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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

december Voor gewijzigde openingstijden gemeentehuis zie pagina 8
17 20.00 u. Afsluiting eerste helft competitie Kaartclub "Adorp", Artharpe te Adorp
18 17.30 u. Kerstdiner bij de Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 23)
19 10.00 u. Zelfgemaakte leuke en lekkere dingen bij Onstaheerd (zie pagina 39)
20 15.00 u. Adventsconcert door La Barca Leyden in 't Sael te Groot Wetsinge (zie 

pagina 25)
20 16.00 u. Kerstbijeenkomst voor ouders en kinderen met kerstmaaltijd, kerk in 

Adorp (zie pagina 26)
20 16.00 u. Jamsessie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 39)
20 18.30 u. Kerstbijeenkomst, avondprogramma (zie pagina 26)
21 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'Bionische arm', Ubbegaheem in Sauwerd 

(zie pagina 23)
24 t/m 30 Ubbegaheem te Sauwerd gesloten (zie pagina 20)
25 Eerste Kerstdag
25 Ophalen groene container vervalt, geen vervangende dag
25 Geen Dorpstafel i.v.m. Eerste Kerstdag
26 Tweede Kerstdag
28 Geen activiteit Steunpunt i.v.m. kerstvakantie (zie pagina 24)
31 Oudjaarsdag
31 10.00 u. Oliebollen bakken in Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 20)

januari
1 Nieuwjaarsdag
2 Ophalen grijze container i.p.v. vrijdag 1 januari
1 01.00 u. Nieuwjaar in Ubbegaheem (zie pagina 20)
2 17.30 u. Nieuwjaarsbuffet bij Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie pagina 23)
4 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'Vleermuizen', Artharpe in Adorp (zie p. 24)
11 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Artharpe in Adorp (zie pagina 24)
18 10.00 u. Steunpunt, thema-ochtend 'Schuilkerken', Ubbegaheem in Sauwerd (zie 

pagina 24)
22 10.00 u. Start cursus 'omgaan met dementie' (zie pagina 25)
24 16.00 u. Jamsessie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 39)
25 10.00 u. Steunpunt, inloopochtend in Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 24)
29 19.30 u. Brei- en haakcafé in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 21)

februari
20 19.00 u. Chillen, Chips & Cola in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 21)
21 16.00 u. Jamsessie, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 39)
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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Het Contactblad wenst iedereen goede feestdagen
en al het beste voor het nieuwe jaar!

 

Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
20 dec. 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:
20 dec. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. M. de Vries
25 9.30 u. - ds. W. Jagersma
27 9.30 u. - Chris van Zwol

14.15 u. - ds. J.W. Roosenbrand
31 19.30 u. - ds. W. Jagersma Oudjaarsavond
1 jan. 10.00 u. - Leesdienst Nieuwjaarsdag
3 9.30 u. - Leesdienst

14.15 u. - ds. J. v.d. Wal
10 9.30 u. - ds. L.J. Joosse

16.30 u. - ds. S. de Vries
17 9.30 u. - ds. M. Beute

14.15 u. - ds. W. Jagersma
24 9.30 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn

14.15 u. - ds. W. Jagersma
31 9.30 u. - nog niet bekend
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 Boekenpost in Artharpe te Adorp, 19.00-20.00 u. (vanaf 2 december)

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.
Boekenpost in Artharpe te Adorp, 15.30-17.00 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.
UNICEF Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016

 www.unicef.nl  voor informatie en producten
 

Voedselbank

	  
De producten die in december worden ingezameld zijn: koffie, thee en koffiemelk.

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 18 december Vanaf 18.00 u.

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

Inzamelingsacties
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 / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8 .
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 4887 4340

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

St. Platform Gehandicaptenbeleid (gemeente) Winsum
 spg.winsum@gmail.com                          werkdagen 18.30 - 20.00 u.  06 1331 7675
 www.gehandicaptenplatform-spg.nl

Advies- en steunpunt huiselijk geweld
 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl  050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

Uitvaart-/begrafenisverenigingen
Bij overlijden contact opnemen met Monuta Groningen  050 5425962
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25   9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.:  mw. A. Nomden, Oosterstraat 4   9771 AS Sauwerd  050 3061728
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp  050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

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

Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting melden bij gemeente Winsum telefonisch 

of per mail gemeente@winsum.nl 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.

ANDERE OPENINGSTIJDEN RONDOM DE FEESTDAGEN
Rondom Kerst en Oud en Nieuw zijn de openingstijden soms anders dan u van ons gewend 
bent. Zo vervalt de woensdagmiddag- en avondopenstelling op de woensdagen 23 en 30 de-
cember. De reguliere openingstijden staan in het colofon. Rondom de feestdagen gelden de 
volgende openingstijden:
Openingstijden gemeentehuis:
• Donderdag 17 december: de receptie is vanaf 15.00 uur gesloten in verband met  een per-

soneelsbijeenkomst.
• Vrijdag 18 december: regulier geopend.
• Maandag 21 december t/m woensdag 23 december: servicebalie geopend tot 12.30 uur. De 

receptie is op deze dagen geopend tot 16.00 uur.
• Donderdag 24 december en vrijdag 25 december (1e kerstdag): gesloten. 
• Maandag 28 december t/m woensdag 30 december: geopend tot 12.30 u. Dit geldt voor zo-

wel de servicebalie als de receptie.
• Donderdag 31 december en vrijdag 1 januari: gesloten
• Maandag 4 januari: geopend vanaf 10.00 uur

Alleen voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden kunt u op donderdag 24 decem-
ber en donderdag 31 december bellen tussen 9.00-9.30 uur op  06-53888968

AFVALINZAMELING RONDOM DE FEESTDAGEN
Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag wordt er geen huisvuil ingezameld. De route voor 
groen afval op 25 december vervalt. De route voor grijs afval van 1 januari wordt gereden op 
2 januari.

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.
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ONTHEFFING VOOR CARBIDSCHIETEN
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening 
verleend voor carbidschieten op 31 december 2015:
• Sauwerd: C. Wietses (30-11-’15), locatie weiland tussen Singelweg 8 en 10, van 13.00-17.00 

uur, met 4 bussen
• Sauwerd: K.F. Datema (30-11-’15), locatie weiland achterzijde Burchtweg 13, van 14.00-

17.00 uur met 2 bussen
De exacte regels voor carbidschieten kunt u vinden op  www.winsum.nl. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van bovenstaande 
besluiten daartegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethou-
ders. De datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de aanvrager vermeld. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking van deze ontheffingen tot gevolg. Wel kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, sector bestuursrecht,  Postbus 150, 
9700 AD Groningen.

GLADHEIDSBESTRIJDING
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. 
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk. 
Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. 
• Bij onverwacht opvriezend wegdek worden de hoofdwegen, bruggen en fietspaden binnen  

3,5 uur gestrooid. Direct daarop volgen dan de wijkontsluitingswegen. 
• Bij aanhoudende sneeuwval of ijzel zijn de wegen en fietspaden binnen 5,5 uur na het  

stoppen van de sneeuwval of ijzel sneeuwvrij of gestrooid.
Uitgangspunt bij het strooien is dat iedereen binnen een straal van 500 meter op een gestrooi-
de route moet kunnen komen.
Preventief
Om gladheid te voorkomen bestrijdt de gemeente de gladheid ook preventief, dus als er glad-
heid wordt voorspeld. Dit seizoen strooien we preventief volgens nieuwe routes. Door het 
optimaliseren van de routes gaat de gemeente terug van 5 naar 4 routes. Preventief strooien 
gebeurt alleen op doorgaande wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswegen, bus- en school-
routes en doorgaande wegen langs het water. In de Winterdienst 2015 op  www.winsum.nl 
staat wat er precies is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
Uitkijken en aanpassen
Tussen het uitrukken van de strooiploegen en het strooien van de laatste straat zit tijdverschil. 
De gladheidsbestrijders doen hun best, maar het weer blijft een grillig natuurverschijnsel. Niet 
alle situaties zijn te voorzien. Uitkijken en aanpassen aan de situatie blijft het devies voor 
weggebruikers. Er worden geen waarschuwingsborden geplaatst.
Zorg voor elkaar winteractie
Ruim 600 inwoners kwamen begin dit jaar naar de Zorg voor elkaar-winteractie voor een gratis 
emmertje strooizout. In januari komt er weer een zoutverstrekkingsactie. Met de actie doet 
de gemeente een beroep op inwoners, om voetpaden in eigen buurt zélf sneeuw- en ijsvrij 
te houden. En vanuit de ‘zorg voor elkaar gedachte’ het stoepje van de buurvrouw die daar 
minder goed toe in staat is, mee te nemen. Meer informatie over de actie volgt in januari.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl kunt u de Winterdienst 2015-2016 downloaden. Hierin leest u onder 
andere de strooiroutes en de sneeuwschuifroutes.

Openingstijden Werkplein Noord-Groningen
• Maandag 21 t/m woensdag 23 december: geopend van 9.00 tot 16.30 uur
• Donderdag 24 december: geopend van 9.00 tot 12.30 uur
• Eerste kerstdag 25 december: gesloten
• Maandag 28 t/m donderdag 31 december: geopend van 9.00 tot 12.30 uur.
• Maandag 4 januari: geopend van 9.00 – 16.30 uur.
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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
• 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:
• aanleg droge blusleiding, Molenstreek 3 in Wetsinge, 9773TJ (2015-0186, 30 november 

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.

HERINRICHTING EN OMVORMING VAN PLANTSOEN NAJAAR 2015 - VOORJAAR 2016
Elk jaar wordt op meerdere plaatsen openbaar groen opnieuw ingericht. De redenen daarvoor 
zijn divers. De beplanting voldoet niet aan de gestelde eisen, het geeft overlast of is niet ef-
ficiënt te beheren. Afhankelijk van de situatie komt er nieuwe beplanting, al dan niet een ander 
type groen, of zelfs een compleet andere inrichting.
Bij herinrichting van opvallende locaties overleggen wij eerst met de bewoners. Wijkt uw me-
ning erg af van onze ideeën, dan kunnen we in overleg een nieuwe inrichting bedenken. Bij 
minder opvallende locaties zijn we al begonnen met de werkzaamheden. Dit najaar vinden 
voornamelijk voorbereidende werkzaamheden plaats. Een nieuwe inrichting volgt in het ko-
mende voorjaar.
Op  www.winsum.nl staat een overzicht van locaties met een beknopte omschrijving van de 
werkzaamheden. Overleg kan mogelijk nog leiden tot wijzigingen.
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CONTROLE FOUT GEPARKEERDE FIETSEN
De gemeente controleert op fout geparkeerde fietsen in de stationsgebieden. De toezichthou-
der controleert of de fietsen in de rekken staan. Zo niet, dan krijgt de overtreder een herstelter-
mijn waarin hij de fiets zelf kan weghalen. Gebeurt dat niet, dan wordt de fiets verwijderd.
Is uw fiets verwijderd, dan kunt u deze na betaling van de verwijderingskosten van € 25,00 
weer ophalen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum. Het depot is geopend 
op woensdagmiddag en op vrijdagmiddag van 12:30 uur tot 15:30 uur.

VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u iets verloren in de gemeente Winsum? Kijk op de lijst met gevonden en verloren voor-
werpen op  www.winsum.nl. Misschien staat uw voorwerp erbij!

TARIEFSWIJZIGING WMO-VERVOER 
Per 1 januari 2016 verandert het tarief voor het Wmo-vervoer. Zoals afgesproken is de prijs-
stijging gelijk aan de stijging van het ov-tarief. De verandering betreft het opstaptarief en het 
kilometertarief. Wanneer u een Wmo-regiotaxipas heeft, betaalt u vanaf 1 januari 2016 als 
opstaptarief € 0,89 in plaats van € 0,88. Het kilometertarief gaat van € 0,155 naar € 0,157.

VERORDENINGEN
Op  www.winsum.nl/gemeenteblad zijn de volgende verordeningen toegevoegd:
• Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering
• Verordening marktgelden 2016
• Verordening roerende zaakbelasting 2016
• Verordening onroerende zaakbelasting 2016
• Legesverordening 2016

SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2016
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het 
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie 
en leefbaarheid. 
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget in-
gesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op 
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2016 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport 

en recreatie en cultuur en educatie: € 16.612,--;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,--.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen 
subsidie meer. U kunt uw aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op vol-
gorde van binnenkomst in behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente. Gebruik hiervoor het 
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het Klantcontact-
centrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na bekendmaking van 
dit besluit daartegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethou-
ders.
Nog vragen?
Meer informatie is te vinden op  www.winsum.nl. Hier vindt u ook de criteria waar uw aan-
vraag aan moet voldoen. Of bel met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving, 
bereikbaar via  0595-447777 of via  j.deboer@winsum.nl.
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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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College wil nieuwjaarsbijeenkomsten bijwonen

Burgemeester en wethouders van Winsum willen 
graag verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten van 
dorpen, verenigingen en organisaties in de gemeente 
bijwonen. Tot nu toe werden inwoners uitgenodigd 
om naar het gemeentehuis te komen voor een nieuw-
jaarsreceptie. Dit jaar wil het college een nieuwe vorm 
introduceren om het nieuwe jaar samen in te luiden. 
Contact 
Het college hecht aan een goed en direct contact met 
inwoners en aan een goede samenwer-king met dor-
pen, verenigingen en organisaties. Daarnaast vindt 
het college het passen in deze tijd, waarin participatie 
en inbreng van inwoners een belangrijke rol spelen, 
om zich te laten zien in de samenleving in plaats van 
inwoners te vragen naar het gemeentehuis te komen 
ter ere van het nieuwe jaar. 

De burgemeester en de wethouders willen aan zoveel 
mogelijk uitnodigingen gehoor geven. Dorpen, ve-
renigingen en organisaties die de burgemeester en de wethouders tijdens hun nieuwjaars-
bijeenkomst willen ontvangen, worden van harte gevraagd om contact op te nemen met de 
gemeente.
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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

Gewijzigde openingstijden in december
24 t/m 30 december is het dorpshuis gesloten.

De keuken sluit om 21.00 uur.

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

Op 31 december bakken we weer oliebollen
Onder het genot van glühwein en warme chocolademelk kunt u oliebollen bestellen op ons ter-
ras. De verkoop vindt plaats van 10.00 tot 14.00 uur. Vooraf bestellen is helaas niet mogelijk. 
Oliebol  € 0,80      11 stuks voor € 8,00
Krentenbol € 0,90      11 stuks voor € 9,00

Oud & Nieuw 
Na het afsteken van vuurwerk bent u op 1 januari van harte welkom in het dorpshuis. De 
deuren gaan los vanaf 01.00 uur.  

Voor activiteiten in 2016 zie pagina 22.
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De komende weken staan in het teken van Sinterklaas en Kerst(vakantie), maar na de jaar-
wisseling is het ook in dorpshuis Ubbegaheem weer tijd voor nieuwe plannen en activiteiten.

In 2016 hopen we nog meer dorpsbewoners en bezoekers naar het dorpshuis te krijgen. Nieu-
we initiatieven en een verdere modernisering van de rest van het pand zal hier - dankzij ac-
tieve fondsenwerving - hopelijk een positieve bijdrage aan leveren. 

Om nieuwe initiatieven in het dorpshuis te organiseren is een activiteitencommissie ingesteld. 
Naast uitbater Fieneke Kladder en bestuurslid Heidi Drijfhout maken Judith Visser en Carin 
Bodde deel uit van deze commissie. De commissie zet zich ervoor in om voor diverse leeftijds-
groepen nieuwe activiteiten te organiseren, maar dat kunnen we niet alleen. Bij elke activiteit 
schakelen we dan ook graag dorpsbewoners in om ons mee te helpen bij de organisatie. In 
Sauwerd en Wetsinge wonen zoveel talentvolle, enthousiaste & kundige mensen, daar doen 
we graag een beroep op!

BINNENKORT VERWACHT IN DORPSHUIS UBBEGAHEEM
In 2016 gaan we van start met de volgende activiteiten:

Vrijdag 29 januari 2016: Brei- & Haakcafé (aanvang 19.30 uur)  
Breien en haken is weer helemaal hip. In het brei- en haakcafé kunnen beginners en gevor-
derden elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. Entree € 5. Daarvoor ontvang je tweemaal een 
kopje koffie of thee met wat lekkers. 
Kun je nog niet haken/breien maar wil je het wel graag leren? Kom langs in het brei- & haak-
café, we helpen jou graag bij de start van een nieuwe hobby! Je mag zelf materiaal meenemen 
maar we zorgen ook voor een voorraad startmateriaal. 
Ben je heel ervaren in haken en/of breien? Laat zien waar je mee bezig bent! 

Zaterdag 20 februari 2016: Chillen, Chips & Cola (aanvang 19.00 uur) 
Oude tijden herleven in de kelder van het dorpshuis. We organiseren een chill avond/jeugd-
soos met chips, cola, muziek en spelletjes. De jeugd van 8-12 jaar is welkom van 19.00-20.30 
uur, 12-16 jarigen van 20.30-00.00 uur. De toegang is gratis, consumpties kosten 1 euro per 
glas. Jij komt toch ook?

Woensdag 30 maart 2016: Workshop High Tea (aanvang: 12.30 uur)
6-12 jarigen die het leuk vinden om te kokkerellen zijn deze middag vanuit school van harte 
welkom in het dorpshuis. We gaan eerst samen patat eten en daarna aan de slag met taart 
& cupcakes. Deelname kost € 5 per persoon (dat is inclusief patat, snack, ranja en deelname 
aan de High Tea). 

Om 15.30 uur zijn ouders, grootouders, buren en kennissen van harte welkom om te genieten 
van een uitgebreide High Tea. Deelname kost € 8,50 (dat is inclusief thee, hartige en zoetje 
hapjes). 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan telefonisch op bij het dorpshuis, er kunnen 8 
kinderen meedoen. Wil je om 15.30 uur graag aanschuiven bij de High Tea? Ook dan graag 
een telefoontje naar het dorpshuis, dan weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen. 

Heb je misschien ideeën of suggesties voor andere activiteiten? Laat 
het ons weten! 
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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.

Cliëntenraad SoZaWe Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Belangenbehartiging voor de minima !
Voor vragen, op- en aanmerkingen kunt u bij ons terecht

per mail:  info@clientenraadsozawe.nl 

of telefoon: 06-2142 0428.

Kijk voor het laatste nieuws regelmatig op onze site:  www.clientenraadsozawe.nl 
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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 profes-
sionele 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.

Kerstdiner: vrijdag 18 december (€ 12,50)
Een uitgebreid 3-gangenmenu met muzikale omlijsting; aanmelden uiterlijk woensdag 16 de-
cember 
Voorafje:  ‘Amuse’
Voorgerecht:  Tartaar van tonijn met appel
Hoofdgerecht: Zachte kalkoenfilets in een jasje met een saus en tutti frutti, aardappeltjes, ver-
  schillende groenten en stoofpeertjes
Nagerecht:  Kerst Bavarois

Vrijdag 25 december  1e Kerstdag geen Dorpstafel

Vrijdag 2 januari 2016: een gezonde start met een ”Nieuwjaarsbuffet”
Mooi begin van het nieuwe jaar met een salade buffet. Schep zelf uw bord vol met heerlij-
ke salades. Niet zomaar een salade, maar voor iedere smaak een salade met gezonde in-
grediënten zoals noten, groenten, peulvruchten, vlees en vis.
Nagerecht: yoghurt met fruit.

De menu’s worden ook gepubliceerd op  www.adorp.com, op faceboook (onder Dorpshuis 
Artharpe), in Artharpe en op de prikborden in Adorp.

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, 
waar men terecht kan voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning 
bij eventuele problemen. 

Een plek voor een praatje en een kop koffie, waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een be-
langrijke plaats zijn gaan innemen!

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

Waar bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms 
een wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus. Ook als u niet en Adorp, Sauwerd of Wet-
singe woont en het onderwerp spreekt u/jou aan… kom gerust. Iedereen is van harte welkom. 
Men hoeft ook geen lid te zijn van de Stichting 55+.

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 
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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.

Maandag 4 januari: Thema-ochtend 'Vleermuizen', Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
Klarissa Nienhuys van de Vleermuiswerkgroep voor de provincie Groningen vertelt over vleer-
muizen, met speciale aandacht voor de vleermuizen die voorkomen in het gebied tussen Adorp 
en Winsum.
In januari zijn vleermuizen in winterslaap. Vanaf maart worden ze weer actief: bij het vallen 
van de avond worden de vleermuizen wakker en vliegen ze razendsnel rond op zoek naar 
insecten. Bij de lezing komt u meer te weten over het leven van deze schemerdiertjes. Waar 
wonen ze? Hoe zijn ze te herkennen? Hoe gaat het met de vleermuizen? Wat doet de Vleer-
muisopvang in Adorp? En hoe kunt u ze helpen? 

Maandag 11 januari: Inloopochtend in Artharpe te Adorp - 10.00-12.00 u.
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Heeft 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 cursussen, problemen met computer, laptop, iPad 
of tablet? Er wordt geprobeerd u te helpen.
Maandag 18 januari: Thema-ochtend 'Schuilkerken', Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-
12.00 u.
Mevrouw Groeneveld-Smit van de Stichting Oude Groninger Kerken vertelt over schuilkerken 
in Groningen Stad en Ommeland. Nadat de stad Groningen in 1594 op de katholieke Span-
jaarden heroverd was, werd het protestantisme de enig toegestane godsdienst. De katholieke 
kerk werd verboden. De katholieken konden alleen bijeenkomen in achteraf gelegen schuil-
kerken die daarna in Groningen en de Ommelanden ontstonden. 

Maandag 25 januari: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd - 10.00-12.00 u.
Tijd voor een praatje en een kop koffie. Heeft u vragen of zijn er dingen waar u mee zit? Een 
luisterend oor is ook hier aanwezig! De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aan-
wezig. Vragen over de cursussen, problemen met computer, laptop, iPad of tablet? Er wordt 
geprobeerd u te helpen.

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

Vrijwilligersvacature

Gymnastiekvereniging Wardeus zoekt met spoed een nieuwe penningmeester. Vind je het 
leuk om deel uit te maken van een enthousiast bestuur en een bijdrage te leveren aan een 
sportvereniging in Sauwerd, neem dan contact met ons op!

De taken bestaan o.a. uit het opmaken van de jaarrekening, het verzorgen van de factuurad-
ministratie, uitbetalen van declaraties en overige werkzaamheden als penningmeester.

Voor meer informatie kun je contact opnemen via  wardeus.sauwerd@gmail.com of met 
Saskia Visser (voorzitter) op  06 - 511 07 609.
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Cursus ‘omgaan met dementie’

De Stichting Welzijn & Dienstverlening en De Twaalf 
Hoven organiseren in Winsum een cursus voor partners, 
familieleden en andere direct betrokkenen bij mensen 
met dementie. De cursus ‘Omgaan met dementie’ gaat 
op 22 januari 2016 van start en bestaat uit 6 bijeenkom-
sten op de vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. De 
cursus wordt gegeven in De Twaalf Hoven, Meeden 1 te 
Winsum.

Ongeveer 70% van mensen met dementie woont thuis en doet een beroep op zijn of haar 
naaste: de mantelzorger. Zorgen voor iemand met dementie is vaak zeer intensief en kan lang 
duren. De ervaring heeft geleerd dat de mantelzorger de zorg zolang mogelijk wil volhouden. 
Om de mantelzorgers te ondersteunen wordt de cursus "Omgaan met dementie" georgani-
seerd.

In de cursus worden diverse thema's behandeld en krijgen deelnemers praktische en emo-
tionele ondersteuning. Praten over de situatie met andere mensen die hetzelfde meemaken 
geeft herkenning en erkenning.

Aanmelding kan tot ongeveer 8 dagen voor aanvang van de cursus. 

Er kunnen maximaal 10 mensen meedoen.

Voor meer informatie en aanmelding kunnen belangstellenden tijdens kantooruren bellen met 
de cursusleiding:

Ria Maring, Stichting Welzijn & Dienstverlening  06 48874340,  r.maring@s-w-d.nl of bij

Koos Pettinga, Twaalf Hoven  06 12038321,  e.pettinga@dehoven.nl

Adventsconcert in 'T Sael: La Barca Leyden

La Barca Leyden in de kleinst mogelijke bezetting met de fijnst mogelijke muziek en de lek-
kerste hapjes.

Programma:
J.M. Hotteterre (1674-1763) Suite in D
J.S. Bach (1685-1750)           Sonate in b BWV
C. PH E Bach (1714-1788)   Sonate in C
J.S. Bach (1685-1750)          Sonate in e BWV 1034
Raymond Honing   traverso
Cees van der Poel klavecimbel

 Voor het volledige programma van 'T Sael 
en meer informatie kunt u kijken op  
www.tsael.nl.

De oude ruimte met een prachtige 
akoestiek zullen u verrassen. In verband 
met beperkte zitplaatsen is reserveren 
wenselijk. Dit kan via
 www.tsael.nl en  050-306 2196.

De datum is zondag 20 december om 
15.00 uur.

Deze voorstelling is inclusief bourgon-
disch hapjesbuffet en kost €15,-.



26 www.contactblad.info Contactblad 15 december 2015



27 Contactblad 15 december 2015www.contactblad.info

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

Dankbetuiging

Voor alle blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, oma en “omi”  Rie Ozinga 
-Doedens willen we iedereen hartelijk dank zeggen.

Familie Ozinga
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Fotografisch Geheugen

Sauwerd: het gemeentehuis en de Kerkstraat

Onderstaand twee foto's uit de collectie van Hans Zant. De bovenste foto is van de Kerkstraat 
en dateert uit 1910. Daaronder staat een foto uit 1963 van de hoek Platsoenweg-Stationsstraat 
met het toenmalige gemeentehuis op de voorgrond.
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Van boerenknecht tot bankdirecteur

Een interview met Writzer (Frits) Datema
door Bé Kuipers

"Er wonen nogal wat Datema's in Sauwerd en Wetsinge. Is dat allemaal familie?" is mijn eerste 
vraag. Datema: "Waarschijnlijk in een ver verleden wel. Maar behalve mijn nageslacht, woont 
er nu maar één echt familielid van mij in Sauwerd en dat is mevrouw Valkema-Datema aan de 
Plantsoenweg. Dat is mijn nicht."

Frits Datema is geboren op 19 november 1934 te Bedum en is dus onlangs 81 jaar geworden. 
Hij stamt uit een boerengeslacht. Zijn grootvader Writzer Datema kocht begin vorige eeuw 
de boerderij aan de Karspelweg nr. 25, in Groot Wetsinge, direct na het bruggetje. De vader 
van Frits had al vroeg een versleten heup. Hij is daardoor zijn hele verdere leven 'kreupel' ge-
bleven en kon dus geen boer worden. 

Frits's beide ooms namen het bedrijf in 1927 over en zijn grootouders trokken naar Sauwerd, 
in een nieuw huis aan de Oosterstraat, het zelfde huis waar Frits en zijn vrouw nu wonen. 
Frits' vader werd kassier van de 'Boerenleenbank Adorp te Sauwerd', zoals dat officieel heette. 
Later ook van de spaarbank Eigen Haard in Bedum. Hij verhuisde in die tijd met zijn vrouw 
daarom naar Bedum. 

Frits ging in Bedum naar de lagere school en de ULO. Dat was de eerste jaren in oorlogstijd. 
De school werd gevorderd door de Duitsers en de kinderen kregen les op diverse locaties 
in het dorp. Honger heeft Frits in de oorlog nooit geleden. Wel gingen ze geregeld naar een 
gaarkeuken, maar het eten smaakte niet. Ook kregen ze eten van ooms die boer waren. Be-
dum werd op 17 april 1945 door de Canadezen bevrijd, dat weet Frits nog goed.

Naar school gaan was geen groot genoegen voor Frits, met name de ULO niet, want hij wilde 
niet leren. Met moeite haalde hij zijn diploma in 1951, omdat zijn ouders dat wilden. Frits wilde 
graag boer worden en ging daarom, na de ULO, naar de pas opgerichte Christelijke Middel-
bare Landbouwschool, aan de Lutkenieuwstraat in Groningen, beter bekend als Het Tehuis. 

Op die landbouw-winterschool ging het juist heel goed met de studie, daar lag zijn passie, boer 
worden. In 1954 moest hij in militaire dienst voor 18 maanden. Daarna was Frits een jaar boe-
renknecht op de boerderij van zijn oom in Onderdendam. Maar zijn wens om boer te worden 
kon hij wel vergeten, er was geen geld om een boerenplaats te kopen. Het liep heel anders.

Frits' vader had als kassier bij de bank veel connecties met boeren en handelaren. Zo be-
landde Frits als jonge man in de handel, graancommissionair en handelaar in hooi en stro. 
"Heel anders dan het boerenbedrijf, maar je moest aan de kost te komen," verklaart Frits. Op 
28 mei 1959 trouwde hij met Rika Drijfhout en trok met haar in de woning aan de Oosterstraat. 
Het vooreind van het huis werd verhuurd aan de bank, het gezin woonde in het achtereind.

Daarnaast was hij tien jaar lang monsternemer. En dat vond hij mooi werk. Hij ging met een 
kistje met allemaal kleine flesjes naar de boeren en nam tijdens het melken van elke koe een 
monster. Die flesjes bracht Frits naar melkcontroleur Frouws in Sauwerd. Later werd Frits 
tevens administrateur van de melkcontrolevereniging Adorp en Omstreken.

In 1960 werd zijn vader afgekeurd en Frits volgde hem op als kassier van de boerenleenbank 
in Sauwerd. Frits kocht toen het ouderlijk huis in Sauwerd over van zijn ouders. De boeren-
leenbank veranderde in die tijd ook, breidde uit en ging na een fusie aanvankelijk Raiffeisen-
Boerenleenbank heten en later kortweg Rabobank. Frits werd de nieuwe directeur van de 
vestiging Sauwerd. 

Hij was daarnaast plaatsvervangend kassier in andere dorpen in Groningen met een Ra-
bobank, zoals in Finsterwolde. 's Morgens eerst monsternemen, daarna omkleden en dan 
naar Finsterwolde, broodeten in de auto. 's Middags op tijd weer terug om opnieuw te mon-
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sternemen. En 's avonds was er zitting van de bank in Sauwerd. "Daar ben je jong voor, ik zou 
het nu niet meer kunnen," zegt Frits. "En mijn vrouw zorgde voor het thuisfront."

Alle vijf kinderen, vier jongens en een meisje, zijn in het huis aan de Oosterstraat geboren, 
waarvan er een is overleden. "Dat kind was erg gehandicapt," zegt Frits. "Er mankeerde bijna 
alles aan, zowel lichamelijk als geestelijk." Het was steeds beurtelings een paar weken zeer 
intensief thuis verplegen en dan weer in het ziekenhuis. Het kind, een jongen, heeft maar acht 
maanden geleefd. 

"In het toenmalige RKZ in Groningen mocht je als ouders niet bij je kind." Dat zit hem en vooral 
zijn vrouw nog altijd dwars. Achter het glas tegen de ruit tikken, was het enige contact. "Ach," 
relativeert Frits, "in de meeste families is wel wát, ziekte of een gezinslid verliezen. Zo is het 
leven nu eenmaal."

In 1966 wordt in Sauwerd een kleuterschool opgericht, Het Roodborstje, met juf Bos als kleu-
terleidster. Frits is ook hiervan penningmeester. In 1973 koopt de Rabobank het pand tegen-
over het huis van Frits aan de Oosterstraat, sloopt het en zet er een nieuw bankgebouw neer. 
Het personeelsbestand breidt uit naar vier medewerkers. "Dat was een gezellige en leuke tijd," 
zegt Frits. 

In november 1968 wordt Frits bestuurslid van Bouwstichting De Wierden namens de gemeente 
Adorp. Dat is een drukke tijd, vooral in de beginjaren. Frits zit in het dagelijks bestuur en men 
vergadert eenmaal per week. Hij vervult die bestuursfunctie tot hij met de VUT gaat in 1998, 
hij is dan 64 jaar. 

In datzelfde jaar gaat de Rabobank in Sauwerd fuseren met een aantal andere vestigingen 
en de bank in Sauwerd wordt opgeheven. Frits: "Ik dacht, dan wordt ik zeker directeur van die 
nieuwe club." Maar dat gebeurde niet. Het was beter dat hij maar met de VUT ging, vond men 
van hogerhand. "Achteraf was dat ook terecht, het was te groot voor mij en ik was daar ook niet 
geschikt voor," bekent Frits. Nu zit er een fietsenmaker in de voormalige bank.

Al die jaren zit Frits ook in de gemeenteraad voor het vroegere GPV, nu ChristenUnie, vanaf 
1969 tot aan de gemeentelijke herindeling met Winsum, Baflo en Ezinge in 1990. Een mooie 
tijd met burgemeester Sybesma. Volgens Frits was die raadsperiode een tijd met uitstekende 
wethouders als Bakker, Raangs en later Ferkranus. En er gebeurde veel voor een kleine ge-
meente. 

Over het dorpshuis Ubbegaheem zegt Frits: "Ik was eerst de grootste tegenstander van zo'n 
dorpshuis." Hij zei indertijd tegen wethouder Bakker, de grote animator achter Ubbegaheem: 
"Als de Gereformeerden verlet hebben om een nieuw gebouw (lees: een dorpshuis), dan 
betalen ze dat zelf maar. Dat doen wij (de Vrijgemaakten) ook!" Maar Bakker zei tegen hem: 
"Datema, jij moet eens wat anders denken." 

"En ik ben bijgedraaid," lacht Frits. "Achteraf is het toch goed, zo'n dorpshuis." Hij is er jaren-
lang administrateur  van geweest. Sinds 1966 is Frits ook boekhouder en lid van de commissie 
van beheer van de Vrijgemaakte kerk en nog steeds. En hij doet daarbij ook nog de financiën 
van de Paardenverzekering Sauwerd en Omstreken.

Vijfentwintig jaar geleden is 'Dorpsbelangen' opgericht, zoals Frits het noemt. En al die tijd was 
hij daarvan ook bestuurslid. Die oprichting was mede op advies van oud-wethouder Bakker. 
Die zei: "Je moet een tegenwicht bieden bij de vorming van de grotere gemeente Winsum, 
anders gaan we op in een groter geheel." Achteraf een goede zaak. "Ze konden niet om ons 
heen," aldus Frits. Onlangs heeft hij afscheid genomen als bestuurslid.

Op de vraag waar hij het meest plezier aan heeft beleefd zegt hij: "Niet speciaal aan iets in 
een van mijn functies, maar aan het samenleven met mijn vrouw." Bij zijn afscheid van de Ra-
bobank in 1996, kreeg Frits een lintje uit handen van toenmalig burgemeester Bruins Slot. Als 
ik vraag in welke orde, blijft hij het antwoord schuldig.
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Hij haalt vanuit een andere kamer een koker tevoorschijn met daarin een oorkonde van de 
onderscheiding en ik lees: Ridder in de orde van Oranje Nassau, in goud. Tegen de burge-
meester zei hij toen: "Dit is eigenlijk niet goed. Wij hadden ieder een halve moeten hebben. Als 
mijn vrouw er niet was geweest, had ik al dat werk niet kunnen doen." 

Wat Frits betreft mag het zo nog wel een tijdje doorgaan, ondanks wat kleine lichamelijke 
ongemakken. "Wij hebben het nog goed samen, mijn vrouw en ik." Maar zijn schoonmoeder 
zei ooit: "Als je maar lang genoeg leeft, blijf je vanzelf alleen over." Met andere woorden, heel 
oud worden heeft ook zijn schaduwzijden.

Frits merkt als laatste nog op dat hij het geluk heeft gehad in een arme tijd geboren te zijn. Het 
voordeel daarvan is, vindt hij, dat na de crisis van de jaren dertig en de oorlog, hij en zijn leef-
tijdgenoten daarna in een gouden tijd leefden. Alles ging vooruit, het kon niet op. Bij de huidige 
generatie gaat het juist steeds meer achteruit. 

Frits Datema was een gemakkelijk en toegankelijk spreker, feiten en jaartallen werden zonder 
haperen uit het hoofd gedebiteerd, om het in boekhoudjargon te zeggen. Ik hoefde ook maar 
een paar vragen te stellen, de rest kwam vanzelf. Een man van veel woorden, maar ook van 
veel daden.

Sauwerd, 21 november 2015, Bé Kuipers

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

Voordelig met de noordelijke treinen voor 65+

Velen kennen waarschijnlijk wel de aanbiedingen met goedkope treinkaartjes die te verkrijgen 
zijn bij landelijke winkelketens. Daarnaast kent de NS diverse abonnementen waarmee je met 
korting het hele land door kunt reizen. Maar ook regionale vervoerders hebben dergelijke pro-
ducten in hun assortiment. Arriva heeft een (bus-en-)treinkaart waarmee 65+ers iedere dag 
(doordeweeks na 9.00 u. en in het weekend en op feestdagen de hele dag) onbeperkt kunnen 
reizen op Arriva-lijnen. Dat zou in principe al uit kunnen als gemiddeld één keer per week een 
treinreis van Sauwerd naar Groningen en weer terug wordt gemaakt.

Informatie over diverse voordeelproducten voor de trein via  www.ns.nl ;  www.arriva.nl 
en/of de loketten op station Groningen
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Nieuwe treintijden vanaf 13 december

Op 13 december 2015 gaat de nieuwe dienstregeling in. Op deze en de volgende pagina een 
overzicht van het traject Groningen-Sauwerd en Sauwerd-Groningen

Treintijden Groningen Centraal - Sauwerd

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
uur R D R D R D R D R D R D uur
05 06 14 44 48 10 48 52 05
06 08w 14 18 44 48 18 22 48 52 18 48 ^ 06
07 14 18 44 48 18 22 48 52 18 22 07
08 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 08
09 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 09
10 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 10
11 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 11
12 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 12

13 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 13
14 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 14
15 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 15
16 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 16
17 18 22 48 52 18 22 48 52 18 22 17
18 18 22 48 52 18 22 52 18 22 18
19 18 22 18 22 18 22 19
20 18 22 48 * 52 * 18 22 18 22 20
21 18 22 18 22 18 22 21
22 22 26 22 26 22 26 22
23 22 26 22 26 22 26 23
00 29 33 29 33 29 33 00
uur R D R D R D R D R D R D uur

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
       

Tijd = vertrek vanaf Groningen Centraal
R    = richting Roodeschool (w tot aan Warffum)
D   = richting Delfzijl
+ 4 voor aankomst op / vertrek vanaf Groningen Noord
+ 10 voor aankomst in Sauwerd / vertrek naar Roodeschool of Delfzijl
w Deze trein rijdt tot Warffum
* De treinen van 20.48 u. en 20.52 u. rijden alleen op de donderdagavond (koopavond).
^ De trein van 6.48 u. r ijdt alleen in de periode mei t/m september.

Feest- en bijzondere dagen: dienstregeling als op zondag
2015: 25 en 26 december (Eerste en Tweede Kerstdag)
2016: 1 januari (Nieuwjaarsdag)
 25 maart (Goede Vrijdag), 28 maart (Paasmaandag), 27 april (Koningsdag)
 5 mei (Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag); 16 mei (Tweede Pinksterdag)
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Treintijden Sauwerd - Groningen Centraal

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag
uur R D R D R R D R D R D R D uur
05 53* 05
06 23 27 53 58 31 57 06
07 23 27 53 57 27 31 57 27 57 ^ 07
08 19 24 28 57 01 27 31 57 27 08
09 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 09
10 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 10
11 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 11
12 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 12

13 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 13
14 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 14
15 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 15
16 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 16
17 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 17
18 01 27 31 57 01 27 31 57 01 27 18
19 01 27 31 57 01 27 31 01 27 19
20 01 27 31 01 27 31 01 27 20
21 01 27 01 27 01 27 21
22 01 27 01 27 01 27 22
23 01 36 01 36 01 36 23
00 01 36 58 01 36 58 01 36 58 00
01 40 45 41 45 41 45 01
uur R D R D R D R D R D R D uur

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

Tijd = vertrektijd uit Sauwerd
R = uit richting Roodeschool
D = uit richting Delfzijl
* Deze trein rijdt alleen op de maandag
^ De trein van 7.57 u. rijdt alleen in de periode mei t/m september.
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Staande ovatie voor Drumfanfare Avanti & Fanfarecorps Adorp

Samenwerken is voor muziekverenigingen een succesvolle en leuke ervaring! 
Dat kunnen de leden van Drumfanfare Avanti uit Groningen en Fanfarecorps Adorp bevesti-
gen. Voor de derde keer op een rij hebben beide verenigingen een avondvullend programma 
verzorgd. Deze keer was Fanfarecorps Adorp te gast in het zeer sfeervolle verenigingsge-
bouw van Drumfanfare Avanti in Groningen. Gezamenlijk kwamen de leden marcherend op 
en voerden de nummers 
“In the Stone” en “Una 
Paloma”  op voor een volle 
zaal. Daarna  werden er 
afzonderlijk eigen stukken 
uitgevoerd. 

Drumfanfare Avanti maak-
te een wereldreis en voer-
de nummers op als “Une 
belle Histoire”, “Pour un 
flirt” en “Demasiado Cora-
zon” waarna het slagwerk 
uitgebreid aan bod kwam 
met de volgende up tempo 
nummers: An inspiration, 
Alpha, The machine, Mo-
ving Spirits en Long John. 

Vervolgens verzorgde Fanfarecorps Adorp een 4-tal nummers waarbij men afsloot met het 
titelnummer van de James Bond Film Skyfall, een nummer met een spannende muzikale op-
bouw zoals de herkenningsmelodie van een Bondfilm hoort te zijn.  

In de pauze was er spe-
ciale aandacht voor een 4- 
tal jubilarissen van Drum-
fanfare Avanti te weten; 
15 jaar lid Harm Kolen, 
25 jaar lid Johan de Jong 
en Brenda Westermolen 
en als laatste de voorzit-
ter Eddy Westermolen 
die maar liefst 50 jaar lid 
is van Avanti.  Voor deze 
muzikale inzet werd men 
beloond met een speld 
van de muziekbond, een 
oorkonde en een luid ap-
plaus van het publiek. 

Na de pauze werd er vervolgd met het gezamenlijke programma waarbij het hoogtepunt de 
uitvoering van het nummer Pearl Harbor was. De avond werd gezellig gezamenlijk afgesloten 
onder muzikale begeleiding van de huis dj. 
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Eureka, de trots van Wetsinge

De molen te Wetsinge ziet er van buiten weer goed uit. Het pleisterwerk is hersteld en geverfd. 
De wieken en het staartstuk is weer op orde. Deuren en raampjes zijn wind- en waterdicht. De 
glimmende houten rompbekleding is al van verre zichtbaar. Staart, schoren en draagbalken 
van de kap zitten keurig in de verf. De wieken met de aluminiumkleppen en stroomlijnneuzen 
zijn geheel vernieuwd. De kap heeft een nieuwe en zwarte beschermlaag gekregen...... kortom 
de molen lijkt klaar! Maar dat is slechts de buitenkant. 

Wie nu op werkdagen langs de molen loopt hoort dat er nog steeds getimmerd, geboord, ge-
klopt en gezaagd wordt. De werkzaamheden hebben zich van buiten naar binnen verplaatst. 
Het gehele interieur van de molen wordt nagekeken. Veel moet vervangen, gerepareerd en 
soms weer compleet gemaakt  worden. Daarbij gaat het vooral om de maal- en pel-installaties. 

Als de wieken uit een molenkop gehaald worden, als staartbalken afgenomen worden, als 
de draaibaarheid van de molenkap gecontroleerd moet worden dan komt er de echte molen-
maker aan te pas. 

Zo ook bij het interieur van de molen. Het beitelen van de maalsteen en het plaatsen van de 
steen in de molen zijn oude technieken van vroeger. Zijn ambacht stelt hem in staat de werk-
zaamheden van de molenaar, de eisen die gesteld worden aan de producten zoals meel en 
gort, en de eeuwenoude constructies van de molen op elkaar af te stemmen. 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de ingebouwde silo's. Dit zijn grote houten voorraadhok-
ken op diverse niveaus in de molen. Deze hokken hebben een opslagfunctie. Hierin wordt 
graan en gerst voor de bewerking opgeslagen, ook de halffabricaten zoals gebroken of onge-
build meel, half geschilde gerst en andere tussenproducten worden tijdelijk opgevangen. Deze 
hokken met hun verbindingspijpen van en naar de pelsteen of de maalstenen moeten hersteld 
worden. Een nieuwe maalsteen is onderweg naar Wetsinge en wordt in eerste week van de-
cember op de maalstoel geplaatst, een  precieze klus met een gewicht van 1500 kilo en dus 
werk voor specialisten.

De molen van Wetsinge is bijzonder omdat de pelsteen en de maalsteen van onder worden 
aangedreven. Het grote takrad bevindt zich onder de maalzolder. Het takrad wordt weer 
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aangedreven door de koningspil, een mansdikke houten as, 
die van boven naar beneden midden door de molen loopt. Van 
deze koningspil moeten de lagers worden hersteld voordat de 
molen kan gaan draaien.

Een molen moet soms kunnen draaien zonder dat alle pel- en 
maalstenen meedraaien, oftewel onbelast draaien. In mole-
naarstermen heet het dat de molen dan “voor de prins” draait. 

“Voor de prins” draaien dateert uit de tijd dat steden belegerd
werden en de vijand voor de gek werd gehouden. Zolang 
de molens draaiden was er graan en dus nog voldoende te 
eten. De uitdrukking stamt uit de Tachtig Jarige oorlog. Om de 
Spanjaarden te doen geloven dat er nog voedsel in overvloed 
was en ze beter niet konden aanvallen, lieten molenaars hun 
molen onbelast draaien. 

Tegenwoordig draaien de molens onbelast uit museale overweging, er hoeft niet altijd gepro-
duceerd te worden. 

Langzamerhand komt de oplevering van de molen dichterbij. Deze vindt vermoedelijk eind dit 
jaar nog plaats.  Tijdens de winter wordt de molen uitgeprobeerd en onder alle weersomstan-
digheden en in al zijn maal- en pelfuncties uitgetest. Pas in het voorjaar van 2016 hopen we 
met trots de geheel herstelde en maalwaardige molen aan het publiek te kunnen presenteren.

Johannes Nijmeijer/ Ids H. van der Honing
Molenstichting Winsum
November 2015

	  

Boekenpost Adorp

Met ingang van 2 december 2015 kunt u twee maal per week bij ons uw gereserveerde boeken 
afhalen of terugbrengen voor de bibliotheek in Winsum.

Op maandag van 19.00 tot 20.00 en woensdag van 15.30 tot 17.00 uur in Dorpshuis Artharpe.  

We kunnen ons voorstellen dat 
het even wennen is: van de 
Bibliobus naar de computer 
om een boek uit te zoeken.

Als  u het moeilijk vindt om 
een boek te vinden of te 
reserveren in de catalogus 
van Biblionet, kom dan ge-

rust langs. Wij helpen wij u 
graag verder. 

Het vrijwilligersteam van de Boekenpost in Adorp: Gaby Schuurmans, Remmie Medema, Jouk 
Huisman, Margriet Kuipers, Fotina Holwerda, Lydia Bruins, Ina Kwerreveld.



37 Contactblad 15 december 2015www.contactblad.info

Feestelijke opening Boekenpost

ADORP - Wethouder Harmannus Blok kwam woensdag met veel genoegen naar Dorpshuis 
Artharpe om er de boekenpost te openen, die voor de inwoners van dit dorp is ingesteld, nu de 
Bibliobus niet meer rijdt. Samen met de voorzitter van Artharpe, Lydia Bruins, onthulde hij twee 
handzame en verrijdbare boekenkasten door het wegtrekken van een fraai kleed.  Maar voor 
het zover was, stak hij zijn complimenten en blijdschap niet onder stoelen of banken.

'Een Gemeente moet soms pijnlijke en moeilijke besluiten nemen.' zo deelde Blok mee. 'En er 
moeten keuzes worden gemaakt'. Voor Winsum betekende dat er op een gegeven moment in 
de gemeente nog slechts één centrale openbare bibliotheek zou overblijven en dat zowel de 
bibliobus en de bibliotheek in Baflo zouden verdwijnen. Om er voor te zorgen dat de schoolkin-
deren wel toegang tot boeken bleven houden, kreeg elke school een eigen schoolbibliotheek. 
'Maar waar de overheid zich terug trekt', aldus Blok, 'nemen burgers allerlei initiatieven'. Hij 
vertelde hoe de overheid daarbij wel kan faciliteren. Dat was ook zo op het vlak van boeken-
posten. In Ezinge functioneert er inmiddels een en de post in Adorp is vanaf 2 december op-
erationeel.

Flink wat dorpsbewoners waren naar de kleine zaal van Artharpe gekomen om de feestelijke 
happening bij te wonen. Lydia Bruins heette alle aanwezigen van harte welkom en vertelde 
nog het een en ander over de totstandkoming van de nieuwe voorziening. Vlak voor de zomer 
was er voor Dorpsbelangen en het bestuur van Artharpe een uitnodiging gekomen van de 
gemeente en de openbare bibliotheek om te komen praten wat het voor Adorp betekende dat 
de bibliobus vanaf 1 juli niet meer zou rijden. Er werd toen ook gesproken over een mogelijk 
afhaalpunt voor boeken. 

Kort na de zomer werd de Werkgroep Afhaalpunt opgericht. Spontaan meldden zich in een 
mum van tijd acht dames, Gaby Schuurmans, Remmy Medema, Jouk Huisman, Margriet Kui-
pers, Fotiena Holwerda, Ina Kwerreveld, Lydia Bruins en Marianne Neumann. De laatste, die 
zoveel van lezen hield, heeft helaas maar één vergadering van de groep kunnen meemaken. 
Ze stierf kort geleden.

Ook werd nog contact opgenomen met de Stichting 55+. Hierdoor zou een nieuwe voorziening 
goed zijn ingebed in de Adorpse samenleving. 

Omdat men het niet zo'n goed idee vond dat mensen alleen maar voor het ophalen en afha-
len van boeken naar Artharpe zouden komen, werd besloten er nog een dimensie aan toe te 
voegen: een uitleenpunt van boeken, die aan de boekenpost zijn geschonken en die zonder 
dat ze zijn besteld, kunnen worden meegenomen. Aan die schenkingen zijn wel bepaalde 
voorwaarden verbonden.  Mooie bijkomstigheid is wel dat men het niet heel erg vindt als een 
uitgeleend boek niet terug wordt gebracht. Dat zorgt namelijk voor de nodige doorstroming in 
de collectie.

Lydia Bruins sprak ook nog woorden van dank richting Anneke Attema van de bibliotheek in 
Winsum en Jolien de Boer en Marc Lataputty van de gemeente Winsum, die in het voorberei-
dende traject zoveel hebben geholpen. 

Wie een boek uit de collectie van de bibliotheek wil hebben, dient met een eigen computer 
op de site van de bibliotheek: www.biblionetgroningen.nl boeken te reserveren. De leden van 
Werkgroep halen de boeken dan uit Winsum op en brengen ze ook weer terug. Het is verder 
zo dat deze bibliotheek ook een berichtje stuurt als een besteld boek beschikbaar is. Maar voor 
degenen, die het reserveren via de computer vervelend vinden, bestaat de mogelijkheid om 
dat te doen via de boekenpost. De openingstijden van deze boekenpost zijn vanaf 2 december 
op de maandagen van 19.00 tot 20.00 uur en op de woensdagen van 15.30 tot 17.00 uur.

Dit artikel is ook geplaatst in de Ommelander Courant, 26 november 2015
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‘Bevingen’ van Mike Tomale

overzichtelijk en onthutsend boek over gevolgen van de aardgaswinning in Groningen 

Wie wil weten hoe het allemaal precies in elkaar zit wat betreft de gevolgen van de gaswinning 
in onze provincie, die doet er goed aan het boek ‘BEVINGEN’, Aardbevingen in Groningen, 
Gevolgen – Ervaringen – Emoties van Mike Tomale te lezen. Dit boek werd onlangs uitge-
geven door de Groningse uitgeverij Leander. 

Bijna dagelijks werd Tomale als freelance journalist tijdens zijn werk geconfronteerd met de 
aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen. Hij sprak met gedupeerden, actievoer-
ders, politici, politieke partijen en organisaties.

Tomale droeg het boek op aan wijlen Dr. Meent van der Sluis, die in 1986 concludeerde dat 
er een relatie bestond tussen de gaswinning en aardbevingen. Vanwege zijn destijds contro-
versiële stellingname, werd hij door concessiehouder NAM onterecht verguisd en aangetast in 
zijn integriteit. Pas jaren na zijn dood in 2000 gaf de NAM alsnog toe dat het door hem gelegde 
verband juist was. Tomale draagt daarom zijn boek aan de nagedachtenis van Van der Sluis 
op.
Maar Van der Sluis was niet de enige, die aan de bel trok. In 1963 stuurde ir. Willem A.B. 
Meiborg, bijgenaamd Willem Beton, uit Groningen al een brief naar het Nieuwsblad van het 
Noorden, waarin hij wees op de risico’s van bodemdaling door de zojuist gestarte gaswinning 
in Slochteren.

Problematiek toegankelijk en overzichtelijk weergegeven
De hele problematiek rond de gevolgen van de aardgaswinning is overzichtelijk en toeganke-
lijk in het boek opgenomen. 

Onder de kop Chronologie is het hele traject dat met de aardbevingenproblematiek heeft te 
maken, vanaf de inwerkingtreding van de Mijnbouwwet in 1810 tot en met de rechtszaak in 
2015 van de Stichting Waardevermindering door aardgasbevingen en een twaalftal woning-
corporaties duidelijk te volgen. Deze Chronologie is een goede leidraad bij het lezen van het 
boek.

Tomale behandelt in een vijftal onderdelen de volgende items: 1. Gaswinning, 2. Gevolgen 
van de Gaswinning, 3. Schade, 4. Schadeafhandeling en 5. Bewoners organiseren zich. Deze 
onderdelen zijn uitgewerkt in relevante hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1, waarbij het gaat om Aardbevingen in Groningen, acceptabele nevenschade, is 
een apart stuk en dat geldt ook voor Hoofdstuk 20, waarin de Stand van Zaken en de toekomst 
worden belicht. Het eerste hoofdstuk begint met een onheilspellend persbericht, uitgegeven 
30 maart 2025 uur om 02.35 uur, vlak nadat een zware aardbeving met een kracht van 5,0 
op de schaal van Richter het hele dorp Loppersum van de kaart heeft geveegd. De zwaarge-
wonde burgemeester zag nog juist kans om via zijn mobiele telefoon nog enkele omliggende 
gemeenten op te roepen om hun hulpdiensten in te zetten en om de wegen naar Loppersum 
af te zetten. Communicatie via internet of vaste telefonie was niet meer mogelijk …..

Dit onheilspellende persbericht zorgt er voor dat de lezer het boek niet meer kan loslaten. 
Tomale pretendeert overigens niet dat hij alles heeft kunnen behandelen. Hij schrijft dan ook 
“Wat u in dit boek aantreft, is het topje van de ijsberg aan problemen. Niet ieders verhaal staat 
in het boek. Velen wilden of durfden niet mee te werken, zelfs niet anoniem”. Het boek behan-
delt onder andere de emotionele en psychische schade, die gedupeerden oplopen ten gevolge 
van de materiële schade en de nasleep er van. Tomale kwam veel wantrouwen en onbegrip 
tegen voor de houding van de landelijke overheid en de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Het rijk geïllustreerde boek met op het voorblad een afbeelding van het gasmolecule van Marc 
Ruygrock langs de A7, mag eigenlijk in geen enkel huis in het aardbevingsgebied ontbreken.  
ISBN-nummer: 9 789491 181054.
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Zelfgemaakte lekkere en leuke dingen van Hineni bij Onstaheerd

Op  zaterdag 19 december is Stichting Hineni weer op de Onstaheerd tijdens de openingstij-
den van de winkel, dit  is van 10.00-16.00 u.

Wij hebben weer allerlei dingen gemaakt  met onze gasten. 

Leuke kerstkadootjes, mooie dingen om in de kamer te zetten of te hangen.

En natuurlijk hebben we weer appeltaart en erwtensoep. 

U bent van harte welkom!!

Voor meer info  www.zorgboerderijadorp.nl

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.

Opbrengst MS collecteweek

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 188 in Ezinge 
en € 985 in Winsum, Baflo, Adorp, Sauwerd opgehaald.

Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu en een 
toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn 
gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage over-
maken op giro 5057 te Rotterdam!

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met 
het Nationaal MS Fonds,  010-591 98 39 of via  www.nationaalmsfonds.nl
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