind mei nieuwe stickers. Sympany is de nieuwe 
naam van de in januari gefuseerde textielinzamelaars KICI en Humana. Voorheen was Hu-
mana de textielinzamelaar in de gemeente.

ZONNEPANELEN
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen is het mogelijk energie in een woning te 
besparen. Bijvoorbeeld met isolerende beglazing, een nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel 
huiseigenaren maken gebruik van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardever-
meerdering voor energiebesparende maatregelen. 
Vaak vergunningvrij, soms vergunningplichtig
Een maatregel die aan de buitenzijde van de woning opvallend is, is het plaatsen van zon-
nepanelen. In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder omgevings-
vergunning plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen, waarbij u wél een vergunning moet 
aanvragen. Bijvoorbeeld als u de zonnepaneel of –collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
Meer informatie
In de folder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' van de overheid leest u wanneer u wel of 
geen vergunning nodig heeft. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid. U kunt ook een ver-
gunningcheck doen op het 'Omgevingsloket online' ( www.omgevingsloket.nl/).
Twijfelt u of u wel of geen vergunning nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen met onze 
medewerkers van bouw- en woningtoezicht, via  0595-447777 of  gemeente@winsum.nl.
EEN REGENTON - GOED VOOR HET MILIEU ÉN GOED VOOR U!
Weet u dat in Nederland per vierkante meter dak zo'n 800 liter regenwater opgevangen kan 
worden? Regenwater is schoon water dat u prima kunt gebruiken om bijvoorbeeld planten wa-
ter te geven en uw auto te wassen. Daarmee bespaart u op uw watergebruik en gaat uw reke-
ning omlaag! U kunt nu voor een extra voordelige prijs via de gemeente een regenton kopen. 
Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. 

LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Sinds kort kunt u via uw persoonlijke afvalwijzer naast de data waarop uw container geledigd 
wordt, ook uw ledigingen raadplegen. Kijk op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer-win-
sum-zoeken. Hier kunt u zien hoe vaak uw container is geledigd, en hoeveel kilo er in zat. Om 
de ledigingen te zien moet inloggen met uw DigiD inlogcode. Heeft u nog geen DigiD inlog-
code, dan kunt u deze gratis aanvragen bij www.digid.nl. 
1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente 
u nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat ge-
beurt achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. U ontvangt dus in juli geen rekening 
voor het variabele deel van uw afvalstoffenheffing, maar pas in het eerste kwartaal van 2016, 
tegelijk met de andere belastingaanslagen.



13 Contactblad 1 augustus 2015www.contactblad.info

HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 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

SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
Sinds 1 januari kunt u uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de 
Milieustraat in Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze 
locatie. Geleverd snoeihout en groenafval moet worden afgevoerd. Voor Afvalbeheer Noord-
Groningen brengt dit extra kosten met zich mee. Het tarief voor het afleveren van snoeiafval 
en ander groenafval bedraagt  € 24,20 per 1.000 kg. U betaalt uiteraard naar verhouding voor 
het werkelijk gebrachte gewicht. Kijk voor meer informatie op  www.afvalbeheernoordgron-
ingen.nl.

MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
In een vracht huishoudelijk afval uit Noord-Groningen is tijdens het lossen medisch afval 
aangetroffen, onder meer een injectiespuit met naald. Dit hoort absoluut niet in de grijze con-
tainer.
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. 
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LOKET LEEFBAARHEID
Het loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (de ge-
meenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten 
Boer en Winsum). Heeft u een goed, leuk idee om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren? 
Of bent u al bezig met een project en komt u wat budget tekort? Bij het loket Leefbaarheid van 
de Dialoogtafel Groningen kunt u subsidieaanvragen tot € 10.000,- indienen.
De beoordelingscommissie komt 1 keer per maand bij 
elkaar. Alle uiterste inleverdata voor heel 2015 staan 
op  www.dialoogtafelgroningen.nl/het-loket. Daar 
vindt u ook een aanvraagformulier en de voorwaarden, 
waaraan uw initiatief moet voldoen. Heeft u vragen, of 
heeft u hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar  info@
loketleefbaarheid.nl. Contactpersoon binnen de ge-
meente Winsum is dorpencoördinator Janet Appelhof, 
 0595-447777,  gemeente@winsum.nl.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl. 
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Wanneer u iets vindt of 
verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze voorwerpen geregistreerd 
en veelal bewaard.

SPORT IS GEZOND. IDEEËN OM MEER MENSEN IN BEWEGING TE KRIJGEN? MAAK 
GEBRUIK VAN HET SPORTSTIMULERINGSFONDS
Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen, in actie te laten komen? Dan 
kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Met deze regeling kunnen nieuwe 
plannen en projecten op het gebied van sportstimulering gesubsidieerd worden.
Bewegen is goed voor je en ook heel gezond. Maar nog niet iedereen doet het. Misschien 
heeft u plannen om daarin verandering te brengen. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met 
ouderen binnen uw vereniging. Of ideeën over schoolsport,  gezondheidslessen op school, 
skeelerclinics etc. De gemeente heeft voor initiatieven op het gebied van sportstimulering
€ 15.000,- beschikbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met mevrouw 
J. de Boer-Pontier, bereikbaar via het klantcontactcentrum,  (0595) 447777.

AARDBEVINGSSCHADE? KIJK VOOR ACTUELE INFO OP WWW.WINSUM.NL
Heeft u vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere 
onderwerpen die daarmee te maken hebben? Kijk op  www.winsum.nl/schadedooraardbe-
vingen. Hier vindt u ook actuele info over de Nationaal coördinator en de nieuwe overheids-
dienst, die op 1 juni a.s. van start is gegaan.

GEMEENTE WINSUM BIEDT STARTERSLENING
Bent u starter op de koopwoningmarkt, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw 
eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. Kijk op  
www.winsum.nl voor meer informatie.

HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier 
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van 
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat. 
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Al ruim 200.000 mensen krijgen 
in Nederland online hulp. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen. Online hulp is te vinden 
op  www.hulponline-noord.nl.
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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. Deze kost u € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar 
het mag. 
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewer-
king!

HOND UITLATEN? HOU REKENING MET ANDEREN!

de gemeente Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er veel ruimte.  
Inwoners met én inwoners zonder hond willen daarvan genieten. Laten we daarom samen 
zorgen voor een schone en prettige omgeving. Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan drie 
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 verant-

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

• Ruim zelf de hondenpoep op. Dit kan bijvoorbeeld met een speciaal hondenpoepzakje. Als 
uw hond zijn behoefte doet op speelplaatsen of op openbare wegen waar ook voetgangers 
komen, riskeert u een bekeuring. 

Aanlijnen
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, toch kan een ander schrik-
ken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor on-
verwacht gedrag. Ga daarom niet zonder een lijn van huis en 
zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wandelaars of 
mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitenge-
bied uw hond aan en houd uw hond kort. 
Hondenpoep
Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Let er 
daarom op dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het 
voetpad of op en rondom een kinderspeelplaats, zandbak of 
speelweide.
Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mo-
gen honden alleen aangelijnd komen. Het Pieterpad heeft een 
nieuwe route ontwikkeld tussen boerderij Weidelust en Garn-
werd. Op deze route zijn honden niet toegelaten. 

	  

Hond aanlijnen?
Poep opruimen?
Gewoon doen!
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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.

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!
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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.

UITSCHRIJVINGEN GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
De gemeente heeft de plicht ambtshalve  uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministra-
tie 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 de ambtshalve uitschrijvingen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum

De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden 
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt 
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen, 
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar 
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen. Wij staan wij altijd voor u 
klaar. Bij u in de buurt!
Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl 
  050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).
Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):
Woensdag 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk)
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)	  

FIETSENDEPOT 3 WEKEN GESLOTEN
Van 5 tot en met 21 augustus 2015 is het fietsendepot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Win-
sum gesloten. U kunt in deze periode geen verwijderde fietsen ophalen. 
De gemeente Winsum verwijdert fietsen die verkeerd of te lang op één plek gestald staan bij 
de stations in Winsum, Baflo en Sauwerd. Verwijderde fietsen worden opgeslagen bij Beheer 
en Onderhoud. Eigenaren die zich daar melden, kunnen hun fiets weer meekrijgen na betal-
ing van de verwijderingskosten van 25 euro. Het depot is buiten de zomersluiting geopend op 
woensdag- en vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 15.30 uur.
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Invoering eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

Op 2 december 2014 besloot de gemeenteraad om een eigen bijdrage in te voeren voor alle 
maatwerkvoorzieningen die worden verstrekt op grond van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo). Deze bijdrage gaat in op 13 juli 2015 en is nodig om de Wmo betaalbaar te 
houden. Het betalen van een eigen bijdrage sluit aan bij het beleid van de gemeente Winsum. 
Daarin staat dat inwoners eerst gevraagd worden zelf na te denken over mogelijke oplossin-
gen voor hun belemmeringen. De eigen bijdrage kan een stimulans zijn om bij te dragen aan 
de oplossing. 
Wat verandert er?
Op dit moment betalen veel cliënten al een eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning, 
begeleiding en dagbesteding. Ook voor regiotaxivervoer (collectief vervoer) betalen gebrui-
kers een bijdrage in de vorm van de ritprijs. Vanaf 13 juli 2015 betalen inwoners een eigen bij-
drage voor vrijwel alle maatwerkvoorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om een scoot-
mobiel, douchestoel of traplift.
Uitzonderingen
Voor een aantal Wmo-voorzieningen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Dit geldt voor rol-
stoelen en voorzieningen voor kinderen (met uitzondering van woningaanpassingen).
Maximum bedrag
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen 
en innen van de eigen bijdrage. U betaalt nooit meer dan een wettelijk bepaald maximum 
periodebedrag. Dit maximum bedrag is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en vermogen, 
de samenstelling van uw huishouden en de kostprijs van de Wmo-voorziening(en). Op  
www.hetcak.nl kunt u met een speciaal programma zelf de hoogte van uw maximum periode-
bijdrage berekenen.
Overgangstermijn
Heeft u voor 13 juli 2015 al een maatwerkvoorziening gekregen? Dan betaalt u niet per 13 juli 
2015 maar per 4 januari 2016 een eigen bijdrage. Op deze manier kunt u zich voorbereiden 
op het betalen van de eigen bijdrage en heeft u de gelegenheid om zelf alternatieven voor een 
Wmo-maatwerkvoorziening te overwegen. Inwoners met Wmo-maatwerkvoorzieningen voor 
wie de invoering van de eigen bijdrage gevolgen heeft zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.
Vragen
Op  www.winsum.nl vindt u de meest gestelde vragen over de eigen bijdrage. U kunt ook 
bellen met het Wmo-loket,  0595 447760 op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en woensdag 
van 8.30 tot 16.00 uur.

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge

De najaarsrommelmarkt wordt dit jaar gehouden op:

 ¾ vrijdag, 25 september (gewijzigde datum) vanaf 17.30 uur op het Kerkplein.

De spullen worden in Sauwerd en Wetsinge opgehaald op:

 ¾ maandag, 21 september vanaf 18.00 uur. 

De opbrengst is net als altijd bestemd voor goede doelen. Er zijn al weer een aantal verzoeken 
voor een bijdrage ingeleverd. Denkt u ook voor een bijdrage van de rommelmarkt in aanmer-
king te komen? Lever dan een gemotiveerd verzoek in bij ondergetekende.   

Al uw verkoopbare spullen zijn weer van harte welkom. Geen grof vuil zoals versleten banken 
en bedden. Of defecte en dus afgedankte apparaten. Ook geen computers.

Namens de commissie:  Piet Drijfhout,  Noorderweg 10, Sauwerd  050 3061960. 
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Geslaagde eerste bijeenkomst VN Panel Winsum in oprichting

Op woensdag 8 juli was in het gemeentehuis van Winsum de eerste bijeenkomst van bur-
gers met een beperking en allerlei partners uit de Winsummer samenleving met als doel 
om samen te bespreken hoe vanaf oktober een succesvol VN Panel te hebben. De ge-
meente Winsum werkt in navolging van de Drentse gemeente Tynaarlo mee aan het op-
starten van een VN Panel. Een VN Panel is een groep burgers met een beperking, die in 
deze samenstelling actief aan de slag gaat met vragen en situaties waarin ze belem-
merd worden in de samenleving. Dit doen ze niet in formele vergadersituaties maar juist 
door in en met partijen uit de samenleving: verenigingen, ondernemers en gemeente 
aan de slag te gaan en in gesprek te zijn. Daarom riepen zij inwoners met een beperk-
ing uit de gemeente Winsum op om naar de bijeenkomst op woensdag 8 juli te komen.  
Grote betrokkenheid     
Hoewel al vakantietijd, waren er maar liefst 30 betrokken inwoners en organisatie op de bij-
eenkomst afgekomen om met elkaar in gesprek te gaan. Er is gestart met een presentatie 
door Rob Higler, een van de trekkers en ook ervaringsdeskundige. Er is gesproken over de 
meerwaarde die een VN Panel kan hebben in de Winsummer samenleving. Higler gaf aan 
dat het opzetten van het VN Panel bij hem herinneringen opriep aan de enorme gezamenlijke 
inzet van alle burgers bij de grote sneeuwval in 1979. Die situatie kenmerkte hij als een situatie 
waarin “iedereen er gewoon was voor iedereen”, en dat elkaar helpen vanzelfsprekend was. 
Dezelfde vanzelfsprekendheid in samenleven tussen burgers met en zonder beperking zou 
hij graag terugzien in het VN Panel en hoe dat Panel echt verbonden is met de samenleving.

In de discussies op deze bijeenkomst kwamen uiteraard voorbeelden aan de orde van situa-
ties waarin het niet goed gaat: slechte toegankelijkheid, niet echt mee kunnen doen en soms 
een belemmerende overheid. Een discussie die echter wel leidde tot een eindoordeel op de 
bijeenkomst dat een VN Panel in Winsum op lokaal niveau het verschil kan maken.   

Toegankelijke verenigingen
Opvallend was de betrokkenheid van de aanwezige (sport)verenigingen. Vanuit de sportclubs 
werd gemeld dat er zeker behoefte is om voor gehandicapte (jonge) sporters ook een aanbod 
te hebben, en de ouders van bijvoorbeeld jonge gehandicapte sporters ook te betrekken, maar 
dat het vaak ontbreekt aan korte lijnen en aan contacten met ouders, met zorginstellingen en 
andere partijen om het ook echt op te pakken. Tijdens de bijeenkomst is het voorstel geopperd 
om in een volgende bijeenkomst in augustus een activiteit voor te bereiden voor de Week van 
de Toegankelijkheid in oktober ( www.weekvandetoegankelijkheid.nl). Het thema van deze 
landelijke week is "Welkom bij de club", en sluit goed aan op de betrokkenheid van vrijetijds-
verenigingen bij mensen met een handicap en andersom.

Vervolg
Op woensdag 19 augustus is er de vervolgbijeenkomst, van 17.00 tot 20.00 uur. Naast de hui-
dige deelnemers worden ook de ervaringsdeskundigen, (sport)verenigingen, ondernemers en 
andere partijen die de eerste bijeenkomst niet konden aanschuiven, van harte uitgenodigd om 
erbij te zijn. Wilt u ook graag aanwezig zijn op deze bijeenkomst? Wij stellen het op prijs als u 
zich hiervoor aanmeldt. Dit kan per mail:  vnpanels@coalitievoorinclusie.nl of bij Jos Vop-
pen, Buurtwerk Nederland:  06-51346655 of Rob Higler  06-25172490. Bij uw aanmelding 
kunt u aangeven welke eventuele ondersteuning u nodig heeft om naar de bijeenkomst toe 
te komen. Dat wordt dan geregeld. Er wordt ook voor een lichte maaltijd en gezorgd en de 
onkosten om deel te nemen worden vergoed.

Achtergronden VN Panel
Aanleiding voor het instellen van het panel is de bekrachtiging dit jaar door Nederland van 
het Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking van de Verenigde Naties. In dit 
verdrag is vastgelegd dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als mensen 
zonder een beperking. De komende tijd kunt u regelmatig iets lezen over het VN panel.
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Zaken vermist

of vernield?

In al deze gevallen het advies om 
hier melding van te maken via

 0900-8844.

Zie ook 'meldingen' op pagina 
11.

Gevraagd (1)

Wollen dekens voor Roemenië. Hier 
worden kussens van gemaakt.

Mevrouw Van Dijk, Slagters-
rijge 5, 9891 AN Ezinge

 06-33147440

Gevraagd (2)

Oud ijzer en metalen (geen 
vrieskasten of koelkasten).
Metalen evt. tegen betaling.

Oude houten klompen waar vogelhokjes 
van worden gemaakt.

De heer Van Dijk, Slagters-
rijge 5, 9891 AN Ezinge

 06-33147440
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl
Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 euro 
(ook af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu! 

Het dorpshuis is in de zomervakantie gesloten van 20 juli t/m 6 augustus.

Openingstijden t/m 13 september 2015
Dinsdag  Gesloten
Woensdag  17.00 – 21.00 uur
Donderdag 17.00 – 00.00 uur   
Vrijdag  17.00 – 00.00 uur
Zaterdag 17.00 – 00.00 uur
Zondag 14.00 – 21.00 uur
Maandag  Gesloten

De keuken sluit om 21.00 uur.

Voor feesten, partijen, vergaderingen en catering enz. kunt u op afspraak ook buiten re-
guliere openingstijden terecht. U kunt ons bereiken via  (050) 3061457 of (06) 11918517 of 
via  fienekekladder@hotmail.com. 

Oproep: verhalen, foto’s en voorwerpen Hogelandspoor

In augustus 2018 bestaat de spoorlijn Groningen – Roodeschool 125 jaar. Deze lijn was en is 
nog steeds  buitengewoon belangrijk voor het Groninger Hogeland. Dagelijks reizen forenzen, 
scholieren en bezoekers met de trein tussen Stad en Roschoul.

De Stichting Boekgroep Noord-Groningen maakt ter gelegenheid van het jubileum een boek 
over de spoorlijn. Daarin worden niet alleen de treinen, de stations en het tracé, maar ook 
zaken als de rol van rijk, provincie en gemeenten, de Groninger Locaalspoorwegmaatschap-
pij, cultuurhistorische en economische achtergronden, militair vervoer, ongevallen, de oorlog, 
personeel, stationskoffiehuizen en nog veel meer behandeld. In 2011 maakte de stichting het 
boek Dijkrijk over de tweehonderdjarige Noordpolder

De stichting heeft al veel materiaal verzameld uit diverse archieven, maar om een compleet 
beeld te krijgen is er nog meer materiaal nodig. Dat kan bestaan uit (oude) foto’s, voorwerpen 
die met het spoor te maken hebben, verhalen en kunstwerken, zoals schilderijen of beelden.

Deze oproep is dan ook gericht aan lezers die kunnen helpen door materiaal te verstrekken. 
Als u iets hebt of weet wil de stichting graag met u in contact komen. U kunt contact opnemen 
met Jan de Boer ( 0595-422426) of een e-mail sturen aan  sbngwarffum@gmail.com 
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Armoede neemt toe: Voedselbank raakt door de voorraden heen!

Het bestuur van de Voedselbank Het Hogeland te Baflo doet een dringende oproep aan de 
burgers van de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond in actie te komen om de voed-
selbank te voorzien van:  
• conserven (groente, vis, vlees,vruchten of soep), aardappelpuree, vers fruit en verse groente
• broodbeleg zoals hagelslag, pindakaas, jam en boter
• douchegel, douchezeep, shampoo, tandpasta en tandenborstels 
• rijst of pasta, droge mixen zoals pastasaus, spaghettimix, bami mix, nasi mix
• koffie, thee, suiker, babyproducten waaronder babyvoeding en luiers in de maten 1 t/m 6.

Onze voedselbank aan de Tinallingerweg 2 in Baflo is voor het brengen van voedsel elke 
woensdagmorgen open van 09.00 tot 12.00 uur;  06-10440763. 

Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank nu al 2 x per 
maand  open. Zo’n 145 gezinnen doen dan een beroep op onze voedselbank en de criteria 
zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van 
voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor wij steeds vaker onze 
reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen 
samenstellen. Die voorraden worden steeds minder. Onze schappen raken leeg. 

Wij weten dat heel veel particulieren, supermarkten, bedrijven, kerken  en andere organisaties 
onze voedselbank een warm hart toedragen. Daarom durven wij nu deze oproep te doen om 
ons uit deze crisis te helpen, zodat wij de mensen die nog nauwelijks iets hebben, weer snel 
een fatsoenlijk voedselpakket kunnen aanbieden om het hoofd boven water te houden.

Doet u mee……  We laten de deelnemers aan de voedselbank toch niet verzuipen!!!

Het bestuur

Voor meer informatie:
Lub Snijder, voorzitter Voedselbank Het Hogeland    
 0595-422149 / 06-29598642  lubsnijder@planet.nl

Voor plaatselijke inzamelingspunten zie pagina 5.
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Digitale hoek Sauwerd zoekt vrijwillige docenten

We geven de volgende cursussen: Windows 7; Windows 7 vervolg; Windows 8; Piacasa 
fotobewerking; facebook; fotoboek ma-ken; 'mijn eigen tablet' voor iPad en voor Android.
Informatie en/of aanmelding bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  - 3061036.

Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties

Rode Kruis afdeling De Marne Winsum zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden en 
mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. Dit jaar 
willen wij daarnaast weer een maandelijkse middag uit gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor 
ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg. 
De vrijwilligers van Rode Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze midda-
gen.

De volgende dagen staan op de agenda:

 ¾Dinsdagmiddag 8 september: boottocht in Winsum

 ¾Dinsdagmiddag 13 oktober: Museum Wierdenland in Ezinge

 ¾Dinsdagmiddag 10 november: Visserij museum in Zoutkamp

 ¾Dinsdagmiddag 8 december: Kerstshoppen 

U kunt zich voor de middaguitjes opgeven bij Sonja Hofstee  0625422122

Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze 
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er 
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel 
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. De 
Henry Dunant vaart voor de afdeling Groningen in week 34. Als er voldoende ruimte is, kunt u 
uiteraard ook in andere weken meevaren.  

Heeft u belangstelling voor één van de vakanties  Neemt u dan contact op met Sonja Hofstee 
 0625422122 of met Agnes Buikema  050-3061678. U kunt zich direct aanmelden of eerst 
meer informatie aanvragen. Voor de vakanties is een brochure van het Rode Kruis beschik-
baar. Meer informatie is ook te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Toekomst CBS de Meander

De Meander blijft de komende jaren onder de VCPO-koepel-bestaan in Sauwerd als zelfstan-
dige basisschool.Deze week berichtte onder andere het Dagblad van het Noorden, dat de 
basisschool in Adorp zelfstandig zal verder gaan. Mede gezien de ontwikkelingen in Adorp 
komt daarmee een einde aan speculaties over het wel of niet samengaan van de scholen in 
Adorp en Sauwerd. Omdat bij VCPO Noord Groningen de kwaliteit van het onderwijs voorop 
staat, zal de komende jaren onverminderd en waar mogelijk extra worden geïnvesteerd in de 
school zodat de kwaliteit van het onderwijs, de aandacht voor leerlingen en de werkdruk van 
leerkrachten wordt gewaarborgd. Nu heeft De Meander meer dan 70 leerlingen. Mocht dit ver-
der dalen dan zal in de toekomst met de MR en ouders daarover het gesprek moeten worden 
aangegaan. Het leerlingaantal zal daarom kritisch worden gevolgd.

De medezeggenschapsraad is verheugd over deze uitkomst. Daarmee wordt duidelijkheid 
gegeven aan de ouders en de leerkrachten.

Simon van der Wal, directeur-bestuurder VCPO Noord Groningen
Bineke Berkenbosch, directeur CBS de Meander
Medenzeggenschapsraad CBS de Meander
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Reisje op woensdag 2 september

Op woensdag 2 september heeft de Stichting 55+ ASW haar jaarlijkse uitje.

We vertrekken om 8.00 uur bij de Superrr in Sauwerd en om 8.15 uur bij garage Neuman in 
Adorp.

We gaan eerst naar Luttelgeest naar de fruitkwekerij van de familie Verhagen. Hier krijgen we 
een rondleiding en informatie over het bedrijf. Ze telen verschillende soorten fruit en hebben 
daarnaast ook een whiskystokerij. Na de koffie met appelgebak gaan we verder naar Kampen, 
waar ieder zijn of haar lunchpauze zelf kan invullen.

Vervolgens gaan we via een toeristische route naar Deventer. Er is een paardentram met gids 
aanwezig voor een stadsrit. Dit gebeurt in twee groepen. De ene groep gaat met de paarden-
tram, zodat de andere groep ongeveer drie kwartier heeft om zelf wat rond te kijken. Daarna 
wordt er gewisseld.

Vanuit Deventer gaan we naar restaurant ”Kriebelz” in Terwolde voor een verrassingsdiner. Na 
het diner gaan we op weg naar huis waar we om ongeveer 21.30 uur terug zullen zijn.

De kosten voor deze dag zijn € 65 per persoon. Opgave kan tot woensdag 26 augustus. 
Het is zaak dit tijdig te doen, daar er een beperkt aantal plaatsen is vanwege de grootte van 
de paardentram en de bus.

Opgeven bij Joke van der Leij,  3061727 of Willy Sikkens  3061263.

Onderzoek Verzoamelstee afgerond

Sinds januari 2011 hebben velen van u soms met enige regelmaat meegewerkt aan mijn onder-
zoek naar het Verzoamelstee project. Sommigen vulden vragenlijsten in, anderen deden mee 
aan interviews, of hielpen met het verzamelen van onderzoeksgegevens. Daarvoor hartelijk 
dank!

Binnenkort hoop ik mijn tijd als onderzoeker voor de Verzoamelstee af te kunnen sluiten met 
de verdediging van mijn proefschrift. Iedereen die indirect of direct, vaak of minder vaak bij het 
onderzoek betrokken was is hiervoor van harte uitgenodigd. De verdediging zal plaats vinden 
op donderdag 24 september om 16.15 uur in het Academiegebouw, Broerstraat 5, in Gronin-
gen. 

Wellicht tot 24 september!

Eveline Hage

PS: Mocht u de verdediging willen bijwonen, houd er dan rekening mee dat naar goed gebruik 
de deur om 16.15 u. dicht gaat en niemand meer naar binnen mag tot de verdediging afgelo-
pen is. Het is dus aan te raden op tijd aanwezig te zijn.

Adorp verkoopt reling sportveld

Onlangs is begonnen met het weghalen van de metalen reling rond het voormalige voetbalveld 
van Adorp. Dit wordt eerst te koop aangeboden aan inwoners van Adorp, daarna krijgen ook 
andere gegadigden de mogelijkheid een stuk reling te kopen. Zie  www.adorp.com.
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Symposium: Werk en Mantelzorg

Combineren van werk en mantelzorg geeft kopzorgen! 

Bent u een werkende mantelzorger? 
Zorgt u voor iemand in uw naaste omgeving die chronisch ziek is? Of die een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische beperking heeft? En doet u dat meer dan 8 uur per week of langer 
dan 3 maanden? Dan bent u mantelzorger! 

Ongeveer 70% van alle mantelzorgers heeft een betaalde baan. Gemiddeld geven zij 17 uur 
mantelzorg per week. 

Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Dan bent u niet de 
enige: één op de zes werknemers doet dit, in de zorgsector zelfs één op de vier. De combina-
tie van werk en zorg is voor veel mensen lastig. Bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden 
elkaar overlappen. En het kost veel energie. Je moet veel regelen en organiseren. Door alle 
veranderingen in de zorg doet de overheid ook nog een groter beroep op mantelzorgers. Uit 
onderzoek blijkt dat werkende mantelzorgers niet minder gaan werken. Meestal is dat finan-
cieel namelijk niet haalbaar. Vaak gaat de mantelzorg ten koste van vrije tijd van mensen. 
Hierdoor kunnen werkende mantelzorgers overbelast raken.

Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt 
u gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over 
een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. Maar vaak is dat nog een taboe. Zeker in 
deze crisistijd. In ieder geval kunt u eens gaan praten met het steunpunt mantelzorg in uw 
gemeente. Daar kan men u adviseren wat u het beste kunt doen. 

Op dinsdagavond 15 september zal er in De Blauwe Schuit te Winsum een symposium worden 
georganiseerd over mantelzorg en werk. Schrijf deze datum alvast in uw agenda!! U kunt  zich 
tot half augustus opgeven bij de Steunpunten mantelzorg in uw gemeente (voorkeur per mail)

Winsum; SWD, Ria Maring:  0648874340,  r.maring@s-w-d.nl

	  

	  

(straten)volleybal

Wie heeft er zin en wil graag kennis maken met het volleybal. 
Misschien zelfs al een beetje oefenen voor het straten-volley-
baltoernooi. Eerst alleen even kijken kan natuurlijk ook.

Elke dinsdagavond is er recreatief volleybal in Sauwerd en tot 
de zomervakantie kan dat helemaal gratis. Wil je maar één avond 

of elke dinsdag het kan allemaal, opgeven hoeft niet.

Als team opgeven kan ook maar dit graag in overleg. Waarschijnlijk zal dit op 
een andere avond en tijdstip plaats vinden.

Houd je meer van volleybal in wedstrijd verband, mail of bel dan voor meer info 
naar Erik.

Volleybalvereniging DOS sportzaal ‘De Lange Twee’ Sauwerd
Recreanten gemengd dinsdagavond van 21.00-22.00 uur.

Voor meer informatie:
Marjan Ozinga   050-3061747  of   b.ozinga@kpnplanet.nl (recreanten)
Erik Wiersum   050-3061321   of   erikwiersum@online.nl (wedstrijden)
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Sauwerd beweegt 2015 groot succes

Dit is echt vet! Klinkt het in een volle gymzaal. Bijna alle kinderen uit Adorp, Sauwerd en Wet-
singe zijn druk bezig met een workshop freerunning. De salto’s en andere spannende, maar 
ongetwijfeld ook erg ‘coole’ sprongen, vullen de ruimte. Dit is Sauwerd Beweegt!

Vorige week was Sauwerd misschien wel het sportiefste dorp van Groningen. Samen met 
Adorp en Wetsinge barste het bijna uit zijn voegen van activiteit.

Het begon al met de voorpret, maanden plannen, vergaderen, organiseren, lobbyen voor 
sponsoren en een subsidie van de Gemeente Winsum. Toen de week dichterbij kwam werden 
er spontaan straten versierd, zodat de toegangsweg naar Sportpark De Lange Twee er fees-
telijk uitzag. Kortom: iedereen doet mee met Sauwerd Beweegt.

We sluiten Sauwerd beweegt af veel plezier maar bovenal heel veel voldoening want sport 
verbindt. Verbinding zorgt voor leefbaarheid en dat is in onze kleine dorpen van levensbelang. 
Op naar Sauwerd Beweegt 2016!

Lopend voetballen bij VV SIOS

Bij V.V. SIOS in Sauwerd willen we dit seizoen gaan starten met een “Oldstars” groep voor 
walking football. Samen met leeftijdsgenoten een uurtje voetballen onder begeleiding van een 
professionele trainer! En na afloop natuurlijk gezellig nazitten in de kantine bij V.V. SIOS.

Geef uzelf, vader/moeder of opa/oma op, of vraag om meer informatie via:
	  walkingfootball@vvsios.nl en/of  06 25 58 43 61
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n Stilte, woar je ales heuren

n verhoal ien t Grunnegers deur Bé Kuipers

Ien vekaanzietied is t nog slimmer as aans: der is waaineg te doun ien Saauwerd. Joa, der ge-
beurt netuurlek wel n beetje. Sums allerdeegs wel twij beetjes. Bieveurbeeld ale mörgens en 
oavends. Den roast ter drok verkeer over provinzioale weg deur dörp, de spits van forenzen. 

Sums ook jakkern der ien de spits grode trekkers op dikke banden brommend deur dörp, mit 
monsterleke gevoartes der achter. Of troage trekkers mit wel twij woagens mit hooipakjes. 
En steevast mit n laange sleep auto's der achter aan. (Woarom dij toch altied net ien de spits 
rieden...?) Mor tussen tied is t toch hail rusteg. 

Rust. Ik maag doar haile geern over. Mien mooiste mement is op zundagmörgen, om kovvie-
tied bie zummerdag, mit mooi weer. Den zit ik mit mien vraauw ien boeten. t Is den hail stil. 
Haalfschaid van Saauwerders ligt nog op ber en aander haalfschaid zit ien kerk. En ook main-
ste boeren holden zundagsrust. Wat wil n mens nog meer? 

Nou..., dat is te zeggen. Ien week bennen der wél veul geluden. Geluden van waark. De gras-
maaiers van Ability bieveurbeeld, dij ik gekscherend de 'maaimaffia' nuim. Vanwege t keboal 
dat ze moaken as ze mit heur motorstrimmers aan gaang bennen. En traauwens ook om t 
mooie woord: twij moal de 'm' en aal dij 'a's. 

Je kinnen dat gejank al van verren heuren, allerdeegs van aanderkaant dörp. Begriep mie 
goud, ik heb niks tegen Ability en de manlu dij doar waarken. En t waark wat ze doun, mout 
ook gebeuren. Mor ze moaken wel n bult lewaai. Ook as maaimesien over t grasveld, 't gat van 
Saauwerd', doavert is t n hail gebrom.

Lestdoags nog, dou kwam mie der toch n apperoat bie slootswaal van t Gruine Loantje. n Trek-
ker mit n hydraulisch bedaind maaiapperoat ter aan. n Braide maaibaalk en n dikke flexibele 
buis der aan, dij t maaisel doalek opzoog en ien n woagen spoot, achter trekker. Hoeregek wat 
n keboal, ik docht eerst dat wereld verging. Mor dat gebeurde nait, gelukkeg.

En den heb ik t nog ins nog nait over boeren en heur mesienen. Ik woon aan achterkaant van 
dörp, dus ik heb der t mainste 'genot' van. Grasmaaien, grasschudden, en nog n moal schud-
den en meschain nóg n moal. Vervolgens t gras roapen om t ien te koelen, of t ien pakjes 
paarzen. Doarnoa kunstmis streuen, of - sums ook én - injecteren mit gier. En den weer vannijs 
maaien... Ales gepoard goande mit toerloos trekkergebrom. 

Ook mien baaide buren bennen sums aan t kluzzen. Aan ain kaant klopt en klundert t ien 
hoes dat t doavert en aan aander kaant heur ik regelmoateg n cirkelzoag janken. En den ben 
ik ter nóg nait! Verbaaauwen van kerkje van Klaain Wetsen is net kloar. t Is werkelk hail mooi 
worden, doar nait van. Mor doarvéúr was t n geklop en getimmer, geboor en gezoag. Wie 
konden t bie ons ien Saauwerd dudelk heuren as wie ien boeten zaten. 

Net nog is der n nije parkeerploats veur t kerkje aanlegd. t Zaand mos aanstampt worden mit 
n mechoanische trilploat, ain mit n benzinemotor. Den wait je t wel, qua geluud. Doarnoast is 
de restauroatsie van meulen ien Klaain Wetsen volop aan gaang. En din is der ook voak nog 
t geronk van dij lutje vlaigtugen ien lucht, ik bedoul dij van Eelde. Juust mit mooi weer en ook 
op zundag. Dus proat mie nait van rust en stilte. 

De Frans-Amerikoanse schriever George Steiner vient ien dit verband dat meziek, en benoam 
klassieke meziek, deur de aiwen hin aal haarder worden is. Even n roege greep: vrouger was 
n symfonie van Haydn (2e helft 18e aiw) zo zaacht, dat je der gewoon bie proaten konden, wat 
t publiek ook werkelk dee ien dij tied. 

Dou kwamen Beethoven (ta-ta-ta-tààà), Schubert, Mendelssohn, Berlioz, Wagner, Brahms 
en nog n haile rieg. Meziekstukken werden aal laanger en veuraal mit veul meer contrasten, 
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haarder en zaachter. En aan t end van Romantiek kwamen Bruckner en Mahler mit heur groot-
se symfonieën, sums meer as honderd man op t podium. Mit keihaarde, spetternde fanfares 
en oorverdovend paukengerovvel. 

Mor t klapstuk was - nog altied volgens Steiner - Stravinsky's balletemeziek 'Le Sacre du prin-
temps', wat n enorme rebulie gaaf bie eerste opvoeren ien Paries ien 1914. n Kakofonie van 
haarde geluden van t orkest,  daansers mit vremde fratsen en roar gespinhak. En benoam ook 
van t publiek, n gebelk, gejoel en gefluit van ofkeurens, ze vonden t vrezelk. Ik mout zeggen: 
der zit wel wat ien dij redenoatsie van Steiner.

En den heb ik t nog ins nait over de keihaarde moderne meziek, van bieveurbeeld house-
party's en dansfeesten (spreek oet: dènsfeesten). Ien joaren zesteg begon dat aal. k Heb ter 
zulf aan mitdoan, ik zat dou ien n beatband. Wat wie van oldere mensen voak te heuren kregen 
was: "Kin t nait wat zaachter?" Wie haren doar netuurlek onze slinger aan en vonden juust hou 
haarder hou mooier. 

En nóg, kom je ien n café of bar den mout je haard belken om boven meziek oet te komen om 
joe n verteren te bestellen. Of je mouten t ien geboarentoal doun, wat nait ongebrukelk is ien 
dij kringen. n Goud gesprek kin je den wel vergeten. Kortom, wie mouten ons der wel bie deel-
leggen dat ter aal meer lewaai is ien wereld. 

t Is dus allaank nait meer zo as ien t bekende gedicht "Akkerleven", van de dichter Hubert 
Korneliszoon Poot (1689-1733), woarvan de begunregels luden: Hoe genoeglijk rolt het leven 
/ Des gerusten landmans heen...  n Slim idealizeerd lofdicht op t boerenleven oet begun 18e 
aiw. (Traauwens, ien ditzulfde gedicht staait nóg n bekende zin: Zeven kinders en een wijf / Zijn 
zijn daag'lijks tijdverdrijf. Mor dat even terzijde.)

Pladdelaand is gain oase van rust meer, zoas ien dit gedicht. Dat was ien 18e aiw meschain 
zo (wat traauwens nog de vroag is; der was ook veul aarmoude). Boeren doun tegenwoordeg 
alles zulf, hail aans as tot vlak noa twijde wereldoorlog. Dou haren n boeren personeel en ale 
waark was handwaark. En dat mouk hoast gain lewaai. Maaien mit n zaais, plougen mit n span 
peerden, hooien mit hooivörk.

Herman Sandman, dij n joarofwat leden bie Gezinsbode ien Stad waarkte, het n boukje 
soamensteld van zien colums dij e ale weken ien dij kraant schreef: 'De laatste bus naar 
Slochteren'. Hai zegt ien ain van dij columns: "Bedrieveghaid heurt bie t pladdelaand, as je 
doar nait over kinnen mout je aargens aans wonen goan." (deur mie overzet ien t Grunnegers). 

Sandman is iendertied van Stad noar t pladdelaand verhoesd, noar Slochtern. Hai docht doar 
ook rust te vienden. Mor t is doar net zo'n lewaaiboudel as ien hier Saauwerd, begriep ik oet 
zien columns. Ik ben t wel mit hom ains, t is de tiedgeest en doar mout je gewoon ien mit. En 
de moderne tied het toch ook veurdailen brocht, benoam veur aarbaiders. Want t was vrouger 
laank en haard knooien, veur waaineg loon, ien n onderdoanege posietsie. 

Mor toch, ik ben ientied wel op n leeftied kommen dat ik laiver stilte heb. Gain doodse stilte, 
mor n stilte woar je ales heuren kinnen. n Zummeroavend ien t langste van doagen. t Is licht 
tot n uur of elf en nog lekker zwoul. Wiend is liggen goan en boeren bennen ook stopt mit heur 
mesienen. t Rode licht van zun, dij al ondergoan is, zit ien t noorden, achter Klaain Wetsen. 

Wie zitten achter t hoes mit n glaske wien. Mien vraauw het n poar keerzen aanstoken. Den 
kin je zo'n haile mooie, zaachte stilte hebben. Je heuren n hond blavven bie n boerderij ien de 
verte. Twij scholeksters dij 'piekend' over vlaigen. n Kiewiet ropt boven t gruinlaand. t Zaachte 
soezen van n enkele auto over provinzioale weg. n Kraai fladdert boven ien n hoge boom. Twij 
mensen dij n endje lopen en doarbie wat proaten. 

Zuk soort geluden bedoul ik, nait apmoal touglieks mor mit laange tussenpozen. En onderwiel 
n leger kikkers ien sloot achter ons toen, aingoal te kwaken. Och, ik vien dat toch zo lekker... 
Dat komt veur mie dicht ien de buurt van wat je geluk nuimen kinnen.
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Traauwens, ik heurde lest ain dij nait sloapen kon van al dat gekwaak van kikkers. On-be-
grie-pelk! Ik vien dat gekwaak zo rustgevend en zo bie t pladdelaand heuren. En ook bie zum-
merdag heuren. As ik op ber goa en ik heur dij kikkers, mout ik moaken dat ik ter kom te liggen, 
aans vaal k eerder al ien sloap. Valen, ienderdoad  joa, mit ale gevolgen. Oké, ik heb den ook 
wel ais n glaske wien op...

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Fotografisch Geheugen

Tolhuisje bij Sauwerd in 1930

In deze zomerse editie van het Contactblad een verkoelend winters plaatje van het tolhuisje 
dat tussen Sauwerd en de Hekkumerweg/Villa Hecticum heeft gestaan aan westzijde van de 
weg, toen Winsumerstraatweg geheten. Deze foto dateert uit ca. 1930.

Dit is één van drie foto's van dit tolhuisje uit de collectie van Hans Zant. Op de andere twee 
foto's staan mensen. Die foto's zijn in september in het Contactblad te zien.
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Conceptplannen herinrichting N361 Adorp en Sauwerd

Op initiatief van de Provincie Groningen heeft DB-bestuur Adorp en DB-bestuur Sauwerd, 
Klein & Groot Wetsinge op maandagavond 22 juni een voorlichtingsavond gehad m.b.t. de 
herinrichting van de dorpskommen van Adorp en Sauwerd. Tijdens dit overleg heeft de firma 
Grontmij (in opdracht van de Provincie) gedetailleerde plannen gepresenteerd die significante 
gevolgen zullen hebben voor beide dorpen.

Rotonde in verlengde Stationsstraat; afsluiting Plantsoenweg
In Sauwerd zal er een rotonde worden aangelegd in het verlengde van de Stationsstraat en 
zal de Plantsoenweg worden afgesloten. Verder zal het wegbeeld van de N361 fraaier worden 
vormgegeven.

Parallelwegen Adorp niet meer voor verkeer en opheffing kruispunt Molenweg noord
Voor Adorp heeft men momenteel een keuze gemaakt voor een zelfde wegstructuur als in Sau-
werd waarbij de grootste wijziging in zal houden dat de parallelwegen bij 7-huisjes en aan de 
oostzijde niet meer voor verkeer mag worden gebruikt. Verder heeft men het plan uitgewerkt 
om het kruispunt van de Molenweg aan de noordzijde met de Provincialeweg op te heffen.

Formele inloopsessie in september in combinatie met FietsroutePlus
Het een en ander heeft consequenties voor de speelweide in Adorp en het Ranomiplantsoen 
in Sauwerd. Verdere detailuitwerking moet nog met betrokkenen plaats gaan vinden. Verder 
zal er in augustus met bewoners gesproken gaan worden over de voorgenomen plannen 
en in september/oktober een formele inloopsessie waarin o.a. ook de Fietsroute Plus en de 
wegaanpassingen N361-buiten de bebouwde kommen zal worden gepresenteerd.

De geplande realisatie zal mogelijk pas in 2017/18 kunnen plaatsvinden gezien alle politieke 
en planologische procedures die doorlopen moeten worden.

Deelnemers gezocht voor project ‘Herplant iepen’

Iepen horen in het waddengebied, maar door de iepziekte zijn ze op veel plaatsen (bijna) 
verdwenen. Nu de ziekte goed onder controle is en er resistente soorten beschikbaar zijn, 
is het mogelijk het gebied zijn karakteristieke boom terug te geven. Dat doet de Iepenwacht 
Groningen, samen met Landschapsbeheer Groningen met het Waddenfondsproject ‘Herplant 
van iepen in de Waddenregio’. Deelname aan dit project door particulieren is onder voor-
waarden mogelijk. Bent u eigenaar van een boerenerf of een cultuurhistorisch terrein waar 
in het verleden ook iepen voorkwamen, dan kunt u iepen met subsidie herplanten. De kosten 
bedragen minimaal € 28,- en maximaal € 35,- per boom. Als eigenaar bent u verplicht de boom 
minimaal tien jaar in stand te houden. 

Heeft u interesse? Neem voor de voorwaarden contact op met uw gemeente of met Albert-
Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen ( a.e.dewinter@landschapsbeheergron-
ingen.nl of  050 368 97 97).

Aan tafel met kunstenaar in kerkje Klein Wetsinge

Zondag 2 augustus geven wij een finisage voor het werk van Ben Rikken in het kerkje Klein 
Wetsinge.Wij nemen gelijk de gelegenheid om de ‘kletstafel’ te introduceren. Heeft iemand bij 
ons geëxposeerd dan wordt aan het eind van de tentoonstelling een grote tafel gemaakt waar 
vrienden en genodigden aan kunnen schuiven om lekker met elkaar te eten en te kletsen in 
aanwezigheid van de kunstenaar.  

De kosten zijn € 15,- per persoon (excl. consumpties). De maaltijd bestaat uit vis of vlees met 
bijpassende groentes, vers brood en een dessertje, alles uit eigen keuken, alles uit de buurt! 
Heeft u een dieet of allergie dan kunnen wij daar rekening mee houden en natuurlijk is er altijd 
een vegetarisch alternatief. Aanvang 17.30 uur! Voor deze tafel is reserveren gewenst.
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Multiple Sclerose, aan de buitenkant zie je vaak niks

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel gevallen 
niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. “Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.” Een 
groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. 

Waarom kan je soms prima lopen en maak je de andere dag gebruik van een scootmobiel?  
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de andere dag kan er bijna niks? Het 
is voor veel mensen niet te begrijpen. “Dat mensen zeggen dat je je aanstelt doet veel pijn”.

Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tijdens de col-
lecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de symptomen zoals ge-
zichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS een gezicht te geven. Ook 
heel veel mensen met MS doen mee met de collecteweek.

Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek.

Echter, we kunnen ons gezicht nog lang niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer 
mensen die MS een gezicht willen geven. Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt 
meer bekendheid geven aan MS? Meld je aan als collectant en help mee. 

Kijk voor meer informatie op  www.nationaalmsfonds.nl

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu 
én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

Een donatie wordt bijzonder gewaardeerd: giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). 
Het Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Lokale hittegolf in Sauwerd

In Sauwerd konden we zondag 5 juli 2015 omstreeks 14:40 u. spreken van een lokale hittegolf.

De definitie van een hittegolf.
Een hittegolf is een periode die gekenmerkt wordt door uitzonderlijk hoge temperaturen. Wat er 
precies onder een hittegolf verstaan wordt, hangt sterk af van waar men zich op aarde bevindt.

Het KNMI  hanteert de volgende officiële definitie:
Ten minste vijf dagen achtereen waarop de maximumtemperatuur 25,0 °C of meer bedraagt 
(zomerse dagen); waarbij ten minste op drie dagen de maximumtemperatuur 30,0 °C of meer 
bedraagt (tropische dagen). 

Het verloop en het ontstaan van de hittegolf in Sauwerd
Op het bovenstaande plaatje (en hier onder) ziet u de maximum temperaturen en tijdstip van 
deze dagen.

Woensdag 01-07-2015  om 15:50  31.2°C
Donderdag   02-07-2015  om 16:55  35.4°C
Vrijdag          03-07-2015  om 14:15  25.0°C
Zaterdag       04-07-2015  om 14:20 32.8°C
Zondag         05-07-2015  om 16:40  25.8°C

Bron – MeteoSauwerd
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Tips om het huis koel te houden bij warm weer

Eindelijk weer een zomer met echt warme dagen. Hoe zorg je er dan voor dat het in huis aan-
genaam blijft? Hiervoor de volgende tips:

• Zet de ramen open op de momenten dat het buiten koeler is dan binnen en doe ze dicht  
wanneer het buiten net zo warm gaat worden als binnen. Houd dus de meest geschikte mo-
menten in de gaten om uw ramen op en te zetten. De temperatuur kunt u in de gaten houden 
met een eenvoudige thermometer of de kamerthermostaat. Voor de actuele temperatuur 
in onze eigen omgeving zie  http://www.meteosauwerd.nl en voor heel Nederland zie  
http://www.knmi.nl/actueel/ .

• Gebruik de zonwering (en waar mogelijk ook zonwering aan de buitenzijde van de ramen).
• Omdat warme lucht omhoog stijgt, is het handig om er voor te zorgen dat op een hogere ver-

dieping ook een raam open staat wanneer je beneden doorlucht. Hierdoor wordt de warmte 
sneller uit huis verdreven.
Het lijkt zo logisch: je voelt een koelte bij het openzetten van ramen en 
denkt dat het daardoor binnen ook afkoelt. Dat is niet altijd zo. Als het 
buiten warmer is dan binnen, haal je met het openzetten van ramen en 
deuren juist nog warmere lucht in huis. De koelte die je denkt te voelen 
komt door het effect dat de luchtstroom op je huid heeft. Het is een 
gevoelstemperatuur, niet de feitelijke temperatuur.

Volgens dit principe werken ventilatoren ook. Het verkoelende gevoel is 
het effect van de luchtstroom die ze veroorzaken als deze over je huid 
gaat. Een ventilator zelf verkoelt de ruimte niet. Het heeft dan ook geen 
zin om deze met een tijdschakelaar al aan zetten voordat je thuis komt.


