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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

oktober
maand Bladkorven geplaatst door gemeente (zie pagina 11)
t/m 21 Aanmelden snoeihout bij gemeente voor ophaalronde (zie pagina 11)
16 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 28 voor menu)
17 20.00 u . Najaarsconcert Fanfarecorps Adorp i.s.m. Drumfanfare Avanti, Ubbega-

heem te Sauwerd; zaal open vanaf 19.30 u. (zie pagina 27)
19 Gemeentehuis gesloten i.v.m. Baistemaart in Winsum
19 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'boeken', Ubbegaheem Sauwerd (zie p. 27)
21 Laaste dag aanmelden snoeihout voor ophaalronde (zie pagina 11)
23 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 28 voor menu)
24 10.00 u. Schilderworkshop 'de gedekte tafel', kerkje Klein Wetsinge (zie p. 36)
25 10.00 u. Schilderworkshop 'de gedekte tafel', kerkje Klein Wetsinge (zie p. 36)
25 15.00 u. Concert Gerard van Reenen in 't Sael te Groot Wetsinge (zie p. 19)
26 10.00  u. Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 27)
28 Snoeihout bij de weg voor ophaalronde op 29/30 oktober (zie pag. 11)
29 Ophaaldag snoeihout in Adorp en Sauwerd (zie pagina 11)
30 Ophaaldag snoeihout in Adorp en Sauwerd (zie pagina 11); wanneer 

het hout deze dag niet opgehaald is dan wordt dit 6 november gedaan.
30 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 28 voor menu)
30 benefietconcert in kerkje Klein Wetsinge (zie pagina 37)

november
half november Inloopbijeenkomsten N361 en FietsroutePlus (zie pagina 35)
2 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'Stop financieel misbruik ouderen!', Artharpe 

te Adorp (zie pagina 27)
6 Uitloopdag ophalen snoeihout in Adorp en Sauwerd (zie pagina 11)
6 10.30 u. Visje eten op Lauwersoog (zie pagina 27)
6 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 28 voor menu)
6 20.00 u. Klaverjassen in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 21)
9 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 28)
10 Rode Kruis, uitje naar Visserijmuseum Zoutkamp (zie pagina 24)
11 Sint Maarten
14 10.00 u. Schilderworkshop 'de gedekte tafel', kerkje Klein Wetsinge (zie p. 36)
15 10.00 u. Schilderworkshop 'de gedekte tafel', kerkje Klein Wetsinge (zie p. 36)

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:
18 okt. 9.30 u. - ds. H. Pol
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
1 nov. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
4 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Dankdag
8 9.30 u. - ds. M. de Jager
15 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
22 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Laatste zondag Kerkelijk jaar
29 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Advent, Heilig Avondmaal
6 dec. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Tweede Advent
13 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Derde Advent
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

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

14.15 u. - ds. G. Timmermans
25 9.30 u. - ds. H.G. Gunnink

14.15 u. - leesdienst
1 nov. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. J. v.d. Wal
4 19.30 u. - ds. W. Jagersma Dankdag
8 9.30 u. - ds. A.H. Driest

14.15 u. - ds. W. Jagersma
15 9.30 u. - ds. J. v.d. Wal

14.15 u. - ds. W. Jagersma
22 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. J. v.d. Wal
29 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. M. Beute
6 dec. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

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

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

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

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

Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Pilates in Artharpe te Adorp, 20.45-21.45 u. 
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.

woensdag Pilates in Artharpe te Adorp, 10.00-11.00 u.
Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp

donderdag Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Kaartclub, tweewekelijks in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u

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 oktober worden ingezameld zijn: rijst, macaroni en andere pastapro-
ducten; kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadprodukten.

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. 

	  

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.  

Inzamelingsacties
Gezocht: Collectanten voor Nationaal MS Fonds 23 t/m 28 nov. (zie pagina 22)

oktober Voedselbank: rijst, macaroni en andere pastaproducten; kuipjes of pakjes 
margarine en bak- en braadprodukten (voor inleveren zie pagina 5).
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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. 19 oktober gesloten
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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VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• tijdelijke ontheffing voor gebruik als woning, Munnikeweg 1 in Adorp, 9774TD (2015-0148, 

28 september 2015)
• uitbreiden van het dorpshuis, Torenweg 9 in Adorp, 9774PH (2015-0137, 7 oktober 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.

	  

ZONNEPANELEN: VAAK VERGUNNINGSVRIJ, SOMS VERGUNNINGPLICHTIG
Met enkele eenvoudige maatregelen of voorzieningen kunt u energie in 
uw woning besparen. Bijvoorbeeld door isolerende beglazing, een nieu-
we CV-ketel of zonnepanelen. Veel huiseigenaren maken gebruik van de 
door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeerdering voor 
energiebesparende maatregelen. Een maatregel die aan de buitenzijde 
van de woning opvallend is, is het plaatsen van zonnepanelen. 
In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder om-
gevingsvergunning plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij u 
wél een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw zonnepaneel 
of -collector wilt plaatsen:
• op de grond;
• aan de voorzijde in een beschermd dorpsgezicht;
• op een beschermd rijksmonument.
In de overheidsfolder 'Zonnecollectoren en zonnepanelen' leest u meer informatie over het 
vergunningvrij of -plichtig plaatsen. Kijk op  www.winsum.nl/duurzaamheid, bij zonnepane-
len. U kunt ook een vergunningcheck doen op  www.omgevingsloket.nl. Neem bij twijfel over 
vergunningvrij plaatsen van zonnepanelen contact op met onze medewerkers van bouw- en 
woningtoezicht.

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• wijzigen raamindeling, Paddepoelsterweg 5 in Adorp, 9774TG (2015-0150, 21 sept. 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.

TER INZAGE VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN
Op 22 september 2015 heeft de raad van de gemeente Winsum de “verordening BRP” + bijbe-
horend “Reglement BRP” vastgesteld. Deze verordening ligt vanaf 7 oktober 2015 zes weken 
ter inzage bij het Klantcontactcentrum. U kunt de verordening ook vinden op  www.winsum.
nl. Kijk in de rubriek Wonen en leven, bij Klantcontactcentrum.

REGELING PILOT DORPSBUDGETTEN
Burgemeester en wethouders hebben op 29 september de subsidieregeling ‘Regeling pilot 
dorpsbudgetten’ vastgesteld. De subsidieregeling treedt in werking op 7 oktober 2015. De sub-
sidieregeling regelt dat de dorpsbelangenverenigingen van Adorp, Sauwerd en Tinallinge een 
dorpsbudget kunnen ontvangen voor een proef dorpsbudgetten. Ze kunnen met het budget 
leefbaarheidsinitiatieven verrichten op het gebied van de fysieke en/of sociale leefbaarheid. 
U kunt de regeling pilot dorpsbudgetten vanaf 7 oktober 2015 vinden op  www.winsum.nl/
gemeenteblad.
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SNOEIHOUTRONDE 
Van maandag 26 oktober tot en met vrijdag 6 november rijdt een wagen van Beheer en On-
derhoud rond om uw snoeihout op te halen. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het niet 
meer mogelijk om houtsnippers terug te laten spuiten op uw erf. Vanwege het groeiende aantal 
aanmeldingen om snoeihout te versnipperen zijn wij genoodzaakt efficiënter te werken. Wilt u 
houtsnippers, dan kunt u hiervoor op vrijdag 30 oktober en op vrijdag 6 november van 12:30 
tot 15:30 uur terecht bij de gemeentewerf, Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum.
Aanmelden kan tot en met 21 oktober
Alleen snoeihout dat is aangemeld, wordt opgehaald. Wilt u snoeihout aanbieden, geeft dit dan 
uiterlijk woensdag 21 oktober door met het aanmeldformulier op  www.winsum.nl. Of bel met 
het Klantcontactcentrum,  0595-447777, bereikbaar op ma. t/m do. van 8:30 tot 16:00 uur 
en op vrij. van 8.30 tot 12.30 uur. Wij vragen uw naam, adres en telefoonnummer en hoeveel 
hout u aan wilt bieden. Uw telefoonnummer gebruiken wij alleen in noodgevallen. In principe 
bellen wij u dus niet!
De spelregels
• U mag maximaal 2 m3 aanbieden. Het hout moet netjes gestapeld aan de kant van de weg 

liggen, niet vastgebonden, wel met alle takken in één richting.
• Leg het snoeiafval op de eerste dag van de route aan de kant van de weg. De route wordt 

maar één keer gereden! Als u het hout tijdig heeft aangemeld en neergelegd, wordt het in 
ieder geval opgehaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het hout een aantal 
dagen blijven liggen.

• Woont u aan een straat waar ook de vuilophaalwagen niet kan komen? Leg uw snoeiafval 
dan op de plaats waar u normaal uw huisvuilcontainer aanbiedt.

• Snoeihout bestaat uit takken. Dus geen boomstammen of stronken, of puin!
Waar en wanneer in Adorp en Sauwerd
Adorp en Sauwerd: Dag van aanbieden: woensdag 28 oktober. De route wordt gereden op 
donderdag 29 oktober en vrijdag 30 oktober met uitloop op 6 november.
U kunt uw snoeihout ook zelf afvoeren
Op de vrijdagen 30 oktober en 6 november kunt u uw snoeihout gratis aanbieden en eventueel 
houtsnippers mee retour nemen op de gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in 
Winsum, geopend van 12.30 tot 15.30.

BLADKORVEN
Het meeste groenafval uit uw tuin kunt u kwijt in de groene container. Maar in de herfst ontstaat 
ook veel afval door afgevallen bladeren uit de openbare ruimte. Daarom staan er nu bladkor-
ven op plaatsen waar veel bomen staan. Let er wel op dat u de korven alleen gebruikt voor 
bladafval, en niet voor ander tuin- en snoeiafval. U vindt ze op de volgende plaatsen:
Adorp: Wierumerschouwsterweg (hoek Torenweg), Spoorlaan
Sauwerd: Plantsoenweg (hoek Stationsstraat), Stationsstraat (hoek Lindenlaan)

CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
Op 31 augustus is de gemeente weer gestart met de controle op fout geparkeerde fietsen in 
de stationsgebieden. De toezichthouder controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, 
dan krijgt de overtreder een hersteltermijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat 
niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00 
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend 
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.

INFORMATIE OVER AARDBEVINGEN DOOR GASWINNING
Heeft u vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere 
onderwerpen die daarmee te maken hebben? Kijk op  www.winsum.nl; daar vindt u Wonen 
en Leven informatie over aardbevingen door gaswinning.
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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

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.

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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MELK- EN SAPPAKKEN NIET MEER BIJ HET OUD PAPIER
U kunt uw melk- en sappakken weer in de grijze container gooien. Er worden echter nog 
steeds sappakken in het oud papier aangetroffen. Het kan zijn dat hierdoor het oud papier 
wordt afgekeurd en dan missen de inzamelaars inkomsten. Of zij moeten handmatig de drank-
enkartons 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!

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
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. 
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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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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!

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.
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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).

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)	  

ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie. 
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen, 
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe 
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie 
of een lening aan? Op www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld 
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een 
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan 
van uw woning laten uitvoeren.
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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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Concert Gerard van Reenen in 't Sael

Gerard van Reenen is een veelzijdig musicus. Hij 
bespeelt diverse instrumenten en is musicoloog.
Hij ontving zijn opleiding aan de Conservatoria te 
Utrecht, Zwolle, Den Haag en Amsterdam. Hij be-
haalde conservatoriumdiploma’s voor orgel, piano, 
klavecimbel en fortepiano. Daarnaast bespeelt hij 
clavichord, harmonium, cornet en melodica. Aan 
de Universiteit Utrecht studeerde hij af als musi-
coloog. Hij is een veelgevraagd concertgever, zo-
wel als solist als in ensembleverband.

De datum is zondag 25 oktober om 15.00 u. Deze 
voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet 
en kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96

Voor het volledige programma van 't Sael en meer informatie kunt u kijken op  www.tsael.nl .
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Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum

Een nieuwe start

Het  seizoen 2015-2016 is begonnen. Alle organisaties en verenigingen gaan vol energie aan 
de slag, ieder met eigen doelen en opdrachten. De WMO adviesraad van de gemeente Win-
sum doet dat ook.

Overgang van de zorgtaken naar de gemeente
In het eerste helft van 2015 heeft de nadruk gelegen op de invoering van de nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook in onze gemeente was het een spannend ge-
beuren. Niet alles verliep vlekkeloos en aandacht blijft geboden om te zorgen voor een opti-
male invoering. De bezuinigingen en andere regelgeving komen hard aan. Heeft u hierover 
opmerkingen of vragen,nde WMO adviesraad wil graag uw reacties meenemen in het overleg 
met de gemeente. Bel of mail!

Informatieavond jeugdzorg
In juni 2015 werd een interessante avond gehouden over het jeugdbeleid in het gebouw van 
AOC Terra. Dit was een tweede avond met het doel om ieder die met Jeugdzorg te maken 
heeft te informeren en hun ervaringen te horen.

Invulling vacatures
De samenstelling van de WMO adviesraad en de interne taakverdeling is gewijzigd. In juli  
werd door de raad een nieuwe voorzitter benoemd (Egbert Kruidhof) en een nieuw lid (Saskia 
Roest). Door regulier aftreden hebben we nog enkele nieuwe leden nodig. Bent u geïnteres-
seerd? Kijk dan eens op de site van de WMO adviesraad. De vacature tekst wordt binnenkort 
ook nog geplaatst in de lokale krant.

Mantelzorgbeleid
In het tweede halfjaar van 2015 wordt de aandacht gevraagd voor het nieuwe te formuleren 
Mantelzorgbeleid. De eerste aanzetten voor dit beleid worden in september besproken. Hierbij 
hebben we de ervaringen en ideeën van mantelzorgers en hun naasten nodig. Het plan is om 
een informatieavond over dit onderwerp te organiseren, zodat uw mening ook gehoord kan 
worden.

Samenwerking WMO adviesraden BMWE
De vier Gemeenten van Bedum, de Marne,Winsum en Eemsmond hanteren hetzelfde WMO 
beleid, werken intensief samen. Er is nu ook een traject uitgezet om de samenwerking en 
doelstellingen van de adviesraden in deze vier gemeenten op elkaar af te stemmen. De vier 
wethouders, de adviesraden  en de betrokken ambtenaren zijn de deelnemers in dit traject.

Wilt u meedenken?
Er is genoeg werk aan de winkel. Wilt u actief meedoen?

Of...... eerst eens kijken hoe een adviesraad werkt?

Dat kan! U bent van harte welkom! 

Bezoek eens een vergadering van de WMO adviesraad om een indruk te krijgen. De eerstvol-
gende vergadering staat gepland op vrijdag 16 oktober van 9:30 tot 11:30 uur en vindt plaats 
in het gemeentehuis van Winsum.

Laat u ons het even weten als u van plan bent om aan te schuiven?

Contactgegevens, vergaderdata en vacatures kunt u vinden op de site  www.wmoadvies-
raadwinsum.nl
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 euro 
(ook af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu! 

Openingstijden t/m 1 april 2016
Zondag Gesloten
Maandag Gesloten
Dinsdag  17.00 – 21.00 uur
Woensdag  17.00 – 21.00 uur
Donderdag 17.00 – 00.00 uur   
Vrijdag  17.00 – 00.00 uur
Zaterdag 17.00 – 00.00 uur

De keuken sluit om 21.00 uur.

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

Klaverjassen
Vanaf vrijdag 2 oktober beginnen wij weer met klaverjassen, iedere eerste vrijdag van de 
maand bent u welkom om mee te spelen. De inleg bedraagt € 4. Dit is inclusief een kop  koffie.
De te winnen vleesprijzen zijn afkomstig van Slagerij Zuidhof uit Bedum.
Tot ziens op 2 oktober! Team Ubbegaheem

Jamsessies 2015/2016
Aanvang : 16.00 uur
Toegang: gratis

Zondag 22 november              
Zondag 20 december
Zondag 24 januari
Zondag 21 februari
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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.

Wijziging cursusaanbod Digitale Hoek

Het cursusaanbod van de Digitale Hoek van de Stichting 55+ ASW is aangepast. Door de 
vervanging van Windows7 en Windows8 door Windows10 heeft het bestuur in overleg met 
de docenten besloten om de eerstgenoemde twee cursussen te laten vervallen en hiervoor in 
de plaats alleen Windows10 aan te bieden. Vooral omdat dit laatste programma gratis wordt 
aangeboden aan alle Windows7- en Windows8-gebruikers, lijkt dit een zinvolle verandering. 
Hierdoor is het ook mogelijk om ondersteuning te bieden bij de overstap. Mensen die zich al 
hadden opgegeven voor de cursussen die vervallen, worden telefonisch benaderd.

Alle andere cursussen vinden bij voldoende belangstelling gewoon doorgang. Dit betekent dat 
de volgende cursussen worden aangeboden: Windows10, tablet met Android, tablet met iPad, 
Picasa fotobewerking, fotoboek maken met Albelli, sociale media met o.a. facebook, Excel en 
Word.

Het is nog steeds mogelijk om u aan te melden voor deze cursussen. Het cursusseizoen start 
in september. De lessen zijn in het dorpshuis van Adorp of Sauwerd. De lessen worden ge-
geven door deskundige docenten. Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten 
op een bijna individuele begeleiding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen. Als de 
aanmelding te groot is, wordt er gewerkt met een wachtlijst. Er wordt dan een tweede groep op 
een later tijdstip geformeerd. Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.

De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wet-
singe zijn van harte welkom.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij Nelly Rasker  050-3061036 of P. Drijfhout  050-
3061960 of per e-mail bij  stichting55plusasw@live.nl. 
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O.b.s. De Wierde in Adorp staat uitgebreid stil bij Kinderboekenweek 

Tijdens de boekenweek van 7 tot en met 16 oktober staan de (les)activiteiten op openbare 
basisschool De Wierde in Adorp in het teken van de Kinderboekenweek.  In deze periode 
worden er op school diverse activiteiten georganiseerd die te maken hebben met het the-
ma, waaronder een openingsdans, een boekenruilbeurs, een kunst en cultuur project en een 
kindervoorstelling.

Joke Ettes, locatiecoördinator:  “de Kinderboekenweek wordt al sinds 1954 georganiseerd en 
is bedoeld om aandacht te vestigen op het lezen van boeken door kinderen.  Lezen is om di-
verse redenen erg belangrijk in de ontwikkeling van het kind. Daarom besteden we op school 
ook veel aandacht aan lezen. Zo beschikt de school over een goed uitgeruste bibliotheek met 
een groot en gevarieerd boekenaanbod, deels uit de collectie van de wegvallen provinciale 
Bibliobus. De Kinderboekenweek is een mooi moment om extra aandacht op lezen te vesti-
gen.” 

Openingsdans en boekenmarkt
Op woensdagochtend 7 oktober vond de aftrap plaats met de dans “Raar maar waar” met 
aansluitend aangepaste lessen afgestemd op de Kinderboekenweek. Diezelfde woensdag 
was er ook een kinderboekenmarkt. De kinderen mochten allemaal hun eigen boeken aan 
elkaar en andere belangstellenden verkopen. 

Kunst en cultuur project op 12 oktober
Op maandag 12 oktober organiseerde de Culturele Commissie Adorp samen met de basis-
school het jaarlijkse kunst en cultuur project ‘Kunstenaar in de Klas’, dit jaar gekoppeld aan 
de Kinderboekenweek met het thema "Raar maar waar!”. De kinderen hebben met inspiratie 
uit hun lievelingsboek een tekening gemaakt op een tegeltje. Samen is zo een blijvend kunst-
werk gemaakt voor op school waarbij ieder tegeltje een stukje is van het grote kunstwerk.  De 
kinderen zijn in de klas begeleid door de kunstenaars Ben Hekert en Lammert Joustra. Het 
uiteindelijke kunstwerk krijgt een mooie plek in de school. 

Kindervoorstelling op 15 oktober 
Ter afsluiting van de Kinderboekweek activiteiten wordt op 15 oktober op school voor zowel de 
onder- als de bovenbouw de kindervoorstelling "Raar maar waar!" gegeven door schoolgoo-
chelaar John Negenkerken. Het betreft een interactieve voorstelling, volledig afgestemd op het 
thema van de Kinderboekenweek. 

Kinderen o.b.s. De Wierde oefenen het themalied en de dans
van de Kinderboekenweek "Raar maar waar".
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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 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

Pilates is voor iedereen !!

Op dinsdagavond 15 september en woensdagmorgen 16 september ben ik weer gestart met 
het geven van Pilateslessen in Adorp.

Tijdens de Pilatesles werk je vooral vanuit het centrum van je lijf; het "Powerhouse": buik-,  
onderrug-, bekkenbodemspieren. De oefeningen worden langzaam uitgevoerd, het gaat vooral 
om kwaliteit. Dit betekent dat je zeer bewust beweegt, met concentratie, controle en vooral een 
correcte ademhaling. 

Pilates verbetert de kracht, flexibiliteit en balans van je lijf, zo bouw je aan een betere houding. 
Je krijgt een sterke en soepele wervelkolom waardoor je minder rug- of nekklachten krijgt. 

Pilates maakt je bewust van je lichaamshouding. Het is zeker niet aan leeftijd gebonden, Pi-
lates is voor iedereen, man of vrouw,  jong of oud. De oefeningen zijn zo uitgebalanceerd dat 
ze voor iedereen goed uit te voeren zijn.  

Kom een keer meedoen, maakt niet uit wanneer, je bent welkom in Artharpe, Torenweg 9, 
op de dinsdagavond van 20.45 tot 21.45 u. of 
woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 u.

Je hebt alleen een handdoekje nodig. 

Voor meer informatie mag je mij altijd mailen 
 ingridslier@hotmail.com

of bellen  06.382.489.74.  

Wie weet tot ziens,
Ingrid Slierings
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Rode Kruis afdeling Winsum - middaguitje op het water

Op dinsdag 8 september organiseerde Rode Kruis afdeling Winsum de Marne één van haar 
middaguitjes. 14 personen konden genieten van een stukje Winsum vanaf de waterkant, want 
we maakte een boottochtje vanaf Marenland. 

De deelnemers keken wel even gek op toen ze de boten zagen. Er lagen voor ons twee zoge-
naamde Donuts klaar; fluisterstille, ronde, felgekleurde electroboten. Ze zagen er wat span-
nend uit, maar bleken heerlijk stabiel en stil. We troffen onderweg gelukkig geen woelige baren, 
maar een kalme waterplas. Bovendien was het droog, zodat we heerlijk konden genieten van 
het kopje koffie en thee met koek aan boord. 

Vanaf de kant worden we toegeroepen en gefotografeerd. Een van de dames (94 jaar) ver-
zuchtte nog: Als mijn zoon me zo eens zag. Hij gelooft het nooit!

Na afloop nog een drankje en na een geslaagd uitje weer op huis aan. 

Wilt u ook een keer mee tijdens één van de middaguitjes van het Rode Kruis? Neemt u dan 
contact op met Agnes Buikema  050 3061678 of Lobke Overdevest  0595 571725.

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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Najaarsconcert Fanfarecorps Adorp i.s.m. Drumfanfare Avanti in Ub-
begaheem

Op 17 oktober a.s. geeft Fanfarecorps Adorp haar najaarsconcert in 
Dorpshuis Ubbegaheem, Burchtweg 4  te Sauwerd. Na de succes-
volle samenwerking tijdens het voorjaarsconcert heeft het fanfarekorps 
wederom Drumfanfare Avanti uit Groningen uitgenodigd om samen op 
te treden. 

Het repertoire zal bestaan uit een mix van film-, mars- en popmuziek 
zoals Skyfall, Pirates of the Carribean, Game of Thrones e.v.a. 

Ook zal Drumfanfare Avanti een gedeelte van hun show opvoeren waar-
mee ze tijdens veel verschillende optredens  in binnen- en buitenland  
prijzen hebben gewonnen. 

De entree is € 5,- en voor alle donateurs uit de wijde omgeving gratis. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. 

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. De ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor de 
55-plussers onder ons! Woont u niet in Adorp, Sauwerd of Wetsinge en wilt u graag meepraten 
over een onderwerp dat u aanspreekt? Ook dan bent u van harte welkom. En zit u met een 
probleem, we zullen proberen u te helpen. Soms is een praatje misschien al wel voldoende!

Maandag 19 oktober: Thema-ochtend 'boeken', Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
De heren Piet Schuthof en Jan de Vries zullen ons iets vertellen over boeken. De heer Schuthof 
was onderwijsdeskundige en is verzamelaar van kinderboeken. De heer De Vries heeft zich 
met het drukwerk van boeken bezig gehouden. Aan de hand van plaatjes zullen ze beiden een 
praatje houden.

U wordt verzocht uw dierbaarste kinderboek mee te nemen!
Maandag 26 oktober: Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
Ook nu weer tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Hebt u vragen of zijn er dingen 
waar u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursus-
sen, problemen met computer, laptop, iPad of tablet. Er wordt geprobeerd u te helpen.

Maandag 2 november: Thema-ochtend 'Stop financieel misbruik ouderen!', Artharpe te 
Adorp - 10.00-12.00 u.
Stop financieel misbruik ouderen! Door ingewikkelde regelgeving en verdergaande digitalise-
ring zijn er steeds meer oudere mensen die niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. 
Helaas komt het hierdoor ook vaker voor, dat familieleden of kennissen die het geld in goed 
vertrouwen beheren, misbruik maken van hun positie. De organisatie Sentura bewindvoering 
zal ons in de persoon van Johanna Neumann vertellen hoe te handelen als het u overkomt of 
als u vermoedt dat dit speelt bij een kennis of vriend(in) en hoe u  het kunt voorkomen.

Vrijdag 6 november 2015 Visje eten Lauwersoog, vertrek 10.30 u. Adorp/Sauwerd
Vertrek om 10.30 bij de garage in Adorp en om 10.35 bij de supermarkt in Sauwerd. 

De meerijders betalen € 5 als tegemoetkoming voor de benzinekosten. Opgave bij Piet en An-
net Drijfhout,  050 3061960 of Joke van der Ley,  050 3061727. 
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Maandag 9 november: Inloopochtend, Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
Ook nu weer tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Hebt u vragen of zijn er dingen 
waar u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursus-
sen, problemen met computer, laptop, iPad of tablet. Er wordt geprobeerd u te helpen.

Maandag 16 november: Thema-ochtend 'Stichting De Gouden Provincies', Ubbegaheem 
te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
Stichting De Gouden Provincies wil zich graag voorstellen met een nieuw  project in uw regio: 
Huis-Hulp. Dit project is opgezet om banen  te creëren en is een antwoord op de drastische 
veranderingen in de thuiszorgbranche. Aanwezig zullen zijn: Theo Snijder, één van de twee 
initiatiefnemers, en Rixt Vellenga, coördinator De Marne en Winsum.

Maandag 23 november: Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
Tijd voor een praatje en een kop koffie. Mocht u vragen hebben een luisterend oor is er altijd! 
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Heeft u vragen? Er is veel 
deskundige hulp aanwezig.

Maandag 30 november
Zie de flyer van december.

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Peter Stuut 3061551

	  

Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorpshuis Artharpe voor een tweegangendiner 
dat Ingrid Slierings samen met vrijwilligers voor u bereidt. Ingrid is een professionele kok die 
zoveel mogelijk met verse producten uit de regio werkt. Iedereen is van harte welkom bij de 
dorpstafel met altijd iets bijzonders op het menu.

Graag van te voren opgeven, dat kan tot en met iedere woensdag bij Agnes:
      agnesrozeboom@hotmail.com of  06-20299063.

De prijs voor het menu is € 8,50, exclusief drankjes. Voor basisschoolkinderen € 5.

Vrijdag 16 oktober
Hoofdgerecht: Kipstoofschotel met groenten en gebakken aardappelen
Nagerecht:  "Hemelse" modder
Vrijdag 23  oktober (herfstvakantie)
Hoofdgerecht: Pasta Bolognese met een kleurige salade
Nagerecht:  Panna cotta (roompudding)

Vrijdag 30 oktober (opgeven vega of vlees)
Voorgerecht:  Auberginesoep met geroosterde knoflook
Hoofdgerecht: Grote gevulde paddo's (Portobello), risotto met 
  doperwtjes (vlees of vega opgeven)
Vrijdag 6 november
Hoofdgerecht: Amerikaanse gehaktschijf met gevulde gepofte aardappel en groenten
Nagerecht:  Cheesecake toetje 
De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis 
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.
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Informatiemorgen over slechtziendheid en blindheid

Op maandagmorgen 5 oktober heeft het bestuur van de Stichting 55+ ASW het seizoen ge-
opend met een voorlichtingsmorgen door de Koninklijke Visio in Haren. Vicky Baptista, me-
dewerker advies, vertelde voor een belangstellend gehoor over de activiteiten die door Visio 
worden ontwikkeld. Omdat zij ook zelf visueel gehandicapt is, wist zij de aanwezigen te boeien 
met niet alleen technische maar ook met praktische  informatie.

In de eerste plaats vertelde ze over de opbouw van Visio in Nederland in vier sectoren. Daarna 
ging ze verder in op de sector Noord-Nederland met standplaatsen in Apeldoorn, Hoogeveen, 
Leeuwarden en Haren. Vervolgens werd de info toegespitst op Haren, omdat dit voor ons de 
aangewezen plaats is voor een eventueel nader contact.

Dit contact kan alleen plaats vinden na verwijzing door de oogarts. Deze moet de nodige 
oogheelkundige gegevens aanleveren om  het de specialisten van Visio mogelijk te maken 
een goede intake te verzorgen. De specialisten die Visio inzet zijn: een optometrist, een ergo-
therapeut en een medewerker advies. De intake hoeft niet in Haren plaats te vinden, maar het 
is ook mogelijk dit bij de hulpvrager thuis te doen. Na de intake en een nader onderzoek wordt 
er daarna een persoonlijk revalidatieplan opgesteld. Voor bezoekers van oogartsen van het 
UMCG en de OZG is er een poli-revalidatie spreekuur in het ziekenhuis. 

Zij lichtte toe dat er naast erfelijke problemen  verschillende aandoeningen zijn waardoor visuele 
beperkingen kunnen ontstaan. De bekendste zoals staar en glaucoom die vooral voorkomen 
bij mensen uit onze doelgroep, de ouderen. werden nader behandeld. Hierbij werd ingegaan 
op de behandelwijze om de ziekte te verhelpen of te stoppen en op de onmogelijkheden om 
bepaalde gevolgen van zo’n aandoening te herstellen.

In de pauze kon iedereen kennis maken met allerlei hulpmiddelen om dagelijkse zaken makke-
lijker te maken. Ook de inrichting van je huis of van een gebouw kan het voor een slechtziende 
eenvoudiger maken om zich te oriënteren en verplaatsen. Lichtgekleurde stoelen op een don-
kere vloerbedekking zijn nu eenmaal gemakkelijker te zien en te omzeilen. Vloerbedekking 
met daarin een patroon met duidelijke kleurverschillen helpen je de juiste route te nemen. Mid-
dels beelden zagen we hoe dit in het gebouw van Visio in Haren is toegepast.

Na de pauze kwamen de hulpvragen aan de orde waarmee men bij Visio terecht kan. Dit 
kunnen zijn: leeshulpmiddelen, computerhulpmiddelen, zelfstandigheidstraining, vragen over 
oriëntatie en mobiliteit en een verlichtingsonderzoek. Een mooi voorbeeld over praktische op-
lossingen was een zogenaamde vochtindicator. Dit apparaat van 25 euro is op een kopje 
te klemmen, waarna het een waarschuwing geeft als het kopje dreigt over te lopen bij het 
inschenken van koffie of thee. Vicky gaf als simpeler oplossing een pingpongbal die je in het 
kopje doet, zodat je kunt voelen wanneer de vloeistof de rand nadert. Na gebruik de bal afwas-
sen en klaar voor hergebruik. Praktischer en goedkoper. 

Koninklijke Visio is er niet alleen voor mensen die zelf visuele beperkingen hebben. Persoonlijk 
en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbe-
vordering.

Visio Haren heeft een inloopspreekuur op woensdagmiddag van 13.30-16.30 uur en een ICT-
inloopspreekuur op vrijdagmiddag van 14.00-16.30 uur. Nadere informatie kunt u vinden op  
www.visio.org.
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Inloopnaaiatelier in Sauwerd

Het idee is een inloopnaaiatelier voor beginners en gevorderden. Iedereen werkt aan zijn ei-
gen project. Er zijn voldoende modellen en patronen aanwezig. Waar nodig leer ik je de kneep-
jes van het vak. Denk aan rits inzetten, revers, manchetten, verschillende zakken. Ik werk met 
de patronen uit het modevakblad Knip, waar ik al jarenlang goeie ervaringen mee heb.

Zelf kleding maken is erg leuk en geeft veel voldoening. Je kunt je eigen stof en patroon kiezen 
en je zult zien dat je al vlot resultaat hebt.

En je hebt iets origineels waarvan de kans erg klein is dat een ander er ook in loopt.

Het is ook leuk om samen ideeën uit te wisselen en nieuwe inspiratie op te doen

Verder maak ik kleding op maat. En je kunt ook bij mij terecht voor verstelwerkzaamheden.

Kom gerust eens een kijkje nemen in mijn naaiatelier. groet Lydia
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Fotografisch Geheugen

Torenweg in Adorp

Onderstaand drie foto's uit de collectie van Hans Zant van de Torenweg in Adorp. De onderste 
foto van de kerk met pastorie is uit 1920 en de andere twee foto's zijn van 1919.
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Vanuit het bestuur van Dorpshuis Ubbegaheem 

Beste dorpsgenoten,

Zoals de meesten van jullie weten heeft het dorpshuis in 2014 gedeeltelijk een metamorfose 
ondergaan. Fieneke Kladder is per 1 juli 2014 enthousiast van start gegaan met het beheer 
van het dorpshuis. En inmiddels is er al weer ruim een jaar verstreken.  

Het stichtingsbestuur van het dorpshuis is blij met het nieuwe elan en heeft tegelijkertijd de 
ambitie om nog meer dorpsbewoners en bezoekers naar het dorpshuis te krijgen. Nieuwe 
initiatieven en een verdere modernisering van de rest van het pand zal hier (dankzij actieve 
fondsenwerving) hopelijk een positieve bijdrage aan leveren. Daar zetten we ons als bestuur 
graag voor in!

Het doel van het dorpshuis is het bieden van een centrale, laagdrempelige ontmoetingsplek 
voor het plaatselijke verenigingsleven en voor inwoners van Sauwerd en Wetsinge. Dit doel 
wordt nagestreefd door de verhuur van de zalen en de aanwezigheid van de horecavoorzie-
ning: (eet)café annex cafetaria. 

In een veranderende, digitale samenleving is het voor de leefbaarheid van een dorp juist van 
belang dat er gelegenheid en ruimte is om elkaar persoonlijk te ontmoeten en samen activitei-
ten te ondernemen. De exploitatie wordt uitgevoerd door de beheerder. Bestuur en beheerder 
trekken samen op om van de exploitatie een succes te maken. 

Graag informeren wij jullie over een aantal bestuurswisselingen binnen het Stichtingsbestuur 
van Dorpshuis Ubbegaheem. Sinds de komst van de nieuwe beheerder zijn we actief op zoek 
gegaan naar nieuwe bestuursleden. Met ingang van oktober 2014 zijn Johnny Habing en Heidi 
Drijfhout toegetreden tot het bestuur, onlangs gevolgd door Judith Nienhuis.

Het bestuur bestaat momenteel dus uit de volgende personen:

 - Peter Velting, voorzitter 
 - Judith Nienhuis, secretaris
 - Jenne Jan Kwant, penningmeester 
 - Heidi Drijfhout, communicatie & fondsenwerving 
 - Johnny Habing, technische zaken
 - Renny Brouwer, donateurszaken

Donateurs: bedankt! 
Voor de zomervakantie heeft het bestuur weer de jaarlijkse donaties opgehaald bij onze vaste 
en nieuwe donateurs. Mede door uw bijdrage kunnen we als bestuur onze doelstellingen voor 
het dorpshuis realiseren. Het bestuur dankt dan ook alle donateurs van harte voor de bijdra-
gen!

Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan 
Nu de nieuwe bestuursleden zijn gestart met hun nieuwe taak, is het ook tijd om afscheid 
te nemen. Met de meest recente bestuurswisseling is voor de heer W. Datema het moment 
aangebroken om zijn werkzaamheden voor het Stichtingsbestuur van Dorpshuis Ubbegaheem 
neer te leggen. Daarmee komt een eind aan een lange periode van deskundige en trouwe 
inzet. Sinds 1 januari 1999 nam de heer Datema de financiële boekhouding van het dorpshuis 
voor zijn rekening. Hij heeft dit altijd op voortreffelijke wijze uitgevoerd en daar is het bestuur 
hem zeer erkentelijk voor. Binnenkort zal het bestuur dan ook op passende wijze afscheid van 
hem nemen. 

Graag tot ziens in Ubbegaheem!
Heeft u suggesties en ideeën voor de bestuursleden van Dorpshuis Ubbegaheem? Schroom 
niet en benader één van ons!  
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Een interview met: Eddie Donker uit Sauwerd

door Bé Kuipers

Als ik me tegenover Eddie heb geïnstalleerd voor het vraaggesprek, drukt hij me eerst een 
schetsboek in handen. Ik blader het boek door en zie potloodschetsen van kerken, gebouwen, 
boerderijen maar ook portretten. Vooral de portretten zijn volgens mij aardig getroffen. Een 
vrouw die een brief heeft opengemaakt en die vol spanning leest, prinses Beatrix en face, en 
nog een aantal zittende en liggende figuren. 

Intussen scharrelt Eddie door de kamer naar de boekenkast achter een rollator. Hij zoekt nog 
wat materiaal voor dit interview. Het lopen gaat niet best meer en ook verder mankeert er hier 
en daar wel iets aan het lichaam. Maar het hoofd doet het nog prima. Hij hoort nog vrij goed, 
een gesprek met hem is goed te doen. Lezen doet hij zelfs nog zonder bril. "Niet van die kleine 
lettertjes hoor," relativeert hij. 

Eddie Donker (94) - hij staat erop dat ik hem tutoyeer - is geboren in 1921 in Groningen uit een 
Friese vader (Appelscha) en een Drentse moeder (Smilde). Hij groeide op in de Indische buurt 
en ging naar de lagere school aan de Sumatralaan, de O.Q. van Swinderenschool, die nog 
steeds bestaat. Daarna ging hij naar de ULO, in hetzelfde schoolgebouw. Na de ULO bezocht 
hij de Handelsavondschool in Groningen. 

In de oorlog kwam Eddie aan de kost met allerlei ongeregelde, administratieve karweitjes. In 
het laatste oorlogsjaar werden de Duitsers echter steeds agressiever en dreigde voor hem 
tewerkstelling in Duitsland. Daar had Eddie geen zin in en hij dook onder. Nog wel in het hol 
van de leeuw, in Duitsland. Hij had daar familie wonen, even over de grens bij Nieuweschans. 
Hij hield zich die tijd bezig met het inbinden van schoolboeken. In het laatste oorlogsjaar was 
er in Duitsland bijna geen lesmateriaal meer. 

Na de oorlog kwam Eddie aan het werk op het kantoor van een verffabriek, de firma Oeverbos 
aan de Veenweg in Groningen. Die fabriek maakte onder meer kobalt naftenaat, een half-
fabricaat voor de verfindustrie en exporteerde dat een tijdlang naar China. Eddie was daarbij 
contactpersoon met de vertegenwoordiger van het bedrijf in Sjanghai, die Engels sprak. 

Met hem maakte Eddie de exporten rond. "Die stukken waren helemaal kant en klaar door de 
Chinezen opgemaakt. Ze waren zeer goed op de hoogte," zegt Eddie. Die vertegenwoordiger 
kwam geregeld over naar Groningen om nieuwe contracten af te sluiten. Maar ook om spullen 
uit China voor een Chinese winkel in de Ebbingestraat mee te brengen. 

Eddie: "Die Chinezen betaalden pas als het schip op volle zee was. Dat was wel eens span-
nend als het schip niet mocht of kon uitvaren om de een of andere reden. Maar het is toch altijd 
goed gekomen." Die export naar China was zeer succesvol en het Groningse bedrijf heeft er 
volgens Eddie ook goed aan verdiend. De directeur was zelfs zo tevreden over het werk van 
Eddie, dat hij hem een nieuwe auto cadeau gaf. 

Later heeft de directeur-eigenaar het bedrijf verkocht omdat de export moest stoppen t.g.v. 
octrooirechten. Eddie werd toen een tijdje werkloos. Gelukkig kreeg hij van zijn gewezen direc-
teur een kleine uitkering, net voldoende om rond te komen. In die tijd heeft Eddie ook een 
avondopleiding Engels gedaan in Amsterdam, onder auspiciën van de universiteit van Cam-
bridge. 

Drie jaar lang, één dag in de week, op en neer met de trein. Met deze akte was hij gekwali-
ficeerd leraar Engels en mocht hij aan middelbare scholen les geven. Omdat de lijst met ge-
slaagden werd gepubliceerd in een Engelstalig tijdschrift, kreeg hij helemaal vanuit Abessinië, 
het vroegere keizerrijk Ethiopië, een verzoek om daar te komen lesgeven. Maar dat was Eddie 
toch wat te ver weg. 
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Vanaf 1950 heeft Eddie zich een jaar of vijf beziggehouden met het geven van taallessen En-
gels aan emigranten in spe. Die kwamen vooral uit de stad Groningen en uit de omgeving van 
Ten Boer en Garmerwolde. Deze mensen wilden, zoals velen in de naoorlogse tijd, emigreren 
naar Canada. Eddie organiseerde op hun verzoek cursussen Engels. Weliswaar buiten de 
emigratiedienst om, maar die was daar wel blij mee.

In de stad vonden de lessen plaats op diverse locaties, in vergaderzalen. Maar de bijeenkom-
sten met de boeren werden gehouden bij de mensen thuis, in de huiskamer. Eddie ging er 
overal op de fiets bij langs. Die lessen thuis waren soms hilarisch, Eddie had er de handen vol 
aan om hun die vreemde taal bij te brengen. Vooral de uitspraak leverde lachwekkende situa-
ties op. De meesten hadden alleen lagere school. 

Eddie moest het helemaal vanaf de grond opbouwen en dat schoot niet erg op. Later heeft 
hij het meer schriftelijk gedaan. De uitspraak moesten ze dan maar in de praktijk leren, in het 
nieuwe land. Eddie heeft er een mooie tijd mee beleefd. Hij kreeg een band met die mensen, 
zodanig zelfs dat hij met zijn vrouw naar Hoek van Holland ging om die mensen op de boot uit 
te zwaaien. 

Hij was toen inmiddels getrouwd met Fokje Stoker, in 1945. Uit het huwelijk zijn geen kinderen 
geboren. Tot 1986 woonde Eddie met zijn vrouw aan de Peizerweg. Daarna kochten zij een 
woning in Sauwerd, waar hij nog steeds woont. Zijn vrouw is in 2012 overleden. Hij mist haar 
nog altijd: "Zij zorgde voor mij en ik zorgde voor haar."

Eddie komt na de emigratiecursussen terecht in het onderwijs. Hij wordt leraar Economie en 
Engels aan de Streekschool in Groningen, later opgegaan in het Noorderpoort college. Hij 
heeft daar zijn hele verdere leven tot aan zijn pensionering in 1986 gewerkt. En altijd met veel 
plezier en waardering, wat ook bleek uit een drukbezochte receptie die hem bij zijn afscheid is 
aangeboden. Hij had wel langer willen - en ook kunnen doorwerken wat hem betrof, maar dat 
mocht niet. 

Op de vraag wat er volgens hem het meest veranderd is in het onderwijs in al die jaren noemt 
Eddie als eerste de klassengrootte. Hij had vaak meer dan 30 leerlingen in de klas. Deze leer-
lingen waren allemaal achttien jaar en ouder en doorgaans goed gemotiveerd. Daardoor had 
hij nauwelijks ordeproblemen. O zeker, hij heeft het ook wel eens lastig gehad. Zo is hij een 
keer door leerlingen in het archief opgesloten. 
Hij moest een paar documenten opzoeken en hoorde opeens 'klik' en de deur zat op slot. 
Toen zag Eddie een typemachine staan op een tafeltje. Hij was net met een rapport of verslag 
bezig en dacht, ik kan dat hier ook uittikken. Na een poosje hoorde hij een leerling op de gang 
zeggen: "Hij is gewoon aan het werk!" En ze lieten hem weer vrij, zo was er geen lol aan. 

Een andere belangrijke verandering in het onderwijs is volgens Eddie dat het vroeger allemaal 
veel strenger was dan nu en dat de leerlingen veel meer ontzag hadden voor leraren. Voor 
de oorlog, in de tijd dat Eddie voortgezet onderwijs volgde, gingen de leerlingen staan, als de 
docent de klas binnenkwam. "En de leerlingen hebben nu ook veel te lange vakanties, soms 
maanden achtereen," roept hij uit. "Dat komt het onderwijs toch niet ten goede?" 

Toevallig is net een dezer dagen in het nieuws dat Nederland op de vijfde plaats staat van 
meest concurrerende economieën ter wereld. Dat komt vooral door het goede onderwijssys-
teem, naast een efficiënte infrastructuur, een betrouwbare overheid en innovatie. Ik leg dat aan 
Eddie voor en hij zegt ad rem: "Nou, dan is het in de rest van de wereld nóg erger." Vlak voor 
zijn afscheid deed de computer zijn intrede in het onderwijs. Hij heeft er nooit mee gewerkt. 

Na zijn pensioenring ging het echtpaar Donker een aantal malen op vakantie, naar - anglofiel 
als hij is - Engeland, Schotland en Ierland. Vooral in Edingburgh en Perth in Schotland moch-
ten ze graag komen. Daarna werd zijn schoonmoeder ziek en bedlegerig. Zij namen haar in 
huis en hebben haar drie jaar verzorgd, tot aan haar dood (102). 

Zelf is Eddie onlangs nog een maand opgenomen geweest in de 'Twaalf Hoven' in Winsum, 
om te revalideren na een ziekenhuisopname. Hij is over dat tehuis zeer te spreken: "Een 
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goede verzorging, vriendelijk personeel, gezellig met z'n allen koffiedrinken en eten." Hij wilde 
er graag blijven, maar helaas kan dat niet, daarvoor is hij 'te goed'. Nu is hij alweer een tijdje 
thuis. Hij redt zich redelijk met hulp van Thuiszorg en met mantelzorg van de naaste buren. 

Op mijn vraag of hij er nog een beetje plezier in heeft, hier in huis, merkt hij op dat plezier niet 
zo het goede woord is. Maar hij wil niet klagen: "Elke dag is er weer één." Er is altijd wel wat in 
huis te doen, ook al doet hij het op zijn manier en in zijn eigen tempo. Het eten wordt hem rond 
twaalf uur 's middags gebracht en in de magnetron verwarmd. Sinds hij een keer gevallen is, 
slaapt hij beneden. "Ik mag niet meer boven komen van Thuiszorg," grijnst hij. 

Verder neemt een vrijwilliger hem nu en dan een dagje mee uit, met de auto. En hij heeft nog 
liefhebberijen zoals lezen, Engelse en Nederlandse literatuur en vooral gedichten. Rond zijn 
leunstoel liggen hier en daar wat stapeltjes boeken en tijdschriften. Ook kijkt hij tv, vooral het 
nieuws en actualiteitenprogramma's. 

Een andere hobby van Eddie was accordeon spelen. Hij speelde al toen hij zestien jaar was. 
Een jaar of vijftien geleden trad hij er nog mee op in het kerkje van Wetsinge, tijdens een 
amateur-muziekmiddag. Helaas zijn de vingers te stram geworden om nog te kunnen spelen. 
Het instrument ligt werkloos op zolder.

Sauwerd, 28 september 2015, Bé Kuipers

Geld voor verkeersmaatregelen gemeente Winsum 

De financiering voor een groot aantal infrastructurele projecten in de gemeente Winsum is 
rond. De provinciale weg N361 tussen Winsum en Groningen wordt verbeterd en er wordt 
een Fietsroute Plus aangelegd. Nu kan ook worden begonnen met de planvorming voor een 
nieuwe verbindingsweg tussen de N361 en de Onderdendamsterweg. Daarnaast is 50% van 
de benodigde financiering voor de verbetering van de spoorwegveiligheid in de gemeente 
Winsum geregeld. De provincie en de gemeente Winsum betalen daar gezamenlijk aan mee. 
Provinciale Staten en de gemeenteraad van Winsum moeten nog wel instemmen met de fi-
nanciering van de plannen. 

Maatregelen N361 Winsum - Groningen
De provinciale weg N361 tussen Groningen en Lauwersoog is een van de onveiligste pro-
vinciale wegen in Groningen. Omdat de weg door een aantal dorpen loopt, ontstaan daar 
problemen met de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Ook voldoet de N361 op een aantal 
plekken niet aan de gestelde eisen voor dit type weg (logica, directheid, herkenbaarheid en 
hoeveelheid aansluitingen). De N361 tussen Groningen en Winsum krijgt een nieuwe, her-
kenbare weginrichting met overzichtelijke kruispunten en oversteken. Hierdoor moet de weg 
veiliger worden en kan het verkeer beter doorstromen. Fietsers tussen Winsum en Gronin-
gen kunnen straks gebruik maken van een zogenaamde Fietsroute Plus, een extra breed en 
comfortabel fietspad.  Half november kunnen belangstellenden terecht op twee inloopbijeen-
komsten, waar de plannen voor verbeteringsmaatregelen op de N361, in de dorpen en de 
Fietsroute Plus worden gepresenteerd. Hierover volgt later meer informatie. De planvorming  
voor de verbeteringen in het dorp Winsum wordt in 2016 opgestart.

Aansluiting N361 - ringweg Groningen (Noorderhoogebrug)
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe aansluiting van de N361 op de 
noordelijke ringweg bij Noorderhoogebrug. Hiervoor zijn verschillende alternatieven in beeld. 
Eind 2015 worden de onderzoeken afgerond. 

Spoorwegovergangen Winsum
ProRail en de gemeente Winsum hebben samen een plan opgesteld om 17 van de 23 spoor-
wegovergangen in de gemeente veiliger te maken. De provincie en de gemeente hebben nu 
de afspraak gemaakt om samen de helft van de kosten hiervan te betalen. De komende peri-
ode moeten met het Rijk afspraken gemaakt worden over de financiering van de dekking van 
de andere 50%.      Persbericht Provincie Groningen
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Schilderworkshop 'de gedekte tafel'

Door kunstenaar Marleen Bakker en decoratieschilder Renate Martini in het Kerkje van Klein 
Wetsinge op zaterdag 24 oktober, zondag 25 oktober, zaterdag 14 november en zondag 15 
november van 10.00-16.00 u.

Tijdens de workshop kunt u zich laten inspireren door een prachtig opgemaakte tafel waarop 
producten van het Groninger land staan uitgestald.

Kosten: € 60,- inclusief materiaal, lunch, koffie en gebak.

Voor informatie en aanmelding:
 info@marleenbakker.nl   06-46682337 

 info@renatemartini.nl   06-14943963
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Henriette en Sanne naar Oeganda
Ik ben Henriette van Wijk en woon samen met Jan Agter en onze tweeling Bob en Jolijn in Sau-
werd sinds 2007. Ik wist als 12-jarige al dat ik verloskundige wilde worden en mijn hart heeft 
altijd gelegen bij werken in ontwikkelingslanden en met name in Afrika.

Het werken als verloskundige doe ik al weer 20 jaren maar ontwikkelingswerk daar was het 
nog steeds niet van gekomen. In mijn privéleven gebeurde wat heftige dingen in het begin van 
2015 en iets in mij zei dat ik mijn droom mocht onderzoeken en kijken of ik dit nu kon waar-
maken in plaats van als de kinderen de deur uit waren. Jan heeft mij hierin altijd ondersteunt 
en zei nu ook achter mij te staan.

Ik besprak het met een vriendin/collega verloskundige Sanne Frieling en we werden beide ra-
zend enthousiast. We besloten in maart dit jaar dat we eind 2015 onze reis/naar Afrika zouden 
gaan ondernemen.

Na drie telefoontjes had ik al een plek gevonden in het Kumi Hospital in Oeganda. Ik was 
onder de indruk dat een droom die ik al zolang had zo dichtbij was en zo geregeld!

Het Kumi Hospital is een ziekenhuis met 300 bedden en in totaal werken er 150 mensen, 3 
artsen en overig (medisch) personeel. Vanuit Europa wordt het ziekenhuis door een aantal 
Stich-tingen ondersteunt zowel financieel als door vrijwilligers zoals artsen of verloskundi-
gen die hun hulp vrijwillig aanbieden. Het bieden van medische zorg in Oeganda is niet te 
vergelijken met onze westerse protocollen. Regelmatig is er een tekort aan verbandgazen, 
medicijnen, hechtdraad en steriele handschoenen. Het komt vaak voor dat artsen niet in staat 
zijn mensen goed te helpen vanwege gebrek aan spullen. Desondanks is het Kumi Hospital 
in staat om patienten zo goed als kan te behandelen en worden er vele kinderen geboren en 
operaties uitgevoerd.

Eind november is het dan zover dat ik samen met mijn collega/vriendin Sanne Frieling naar 
Oeganda afreis en daar in 3 weken tijd onze hulp gaan bieden op gebied van moeder en kind 
zorg. Dit zullen we doen in de vorm van organiseren van benodigdheden die het ziekenhuis 
nodig heeft bijv koelkasten maar ook gordijnen die tussen de bedden van de barende vrouwen 
kunnen hangen als afscheiding.

Voor deze benodigdheden zijn we geld aan het inzamelen door middel van verschillende ac-
ties. We hebben een flyer gemaakt waarop mensen via een bankrekeningnummer geld kun-
nen storten. Verder  organiseren we verschillende acties waarmee we geld inzamelen. Zoals 
kraammarkten, een kledingruilbeurs op 9 oktober in Sauwerd, een benefietconcert van Ruth 
op 30 oktober in kerkje van Wetsinge en een veiling.

Voor meer info en data kunt u ons volgen op:  www.facebook.com/verloskundigennaar-
Oeganda

Wij betalen onze reis en onderkomen zelf dus al het ingezamelde geld gaat voor 100% naar 
het Kumi Hospital en zal voor nuttige dingen besteed worden.

Wij zijn afhankelijk van uw vrijgevigheid dus hopen op uw steun! Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage. Met vriendelijke groet, Henriette van Wijk 

Oproep foto's Stationsstraat 50 in Sauwerd

Stationsstraat 50 heeft nieuwe eigenaars, die het pand in oude luister wil herstellen. Daarom 
worden er oude foto's gezocht die hierbij behulpzaam kunnen zijn.

U kunt hierover bellen met Wally v.d. Reijd,  050 3061693
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