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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

november
voor 17 nov. Aanmelding informatiemiddag mantelzorg en depressie op 24 november
hele maand opgeven voor oud-leden event Fanfarecorps Adorp (zie pagina 25)
15 10.00 u. Schilderworkshop 'de gedekte tafel', kerkje Klein Wetsinge (zie p. 32)
15 14.00 u. Expositie vijf kunstenaars in kerk Adorp (zie pagina 30)
16 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'De gouden Provincies', Ubbegaheem in Sau-

werd (zie pagina 24)
19 Aanvragen en ophalen reisdocumenten niet mogelijk (zie pagina 8)
20 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 21 voor menu)
20 17.30 u. Worstactie VV SIOS in alle dorpen (zie pagina 22)
20 21.00 u. Dakeraf in Ubbegaheem te Sauwerd
21 14.00 u. Expositie vijf kunstenaars in kerk Adorp (zie pagina 30)
22 14.00 u. Expositie vijf kunstenaars in kerk Adorp (zie pagina 30)
22 16.00 u. Jamsessie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 31)
23 10.00 u. Steunpunt, Inloopochtend, Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 24)
24 14.00 u. Informatiemiddag mantelzorg en depressie, Blauwe Schuit in Winsum 

(zie pagina 28) aanmelden voor 17 november
27 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 21 voor menu)
28 19.30 u. CD presentatie Ruth Wortel, Ubbegaheem te Sauwerd
30 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 24)

december
1 ! Sluiting aanmelding oud-leden event Fanfarecorps Adorp (zie pag. 25)
4 17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 21 voor menu)
4 20.00 u. Klaverjassen in Ubbegaheem te Sauwerd 
7 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'Gezond ouder worden', Artharpe te Adorp 

(zie pagina 24)
8 Rode Kruis, kerstshoppen (zie pagina 19)
14 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Artharpe te Adorp (zie pagina 24)
17 20.00 u. Afsluiting eerste helft competitie Kaartclub "Adorp", Artharpe te Adorp
20 16.00 u. Jamsessie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 31)
21 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'Bionische arm', Ubbegaheem in Sauwerd 

(zie pagina 24)
25 Eerste Kerstdag
26 Tweede Kerstdag
28 Geen activiteit Steunpunt (zie pagina 24)
31 Oudjaarsdag

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:
15 nov. 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
20 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Vierde Advent
24 21.30 u. - ds. P.S. van Dijk Kerstwake in kerk Adorp
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Kerstdag
26 9.30 u. - - Tweede Kerstdag
27 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
31 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Oudejaarsdag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
15 nov. 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
20 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. M. de Vries
25 9.30 u. - ds. W. Jagersma
27 9.30 u. - ds. H.G. Gunnink

14.15 u. - ds. J.W. Roosenbrand
31 19.30 u. - ds. W. Jagersma Oudjaarsavond
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

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

Iedere week:
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 november worden ingezameld zijn: wasmiddelen.

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
Vrijdag 27 november en vrijdag 18 december Vanaf 18.00 u.

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

Inzamelingsacties
november Voedselbank: wasmiddelen (voor inleveren zie pagina 5).

23 t/m 28 nov. Collecte Nationaal MS Fonds

december Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (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     9:00-10:00 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.

REISDOCUMENTEN AANVRAGEN OF OPHALEN NIET MOGELIJK OP DONDERDAG 19 
NOVEMBER
Op donderdag 19 november 2015 is het niet mogelijk om een aanvraag voor paspoorten en 
identiteitskaarten te doen. Dit geldt ook voor spoedaanvragen. Ook kunt u op deze dag geen 
paspoorten en identiteitskaarten ophalen. Op 19 november worden de aanvraagstations bij de 
balies vervangen door nieuwe aanvraagstations. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Identiteit & Diensten B.V.
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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
• uitbreiden van het dorpshuis, Torenweg 9 in Adorp, 9774PH (2015-0137, 7 oktober 2015)
• wijzigen gevelindeling ten opzichte van eerder verleende omgevingsvergunning, Padde-

poelsterweg 5 in Adorp, 9774TG (2015-0150, 4 november 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 
nieuwe CV-ketel of zonnepanelen. Veel huiseigenaren maken gebruik 
van de door de NAM beschikbaar gestelde regeling waardevermeer-
dering voor energiebesparende maatregelen. Een maatregel die aan 
de buitenzijde van de woning opvallend is, is het plaatsen van zon-
nepanelen. 
In de meeste gevallen mag u een zonnepaneel of -collector zonder om-
gevingsvergunning plaatsen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij u 
wél een vergunning moet aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw zonnepa-
neel 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:
• plaatsen dakkapel, Meedenweg 4 in Wetsinge, 9773TH (2015-0161, 14 oktober 2015)
• realiseren natuurbegraafplaats en uitbreiding reguliere begraafplaats, wierde Wierum, 

tegenover Paddepoelsterweg 1 in Adorp (2015-0164, 21 oktober 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.

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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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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Burgerschouw app

De gemeente Winsum vindt het belangrijk om haar burgers meer te betrekken bij de eigen 
leefomgeving en het beheer van de openbare ruimte. Daarom heeft het college van B&W 
besloten om begin volgend jaar een ‘burgerschouw app’ te lanceren. Een groep inwoners 
wordt gevraagd deze app gedurende een jaar te gebruiken om de kwaliteit van onderhoud van 
de openbare ruimte te beoordelen.  

Toetsing beleid
Via de smartphone of tablet kunnen burgers de staat van de openbare ruimte in eigen buurt 
toetsen aan het vastgestelde beleid van de gemeente. Hierbij valt te denken aan zaken als 
groenonderhoud, zwerfvuil, verharding en straatverlichting. Er wordt dan bekeken of het beeld 
van de burger overeenkomt met de zogenaamde beeldkwaliteitscatalogus van de gemeente.  
Zo wordt inzichtelijk wat wel of niet voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen 
moet worden. Het gaat dus niet om de persoonlijke beleving van de burger of het doorgeven 
van meldingen en/of klachten, daarvoor is het meldingenloket.

Evaluatie
Eind dit jaar start de gemeente via de dorpsbelangenverenigingen met het werven van bur-
gers, die zich voor deze schouwrondes in hun eigen woonomgeving willen inzetten. Zij krijgen 
een opleiding en worden een aantal keren per jaar gevraagd de online schouwronde uit te 
voeren. Op dit moment is nog een extern bureau betrokken bij de toetsing van de openbare 
ruimte. Na een jaar wordt de burgerschouw app geëvalueerd en bekeken of deze wijze van 
burger-participatie in de toekomst een vaste vorm kan krijgen.  

SNOEIPROGRAMMA NOVEMBER – APRIL
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven 
gesnoeid. Behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sierheesters gaat het ook om 
het uitdunnen van bosachtige beplantingen. Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevo-
erde boomveiligheidsinspecties. Soms ontkomen we er niet aan dat er bomen gekapt moeten 
worden. Vaak is dan een kapmelding nodig; deze publiceren wij in het gemeentenieuws onder 
het kopje ‘Kapmeldingen’.
Snoeiprogramma op  www.winsum.nl
Een overzicht van alle werkzaamheden met een toelichting staat in het snoeiprogramma, te 
vinden op  www.winsum.nl . Het snoeiprogramma ligt ook ter inzage bij het klantcontactcen-
trum in het gemeentehuis. In het overzicht staan alleen de meest opvallende werkzaamheden. 
Voor een aantal werkzaamheden is het praktisch, en bovendien veiliger, een straat tijdelijk af 
te sluiten. Wanneer dat langere tijd gaat duren dan publiceren wij dit. 
Een exacte planning van de werkzaamheden is vaak moeilijk te geven maar wanneer dit 
belangrijk voor u is, kunt u contact opnemen met Jakob Noorman van Beheer en Onderhoud 
( 0595-447788). Voor overige vragen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum ( 0595-
447777) of mailen naar gemeente@winsum.nl.

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Verklaring van geen bezwaar
De burgemeester van Winsum heeft een verklaring van geen bezwaar afgegeven aan: 
• Dijkstra Aero-Activities voor het opstijgen en landen met ballonvaarten vanaf diverse locaties 

in de gemeente Winsum, voor een periode van 2 jaar (29 november 2015).
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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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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 dag staat op de agenda:

 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
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De inzichten uit ronde 2 clubtour Winsum

Op zaterdag 10 oktober was door buurtsportcoach Nik 
Poortinga in het dorpshuis een ontmoeting georgani-
seerd voor het VN panel. Een aantal panelkandidaten 
en enkele mensen uit de schil van betrokkenen dis-
cussieerden met wethouder Marc Verschuren (sociale 
zaken, zorg, welzijn en leefbaarheid) en bestuursleden 
van het dorpshuis. Dit alles tijdens een gastvrije lunch en 
in het kader van de clubtour van het panel in de Week 
van de Toegankelijkheid in Winsum.

Het gesprek ging over de talenten en vaardigheden van 
gehandicapten. En over tegemoetkomingen en sub-
sidies die vaak niet worden benut om activiteiten voor 
de vrije tijd te organiseren of om er aan mee te kunnen 
doen. Maar ook de angst voor keukentafelgesprekken 
en niet meer een weekendje weg kunnen als gevolg van 
het financieel beleid van instellingen kwamen op tafel. 
Allemaal dingen waar we het met elkaar in de gemeente 
mee moeten zien te rooien. 

Het dorpshuis is een locatie waar heel veel gebeurt. De 
burgers en verenigingen uit Baflo e.o. maken er veel ge-
bruik van. Alles wordt door vrijwilligers georganiseerd. 
Het zou nog meer een ontmoetingsplek mogen worden. 
Ook voor mensen die sociaal eenzaam zijn of dreigen 
te worden. In het dorpshuis is altijd tijd en plaats te ma-
ken voor een goed gesprek en een lekkere kop koffie. 
De deelnemers vonden het allemaal belangrijk dat dit 
bekender wordt. Nog een belangrijke succesfactor is dat 
de kandidaten voor het VN panel merken nu al merken 
dat persoonlijke aandacht en contact een succesfactor 
is om mensen vertrouwd te maken met deze essentiële 
functie van een dorpshuis. 

De clubtour ging ’s middags naar de kantine van voet-
balvereniging Viboa in Winsum. Daar was het een drukte 
van jewelste. Het “eerste” voerde een verwoede strijd 
met PKC ‘83. De panelkandidaten en wethouder spra-
ken hier met voorzitter Jan Joost Flim over de toegan-
kelijkheid van de vereniging. Over meedoen aan voetbal 
voor mensen met een beperking, maar ook als vrijwil-
liger. Vrijwilligers kunnen immers ook mensen met een 
beperking zijn of ouders, familie, vrienden van leden met 
een beperking. Viboa heeft veel ambities, getuige de vi-
sie en het beleid van de vereniging. Waar G-voetbal in teamverband vastloopt op volgens de 
KNVB benodigde faciliteiten, kan er op individuele basis heel veel. Ook hier gaven panelleden 
het advies om veel meer ruchtbaarheid te geven. Noch in de presentatiegids, noch op de web-
site van Viboa is te lezen dat mensen met een handicap erg welkom zijn. 

De voorzitter gaf aan alle hulp van het panel met twee handen aan te grijpen. De lijst met nog 
in te vullen vrijwilligerswerk gaat rond in het panel, er volgt een gesprek met een panelkandi-
date die graag lid van Viboa wil worden en er gaat een  toegankelijkheidsschouw voor deze 
club georganiseerd worden. Het VN panel komt binnenkort terug om te praten over de vorm 

Nederland bekrachtigt binnenkort 
het Verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking van de 
Verenigde Naties.

 In de gemeente Winsum wordt dit 
aangegrepen om de toegankelijk-
heid van de lokale samenleving te 
bevorderen. 

Daarvoor wordt op dit moment - in 
gedachte de Algemene Verplich-
ting nr. 3 uit het verdrag - een VN 
panel gevormd. In het panel zitten 
mensen met diverse beperkingen 
die in de gemeente wonen, werken, 
leven. 

Een panel buigt zich gevraagd en 
ongevraagd over toegankelijkheids-
vraagstukken. Dus bijvoorbeeld 
dat informatie begrijpelijk is voor 
mensen die moeite hebben met 
lezen. Maar ook dat iedereen naar 
school kan en de ondernemers en 
instellingen in de gemeente open-
staan voor werknemers met een 
handicap. Ook hun vrije tijd bren-
gen mensen met een beperking 
graag aangenaam door. 

Het VN panel wordt naar verwacht-
ing begin 2016 operationeel. Eerst 
gaat het panel in training om van de 
15 losse mensen een team te mak-
en. Rond het panel is en wordt een 
schil van betrokken burgers opge-
bouwd die het panel steunen in hun 
missie. 

Meedoen?
 vnpanels@coalitievoorinclusie.nl

15 oktober 2015
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en inhoud van de samenwerking. Viboa is een club met voorsprong en stond terecht met 3-1 
voor toen het overleg ten einde was.

Amber Nijfhoff
Alice van der Meer
Elly en Anno Scholtens
Rob Higler
Annet de Vries
Jeroen Veltheer
Carry Mraz
Marc Verschuren
Nik Poortinga
Jan Joost Flim
Dik Oostland

	  

Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorps-
huis Artharpe voor een tweegangendiner dat Ingrid 
Slierings samen met vrijwilligers voor u bereidt. Ingrid is 
een professionele kok die zoveel mogelijk met verse pro-
ducten 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 20 november (vlees of vega opgeven)
Hoofdgerecht: Paddenstoelenrisotto met worst
Nagerecht:  IJs met lauwwarm fruit

Vrijdag 27 november
Voorgerecht:  Mediterraan vermicellisoepje met rauwe ham
Hoofdgerecht: Griekse Moussaka

Vrijdag 4 december
Hoofdgerecht: Cordon bleu met seizoengroenten en gebakken aardappeltjes
Nagerecht:  Gevulde appel met lauwwarme vanillesaus
De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis 
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.

Clip op Youtube met foto's Adorp, Sauwerd, Klein en Groot Wetsinge

Op Youtube staat mijn lied “Ongelooflijk veel geluk” met een clip met daarin foto’s van Adorp, 
Sauwerd, Groot en Klein Wetsinge:  https://www.youtube.com/watch?v=5-8BlBPMcyk

Met vriendelijke groeten,
Wim Roossien
Sauwerd
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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.

Worstactie VV SIOS in alle dorpen

Op vrijdag 20 november zal de jaarlijkse worstactie van v.v. SIOS weer plaatsvinden. We zul-
len die vrijdagavond vanaf 17:30 uur bij u langskomen om heerlijke kookworsten en Groninger 
metworsten te verkopen. De worsten komen ook dit jaar weer van Slagerij Bos te Baflo. 

Voorgaande jaren kwamen we alleen in Sauwerd, Klein Wetsinge en Groot Wetsinge, maar dit 
jaar zullen we op veler verzoek ook naar Adorp gaan.
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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. 

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.

Lydia van de Wolfshaar      050 3051996
Provincialeweg 10            Geopend dinsdag- en donderdagavond van 20.00 u. tot 22.00 u.
Sauwerd                         www.lydiasnaaiatelier.nl
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sau-
werd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp 
en ondersteuning bij eventuele problemen. 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 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 veell 
deskundige hulp aanwezig.

Maandag 30 november: Inloopochtend, Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
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 cursussen, 
problemen met computer, laptop, Ipad of tablet. Er wordt geprobeerd u te helpen.

Maandag 7 december: Thema-ochtend door Ingrid Slierings uit Adorp over 'Gezond 
ouder worden', Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
'Gezond' ouder worden, wie wil dat niet? "Wat is nu eigenlijk 'gezond'? Gezondheid is iets an-
ders dan 'fit' zijn. Wanneer wij bijvoorbeeld teveel verzadigde vetten eten, hebben wij kans op 
verhoogd cholesterol. Dat  verhoogt weer het risico op hart- en vaatziekten.  Een uurtje fietsen 
of wandelen is natuurlijk altijd goed maar valt misschien in het niet bij het teveel innemen van 
verkeerd voedsel. Daarom is het een mooi thema om er eens rustig naar te kijken. Ik ga door 
middel van een presentatie laten zien wat een mooi evenwicht zou kunnen zijn om gezond 
ouder te worden."

Maandag 14 december: 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 21 december: Thema-ochtend 'Bionische arm', Ubbegaheem te Sauwerd - 
10.00-12.00 u.
Bert Pot uit Sappemeer met het verhaal over zijn bionische arm. Van kleins af aan was hij be-
smet met het motorvirus. Alles wat maar 2 wielen had en door een motor aangedreven werd 
trok zijn aandacht. Geen motor ging ongezien aan hem voorbij. Hij kon dan ook niet wachten 
totdat hij eindelijk zijn motorrijbewijs kon halen. Na een ongeluk sloeg het noodlot toe, maar 
bleef zoeken naar een oplossing om weer op een motor te kunnen rijden en heeft nu dus een 
bionische arm.

Maandag 28 december: Geen inloopochtend i.v.m. kerstvakantie.

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Peter Stuut 3061551
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In 2016 bestaat Fanfarecorps Adorp 90 jaar!

Dit heugelijke feit willen we samen met onze leden, oud-leden, donateurs, fans en belang-
stellenden vieren op zaterdag 16 april 2016. Dat doen we niet met een reünie maar met een 
oud-leden event. Omdat nog veel van onze oud-leden actief zijn als muzikant, willen we een 
actieve dag organiseren. De bedoeling is dat onze oud-leden, samen met het huidige orkest, 
overdag twee of drie nummers instuderen voor een borrelconcert waarmee we de dag afslui-
ten.

Niet iedereen is meer actief in de muziek, maar wil graag weer eens andere oud-leden spreken. 
Tijdens het borrelconcert is er voor iedereen alle gelegenheid om bij te praten onder het genot 
van een drankje en een hapje.

Oproep aan oud-leden:
Ben je lid geweest van Fanfarecorps Adorp en lijkt het je leuk om mee te spelen of te komen 
luisteren, geef je dan op voor 1 december 2015!

Dit kan via mailadres  oudledenevent@hotmail.com of schriftelijk:

    Oud-leden event Fanfarecorps Adorp
        Wierumerschouwsterweg 9
                                         9774 PR Adorp

Graag willen we van je weten of je mee wilt spelen of komt luisteren. Als je meespeelt, vragen 
we je aan te geven op welk instrument, of je je eigen instrument meeneemt en welke partij je 
gewend bent (geweest) te spelen. Als je niet beschikt over een eigen instrument zorgen wij 
dat deze aanwezig is. Voor de oud-leden die graag mee willen spelen op een blaasinstrument, 
maar niet muzikaal meer actief zijn op dit moment is er natuurlijk ook de mogelijkheid om een 
maand gratis mee te repeteren. 

Onze repetities vinden plaats op maandagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur in Dorpshuis Ar-
tharpe te Adorp. Van de definitieve dagindeling krijg je nog bericht. Naar verwachting willen we 
oud-leden die meespelen om 10.00 uur ontvangen met koffie en oud-leden die willen komen 
luisteren om 16.00 uur met een borrel.

Heb je nog contact met andere oud-leden, vraag ze dan vooral om mee te gaan naar het oud-
leden event. Ons streven is om op dit jubileum een zo groot mogelijk orkest te vormen met een 
volle zaal met publiek.

Tot 16 april 2016!

Namens de OLE-commissie,
Arnold Holwerda
Alice Velting
Nieske Schreuder
Rolinda Kruijer

Opbrengst Collecte fonds verstandelijk gehandicapten

Opbrengst Collecte fonds verstandelijk gehandicapten:

Sauwerd € 494,94

Adorp     € 241,65

Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

Reina Brouwer, Janny Heller.
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O.b.s. De Wierde in Adorp stond uitgebreid stil bij Kinderboekenweek 

Tijdens de boekenweek van 7 tot en met 16 oktober stonden de (les)activiteiten op openbare 
basisschool De Wierde in Adorp in het teken van de Kinderboekenweek.  In deze periode 
werden er op school diverse activiteiten georganiseerd die te maken hadden 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 werd op 15 oktober op school voor zowel de 
onder- als de bovenbouw de kindervoorstelling "Raar maar waar!" gegeven door schoolgoo-
chelaar John Negenkerken. Het was 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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Fotografisch Geheugen

't Witte Hoes in Adorp

Onderstaand twee foto's uit de collectie van Hans Zant van 't Witte Hoes in Adorp. Ze zijn ge-
maakt aan het begin van de 20e eeuw, toen de Molenweg in Adorp nog de weg naar Sauwerd 
was. Met het aanleggen van de provinciale weg (de pijl op de onderste foto geeft daarvan de 
richting aan), nu N361, is de situatie gewijzigd.
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Informatiemiddag Mantelzorg en Depressie op 24 november a.s.

Op 24 november a.s. organiseert het Steunpunt Mantelzorg van de Stichting Welzijn & Dienst-
verlening (SWD) voor mantelzorgers woonachtig in de gemeenten De Marne en Winsum een 
informatiemiddag met als thema: Mantelzorg en Depressie.

Voor deze informatiemiddag is Janet Dekker, praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ en 
werkzaam in de huisartsenpraktijk Baflo, uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over 
depressiviteit en alles wat hier mee samenhangt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
• Leren over waaraan je een depressie herkent 
• Wat het onderscheid is met je “down” voelen
• Hoe je het beste omgaat met een depressief iemand
• Hoe je de mantelzorg op een prettige manier volhoudt
• Ontmoeten van andere mantelzorgers

Deze informatiemiddag zal plaatsvinden op dinsdag 24 november a.s. van 14.00-15.30 uur in  
De Blauwe Schuit, Warfstraat 1, 9951 BS Winsum. 

Voor meer informatie of opgave (vóór 17 november) kan contact worden opgenomen met:  
• Dineke Smit van Steunpunt Mantelzorg De Marne,  06 - 55 76 71 20,  d.smit@s-w-d.nl 
• Ria Maring van Steunpunt Mantelzorg Winsum,  06 -  48 87 43 40, : r.maring@s-w-d.nl

“Mijn partner was vroeger ondernemend, we deden vaak leuke dingen samen. Sinds 
hij zijn baan is kwijtgeraakt en sinds onze verhuizing komt hij maar moeilijk zijn bed uit 
en niets interesseert hem nog. Ons sociaal leven ligt op z’n gat”.

“Mijn buurvrouw zegt dat ze nergens meer zin in heeft, ze komt amper de deur uit. Ze 
huilt vaak als ik bij haar ben. Ik doe voor haar de boodschappen en kook een maaltijd 
zodat ze tenminste nog wat eet. Ik ben de enige die  bij haar mag komen". 

“Sinds mijn moeder alleen is achter gebleven, na het overlijden van mijn vader een 
jaar geleden, gaat het niet goed met haar. Mijn vader deed alles in huis. Nu blijft het 
huishouden liggen, verzorgt zij zichzelf slecht en wil niet langer leven. Zo ken ik haar 
niet. Ik maak me zorgen”.

FietsroutePlus Groningen-Winsum

Tijdens de inloopbijeenkomsten in Adorp en Sauwerd op 10 en 12 november is informatie 
gegeven over de stand van zaken rond de FietsroutePlus. Het hele tracé is ruwweg: van de 
Walfridusbrug bij Groningen tot aan Wetsinge direct langs het spoor. Alleen bij Munnikeweg 
wijkt het pad er met een bocht van af vanwege de overweg; en in Sauwerd wordt aan de zuid-
kant aangetakt op de Stationsstraat om na het station weer bij het spoor te komen. Bij Wet-
singe buigt het fietspad af naar de Oude weg om van daar de bestaande fietsroute langs de 
N361 naar Winsum te volgen. Op dat deel wordt het huidige fietspad opgewaardeerd tot Fiets-
routePlus. Overigens is het zo dat ook gemotoriseerde tweewielers als brommers en scooters 
van de hele FietsroutePlus gebruik mogen maken. Verder blijven de bestaande fietspaden aan 
weerszijden van de N361 gewoon liggen.

Hoe in Sauwerd het pad vanaf het station tot aan het in onbruik geraakte stukje Oosterstraat 
precies komt te liggen, is niet helemaal duidelijk omdat er nog overleg moet plaatsvinden. Het 
ligt in ieder geval in de bedoeling dat het fietspad ook bereikbaar wordt vanaf de Oosterstraat.

Daarnaast zal het stationsgebied in Sauwerd op meer fronten worden aangepakt. Daarin wordt 
o.a. ook de parkeersituatie meegenomen.

De FietsroutePlus kan in 2020 klaar zijn. De meeste tijd zal in beslag worden genomen door 
het verwerven van de benodigde gronden.
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Aanpassingen N361

Tijdens de hiervoor genoemde inloopbijeenkomsten werden ook de plannen getoond voor de 
aanpak van de N361. Er zitten een aantal zaken in die wat velen betreft al wel eerder hadden 
gemogen, zoals bijvoorbeeld de verbetering van de oversteek bij Harssensbosch.

In Adorp heeft men kanttekeningen bij de plannen voor de dorpskom omdat ze te onduidelijk 
zijn en er niet naar de inwoners geluisterd is. Zo wordt zelfs een verslechtering van de ver-
keersveiligheid gevreesd. Dit terwijl de plannen juist bedoeld zijn om die te verbeteren. Wie 
bedenkt zoiets, kun je je afvragen, want dat is met veel overheidsgeld het paard achter de wa-
gen spannen. Het gevoel is dat de plannen voor Adorp weer terug mogen naar de tekentafel.

In Sauwerd is het meest opvallende element een rotonde ter hoogte van de Stationsstraat met 
daarnaast aan weerszijden van de weg een bushalte. In het centrum wordt de weg aangepakt 
met - net zoals nu - duidelijk gescheiden stroken voor auto's, fietsers en wandelaars maar dan 
met meer niveauverschil. En de wegstructuur wordt voorzien van elementen om een gewenst 
verkeersgedrag bij de automobilisten te bevorderen, oftewel dat ze daardoor rustig door het 
dorp gaan rijden.

De aanpak van het centrum is in feite het bij de tijd trekken van de huidige situatie, die ooit 
ook in het kader van verkeersveiligheid zo uitgevoerd is. Over een jaar of 20 a 25 komt waar-
schijnlijk de volgende make over met de inzichten van die tijd. Want verkeersveiligheid is ook 
een zaak van degene in de auto zit of op de motor. Dat gaat niet alleen op voor een dorpskom, 
maar ook voor het nemen van een rotonde. Wie snel door de dorpen heen wil, zal dat blijven 
doen. En in de loop van de tijd komen er ongetwijfeld weer nieuwe inzichten om dit te ontmoe-
digen die ook weer vertaald kunnen worden naar de inrichting van het dorpscentrum.

De aanpak van de N361 kan eerder klaar zijn dan de FietsroutePlus.

Commotie rond vragen over plannen voor Sauwerd

In reactie op vragen en kanttekeningen op de Contactbladsite bij de plannen voor de N361 
in het dorp Sauwerd, heeft Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge via WinsumNieuws.nl de sug-
gestie gewekt dat het Contactblad de suggestie wekte dat daar de mening van Dorpsbelangen 
werd verwoord. Nu, dat is niet het geval.

De vragen en opmerkingen kwamen naar aanleiding van het plan dat Dorpsbelangen bij de 
start van de inloopbijeenkomsten zelf nog presenteerde via ditissauwerd.nl. Daarmee de sug-
gestie wekkend dat dit een actueel document was. Uit de reactie van Dorpsbelangen bleek het 
stuk echter achterhaald te zijn. Maar dat laat niet onverlet dat het document nog niet van de 
dorpsbelangenpagina op internet verwijderd was op het moment dat de inloopbijeenkomsten 
begonnen; en dus gelezen kon worden en vragen kon oproepen.

Of had het document gewoon maar beter niet openbaar kunnen zijn? Immers het uitgangspunt 
is duidelijk gemaakt: Dorpsbelangen Sauwerd/Wetsinge heeft in overleg met de provincie ge-
kozen heeft voor een aanpak waarbij met alleen de aanwonenden het gesprek is aangegaan 
over de veranderingen in het dorpsgezicht, niet met het dorp als geheel. Dus dan heeft het ook 
geen zin om een plan (uitgewerkt of niet) vooraf via internet te delen. Zodoende kan mogelijk 
ongewenste onrust in het dorp op voorhand al worden voorkomen.

De letterlijk dorpsgezichtsbepalende aanpak van de N361 in Sauwerd is iets waar in het dorp 
over gepraat zal worden en niet iedereen het over eens kan en zal zijn. Want hoe het dorp er 
langs de weg uit ziet, dat gaat het hele dorp aan (zie ook het Groninger verhaal in het Con-
tactblad van 1 november). Maar wanneer het uitgangspunt is om dit in stilte voor te bereiden 
zonder het dorp er in te betrekken, stem daar dan ook het informatiebeleid op af.
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Expositie met vijf kunstenaars in kerk Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert op 14, 15, 21 en 22 november in de kerk van 
Adorp een expositie waarvoor vijf kunstenaars van de Groep Noordelijke Hoogdrukkers 
Holt zijn uitgenodigd. De expositie is gratis toegankelijk en open van 14.00 uur tot 17.00 u.

U bent van harte welkom bij de opening op zaterdag 14 november 14.00 uur in de kerk. 
Het Noordelijk vocaal Ensemble luistert de opening op met muziek en tevens kunt u ge-
nieten van de wijnproeverij met een hapje erbij geserveerd.

Titia Beukema
  www.titiabeukemakunst.nl
  tbeukema@live.nl
Titia tekent, schildert en maakt grafiek. Haar inspiratie komt 
uit de stad waar ze is opgegroeid, Groningen en omgeving. 
Ze wordt aangetrokken door “toevallige" stillevens. Dit kan 
gebeuren door een bepaalde compositie, kleur, sfeer of licht-
val. Zij probeert haar eigen beleving daarvan weer te geven. 
Haar onderwerpen zijn: interieurs, stadsgezichten, kerken, 
havens en landschappen. Titia heeft de avondopleiding Mi-
nerva gedaan (grafiek) en dit voorjaar rondde zij de Klassieke 
Academie af. Zij maakt nu afwisselend houtsneden en schil-
derijen. 

Wijke van der Bij
  www.wijkevanderbij.nl
  wijkevanderbij@hetnet.nl
Haar houtsneden (in reductietechniek) hebben meest-
al een architectonisch onderwerp. Het zijn vaak oude 
gebouwen omdat ze een bepaalde aantrekkingskracht 
uitoefenen. Net zoals in het hout waar na verloop van 
tijd ringen en nerven ontstaan, laat de geschiedenis zijn 
sporen na in oude stenen en planken. Zij is een tijdlang 
bezig geweest met details van middeleeuwse kerken, 
zoals ramen, ornamenten, muurpartijen. In 2013 begon 

Wijke met een nieuwe serie; oude vervallen schuren. De schoonheid van verval speelt 
een belangrijke rol in haar werk. Wijke studeerde aan de ABK Vredeman de Vries, Leeu-
warden en studeerde af met de Drempelprijs.

Tim Blaauw
  www.timblaauw.com
  itimb@hotmail.com
In zijn tekeningen en houtsneden legt Tim Blaauw het 
landschap vast. De bewerkte aarde is zijn werkterrein. 
Megalithische stenen, dijken en spoorlijnen doorsnijden 
een vaag aangegeven gebied. Het ruime zicht wordt 
nooit belemmerd door details. Een voorheen maagdelij-
ke plek verandert hij in een abstracte fantasie. De hori-
zon, hoog in beeld, biedt nog enig houvast. De transpa-
rante kleuren, samen met de structuur van de houtnerf, 
geven de topografieën van Tim Blaauw een poëtische 
dimensie. Tim volgde zijn opleiding aan Minerva en 
werkt aan de Klassieke Academie.
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Marjatta Ranta-Iso
  www.sturon.net/marjattasart
  marjatta.rantaiso@gmail.com
Marjatta Ranta-Iso groeide op in Karelië, een gebied in het zuidoos-
ten van Finland met grote meren en uitgestrekte wouden. Sinds 1978 
woont zij in Nederland en volgde haar opleiding aan Academie Minerva.

Haar belangrijkste inspiratiebron is de natuur. Naast haar tweedimen-
sionale werk maakt zij objecten en installaties, zoals ‘sandpainting’. Ze 
heeft vele exposities nationaal en internationaal op haar naam staan 
alsmede diverse art performances.

Jan-Erik Wedholm
  www.wedholm.nl
  info@wedholm.nl
Zo lang hij zich kan herinneren heeft Jan-Erik Wed-
holm bossen en binnenruimtes getekend. Sfeer, dy-
namiek, leven en vergankelijkheid broederlijk naast 
elkaar, zijn zijn thema´s. Het gaat daarbij niet zo-
zeer om afbeelden, wel om motoriek, de huid van 
het werk en de helderheid van de houtsnede. De 
houtsnede neemt een speciale plaats in. De tech-
niek dwingt enerzijds tot rust en bedachtzaamheid, 

anderzijds daagt ze uit tot experimenteren. Elke verrassende toevalligheid kan een ver-
trekpunt zijn voor een nieuw beeld. Erik-Jan volgde de Pedagogische Academie en de 
lerarenopleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Arnhem.

13e seizoen jamsessies Culturele Commissie Adorp

De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het komende winterseizoen weer vier jam-
sessies, die ook deze keer weer in Ubbegaheem in Sauwerd plaats vinden.

Zondag 22 november 2015 is de eerste. De volgende sessies worden gehouden op 20 decem-
ber 2015, 24 januari 2016 en op 21 februari 2016. Deze jamsessies beginnen altijd om 16.00 
uur en de toegang is gratis.

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp gaan al weer het dertiende seizoen in, en 
zijn intussen in de regio en zelfs ver daar buiten een begrip geworden.

In de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten de weg naar deze happenings te vinden 
om gezellig mee te komen jammen.

Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig, de samenstel-
ling van de rest van de band verschilt per keer.

Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten, 
nummers (mee) te spelen.

Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers ten gehore te brengen. Ap-
paratuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moeten zelf meegenomen 
worden.

Voor muziekliefhebbers dus ook gedurende dit winterseizoen weer vier keer de gelegenheid 
om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten.
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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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