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

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

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

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

Aanleveren berichten/kopij en plaatsing
Kopij is de hele maand door aan te leveren. Echter om mee te kunnen in een editie sluit de 
inlevering op resp. de 10e en de 25e van een maand. Het in elkaar zetten van het blad kost 
nu eenmaal ook tijd. Kopij die later binnenkomt, gaat mee in de eerstvolgende editie.
Kopij is aan te leveren digitaal en/of op papier via:
 contactblad-asw@planet.nl
 Torenweg 35 te Adorp
 Stationsstraat 43 te Sauwerd

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

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

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

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

Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

december
maand Opgave mogelijk voor ‘kinder-kunstcarrousel’ voor de basisschooljeugd, 

uit Sauwerd, Adorp en Wetsinge (zie pagina 17)
vanaf 2 Expositie portret en stilleven in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 24)
1 17.00 u. Café open, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 17)
3 10.00 u. Steunpunt ASW, Thema-ochtend 'humorististe verhalen', Artharpe te 

Adorp (zie pagina 32)
5 Sinterklaas
7 18.00 u. Voedselactie huis-aan-huis in Adorp, Sauwerd en Wetsinge t.b.v. Voed-

selbank Het Hogeland (zie pagina 29)
8 14.00 u. Kerstmarkt in Artharpe te Adorp (zie pagina 18)
9 15.00 u. Adventsconcert Marina Maurer en Gerard van Reenen, 't Sael te Groot 

Wetsinge (zie pagina 19)
10 10.00 u. Steunpunt ASW, Inloopochtend, Artharpe te Adorp (zie pagina 32)
12 13.00 u. Rode Kruis uitje: Kerstshoppen Tuinland Groningen (zie pagina 18)
12 19.30 u. HK Ubbega, ledenvergadering , Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 23)
12 20.00 u. HK Ubbega, lezing over de borgenkaart van Beckeringh, Ubbegaheem 

te Sauwerd (zie pagina 23)
13 20.00 u. Clubavond kaartclub Adorp in ‘t Witte Hoes te Adorp
14 20.00 u. Feestelijk afscheid van de gemeente Winsum (zie pagina 12)
14 20.00 u. Muzikaal optreden Theo Driessen en Theo Jansen in Ubbegaheem te 

Sauwerd (zie pagina 17 en pagina 22)
17 10.00 u. Steunpunt ASW, Thema-ochtend 'Noord-Korea', Ubbegaheem te Sau-

werd (zie pagina 32)
20 20.00 u. Clubavond kaartclub Adorp in ‘t Witte Hoes te Adorp - met prijsuitreiking 

eerste helft van de competitie
22 Kerstdiner in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 17)
23 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 21)
23 19.00 u. Kerstconcert door Koor Hoge & Lage der Aa, kerk te Adorp (zie p. 28)
23 20.30 u. Kerstconcert door Koor Hoge & Lage der Aa, kerk te Adorp (zie p. 28)
24 GEEN INLOOPOCHTEND Steunpunt ASW
28 14.00 u. Gezellige spelletjesmiddag voor ouderen,  Ubbegaheem te Sauwerd (zie 

pagina 17)
31 Oudjaarsdag - Voor activiteiten oud & Nieuw zie 1 januari
2019
januari
t/m 13 Expositie portret en stilleven in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 24)
1 Nieuwjaarsdag
1 01.00 u. Oud & Nieuw in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 17)
5 Café open, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 17)
9 vanaf ‘kinder-kunstcarrousel’ voor de basisschooljeugd, uit Sauwerd, Adorp en 

Wetsinge, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 17)
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
2 dec. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

16 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst
23 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24 - ds. P.S. van Dijk Kerstwake; in Adorp
25 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Eerste Kerstdag
26 Tweede Kerstdag
30 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
31 - ds. P.S. van Dijk Oudjaarsdag
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
2 dec. 9.30 u. - ds. M. de Vries

14.15 u. - ds. R.G. den Hertog
9 9.30 u. - ds. G. Timmermans Heilig Avondmaal

14.15 u. - Leesdienst
16 9.30 u. - ds. A.G. Bruijn

16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
23 9.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand

19.00 u. - dhr. P. Zuidema Zangdienst
25 9.30 u. - ds. J.J. Verweij Kerst met de kinderen
30 9.30 u. - ds. L.G. v.d. Heide

14.30 u. - ds. A.G. Bruijn
31 19.30 u. - ds. A.G. Bruijn Oudjaarsavond
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Vaste activiteiten
Iedere week (NB: wijzigingen voorbehouden, b.v. in vakantieperiode)
dagelijks Kerk van Klein Wetsinge (zie pagina 20)
bij open winkel Boekenpost in de Dorpswinkel te Sauwerd
maandag Karatevereniging Za-kura, training voor iedereen vanaf 15 jaar, in Artharpe 

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

dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Ubbegaheem in Sauwerd (zie pagina 17)
Dansen St. 55+, in Artharpe te Adorp, 13.45-15.00 u.
Gymnastiek voor 55+ in Atharpe te Adorp, 18.45-19.45 u.
Gymnastiek voor iedereen in Atharpe te Adorp, 19.45-20.45 u.
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u.

woensdag Volleybal Dames 1/2 en recreanten in Artharpe te Adorp
donderdag Seniorenfitness (georganiseerd door St. 55+), Sporthal =Oosterstraat te 

Sauwerd, 10.00-11.00 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Volleybal heren in Artharpe te Adorp
Inloopnaaiatelier in Sauwerd, Provincialeweg 10, 20.00-22.00 u

vrijdag Boekenpost Sauwerd zie pagina 20
Dorpstafel in Artharpe in Adorp, vanaf 17.30 u.
Dansles in Artharpe te Adorp, vanaf 30 september (zie pagina 18)

zaterdag Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 u.
UNICEF Plaatselijk vrijwilligster: Lies Eldring  050-3061016

 www.unicef.nl  voor informatie en producten
maandelijks
1e maandag Inleveren boeken voor Boekspot, Artharpe te Adorp 19.00-20.00 u. - maxi-

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

	  

Ophalen oud papier

Onder voorbehoud van wijzigingen:

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

Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden. Vanaf 18.00 u.
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg / Dagopvang / Mantelzorg / Welzijn
Wegens de veranderingen in de zorg is het nu ondoenlijk om hier actuele informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder of het WMO-loket.
WMO-loket : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8.
MJD: Mantelzorgondersteuning en Seniorenvoorlichting

 m.blom@mjd.nl  06 4887 4339

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

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

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

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

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

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

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

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

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

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

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

Visite aanvragen:
Bij voorkeur voor 10.00 u. bellen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heeft u een dokter nodig buiten openingstijden?
Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u bij spoed terecht bij
de Centrale Doktersdienst Groningen
   adres: Van Swietenlaan 2b 9728 NZ in Groningen   0900 9229

Uitdeelpost Apotheek Winsum locatie Burchtweg 6 in Sauwerd:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.00-17.00 u.; woensdag gesloten

Magazijnuitleen hulpmiddelen: 
Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8.30-12.00 u. en 13.00-17.00 u.   

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

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

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

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

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

Servicebalie: voor het aanvragen van documenten
maandag, dinsdag 8.30-12.30 u. 24 dec. 2018 t/m 4 jan. 2019 (zie pagina 16)
woensdag 8.30-19.00 u. de hele dag alleen op afspraak - op 5 december 

al om 16.00 u. gesloten i.v.m. Sinterklaas
donderdag, vrijdag 8.30-12.30  u.
Receptie: voor het afhalen van rij- en reisdocumenten en korte vragen
maandag 8.30-16.00 u.
dinsdag 8.30-16.00 u.
woensdag 8.30-19.00 u.
donderdag 8.30-16.00 u.
vrijdag 8.30-12.30 u.

ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel zaken kunt u online via  www.winsum.nl aanvragen en regelen, zoals een afschrift uit 
een akte of een uittreksel. Ook kunt u online  verloren of gevonden voorwerpen melden of 
meldingen doen over de openbare ruimte, evenementenvergunning, tegemoetkoming kosten 
leerlingenvervoer etc. Bij sommige producten wordt om uw DigiD gevraagd. Deze is gratis 
aan te vragen via  www.digid.nl. Wanneer u moet betalen voor producten, gaat dit veilig en 
gemakkelijk via de internetkasse met iDEAL of met Visa- of Mastercard.De meeste producten 
ontvangt u binnen vijf werkdagen na aanvraag in de brievenbus.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor veel zaken kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U wordt dan di-
rect geholpen en hoeft dus niet te wachten! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, 
bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de 
eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak. Wilt u liever 
telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie hierboven
.
AANVRAGEN EN OPHALEN DOCUMENTEN EIND VAN HET JAAR 2018 
Vanwege de herindeling is de laatste dag in 2018 waarop u een document kunt aanvragen op 
14 december 2018. Het gemeentehuis is op vrijdag 14 december geopend tot 12.30 uur.
Om uw aanvraag te garanderen kunt u het beste vooraf een afspraak maken. De laatste dag 
waarop u het document kunt ophalen is 20 december. Het gemeentehuis is op 20 december 
geopend tot 12.30 uur.
Documenten die u kunt aanvragen zijn identiteitskaarten,  paspoorten, rijbewijzen,  verklarin-
gen omtrent gedrag, uittreksels, aktes, afschriften en dergelijke.
Voor de aanvraag van een paspoort en identiteitskaart voor kinderen onder de 18 jaar is 
toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Dit kunt u aanvragen via een toe-
stemmingsformulier, deze vindt u op:  gemeentewinkel.winsum.nl/producten/paspoort_of_
identiteitskaart_aanvragen bij ‘meer informatie’.

SERVICEBALIE NIET BEREIKBAAR OP 21 NOVEMBER
Op woensdag 21 november zijn de verkiezingen voor gemeente Het Hogeland. Om die reden 
zijn de servicebalies in het gemeentehuis gesloten. U kunt de gemeente wel telefonisch be-
reiken tussen 8.30 en 15.30 uur op  0595 44 77 77.
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WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is vrijdags geopend van 08.00 tot 15.30 uur.  Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 
TG Winsum,  0595 - 442410.
Voor informatie over afvalinzameling en recycling zie pagina 38.

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

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

WMO-LOKET
De consulenten van het Wmo-loket kunnen u helpen bij het regelen van ondersteuning in het 
dagelijkse leven of op het gebied van zorg en welzijn. Doel is om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven functioneren in de samenleving. In de maanden juli en augustus wijzigt de telefonis-
che bereikbaarheid van de Wmo-loketten BMWE. U kunt tussen 08:30 tot 12:00 uur bellen op 
het telefoonnummer 0595 - 437437.
Het loket is op ma. tot en met do. van 8.30 tot 16.30 en op vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur tele-
fonisch bereikbaar op  0595 437 437 of mail naar  wmo-loket@winsum.nl. Op  www.
winsum.nl vindt u meer informatie; en kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem. Dit is bijvoorbeeld 
handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen. Daarnaast 
kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, 
dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van 
provincies en waterschappen. U maakt een profiel aan op basis 
van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. 
Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen 
wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en 
gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.	  
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• Bouw van telecommast, nabij Provincialeweg 24, 9771 TB Sauwerd (201800172, 8-10-2018)
• het legaliseren van een reeds gebouwd half open schuurtje, Burchtweg 18, 9771 BB in Sau-

werd (201800197, 15-10-2018)
• het bouwen van een woning, Stationsstraat 33, 9771 AD in Sauwerd (201800199, 26-10-

2018)
• het veranderen van de weg, Laanweg, 9771 TC in Sauwerd / Oosterlaan, 9773 TE in Wet-

singe (201800212, 25-10-2018)
• het legaliseren van een pipowagen, Oude Winsumerstraatweg 1, 9771 AA in Sauwerd 

(201800169, 6-11-2018)
• het aanleggen van parkeervoorzieningen en voetpad, Station Sauwerd, 9771 in Sauwerd 

(201800211, 20-11-2018)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

VERGUNNINGAANVRAGEN
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• voormalige garage/loods verbouwen tot een woning en 3 studio's, Torenweg 2 a, 9774 PJ in 

Adorp (201800222, 15-10-2018)
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de aan-
vragen in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan kunt u een afspraak 
maken via  0595-447777. 

ONTHEFFING GELUIDHINDER
Het college van burgemeester en wethouders van Winsum hebben ontheffing verleend 
voor:
• Nachtelijke slijpwerkzaamheden aan het spoor in 2019 door BAM Infra Rail. (02-11-2018).  
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na verzenddatum 
hiertegen schriftelijk bezwaar maken bij het college van brgemeester en wethouders van Win-
sum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 berk en 1 eik, Stationsstraat 13, 9771 AD Sauwerd;
• 1 den, De Hooilanden 12, 9771 BW Sauwerd.
Betreft resultaat van boomveiligheidscontrole eerder dit jaar. De lijst met bomen is te zien op 
  www.winsum.nl bij de nieuwsberichten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
het Klantcontactcentrum ( 0595-447777)

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevings-
vergunning voor: 
• plaatsen van een nieuwe erfafscheiding, Schuttersweg 4, 9771 BG in Sauwerd  (201800198, 

4-01-2019)
De datum waarop de beslistermijn eindigt staat tussen haakjes vermeld
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Verkeersbesluit m.b.t. Groenelaan in Sauwerd

Het verwijderen van een geslotenverklaring voor motorfietsen en het aanwijzen van een on-
verplicht fietspad op de Groenelaan in Sauwerd

Burgemeester en wethouders hebben besloten om:
1. Door middel van het verwijderen van het verkeersbord C11 van bijlage 1 van RVV 1990 een 

geslotenverklaring voor motorfietsen op te heffen op de Groenelaan bij de aansluiting op de 
Singelweg in Sauwerd;

2. Door middel van het plaatsen van het verkeersbord G13 van bijlage 1 van RVV 1990 het 
instellen van een onverplicht fietspad op de Groenelaan bij de aansluiting op de Singelweg 
in Sauwerd.

Verkeersbesluit inzien
Het verkeersbesluit is in te zien op de website van de gemeente Winsum,  www.winsum.nl, 
en bij de receptie van het gemeentehuis.

Bezwaar indienen
Belanghebbenden kunnen van 6 november t/m 18 december een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum. Het 
besluit met achterliggende stukken ligt gedurende deze periode ter inzage bij de Centrale 
Balie in het gemeentehuis te Winsum.

Toelichting
In 2017 is de Valgeweg tussen Sauwerd en Klein Wetsinge aangewezen als onverplicht fiet-
spad. Voorheen was de Valgeweg een pad met een geslotenverklaring voor gemotoriseerd 
verkeer, het werd voornamelijk gebruikt door voetgangers en fietsers. Het instellen van het 
onverplichte fietspad heeft gezorgd voor een beperking van het aantal borden en het creëren 
van een overzichtelijke verkeerssituatie, wat bijdraagt aan de bewegingsvrijheid van fietsers 
en voetgangers. Bovendien past een beperkt aantal verkeersborden bij het karakter van het 
dorp Sauwerd.

De Groenelaan sluit net buiten Sauwerd aan op de Valgeweg en het Hoogpad. De Groenelaan 
verbindt de Valgeweg en het Hoogpad met de Singelweg. De overgang van Singelweg naar 
Groenelaan is aangeduid met een bruggetje breed genoeg voor fietsers en voetgangers maar 
niet voor gemotoriseerd verkeer. Op dit moment is een geslotenverklaring voor motorfietsen 
ingesteld op de Groenelaan. Dit verbod wordt ter plekke, aan de rechterzijde van het bruggetje 
aangeduid met verkeersbord C11. De Groenelaan sluit aan de andere zijde aan op de Valge-
weg, wat nu een onverplicht fietspad is.

Momenteel wordt de Groenelaan hoofdzakelijk door fietsers en voetgangers gebruikt en sluit 
aan op de Valgeweg. Doordat de Valgeweg en de Groenelaan op dit moment qua wegaan-
duiding van elkaar afwijken is de verkeerssituatie onduidelijk waardoor de verkeerssituatie 
momenteel niet sluitend is. Om hier duidelijkheid in te brengen wordt de Groenelaan een 
onverplicht fietspad. Het onverplichte fietspad wordt ingesteld door middel van het plaatsen 
van het verkeersbord G13 op de Groenelaan, vijf meter na het bruggetje ter hoogte van de 
aansluiting met de Singelweg. De vernieuwde situatie bevordert de overzichtelijkheid van de 
verkeerssituatie en draagt daarmee bij aan de bewegingsvrijheid van fietsers en voetgangers.

Het veranderen van de geslotenverklaring in een onverplicht fietspad past in deze situatie 
bij het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het 
zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. Deze belangen worden in deze 
situatie zwaarder geacht dan het beschermen van weggebruikers en passagiers.
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SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES BEREIKT
Het subsidieplafond voor incidentele subsidies van de gemeente Winsum op het gebied van 
jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie voor dit jaar zijn bereikt. Er kan 
hiervoor geen subsidie meer verleend worden.

SUBSIDIE VOOR BUURT INITIATIEVEN EN SPORTSTIMULERING NOG WEL MOGELIJK
U kunt nog wel subsidie aanvragen uit het leefbaarheidsbudget. Dit is bedoeld voor kleinscha-
lige buurtinitiatieven, zoals een zwerfvuilactie, kinderspelen of activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid
Ook is er nog subsidie beschikbaar in het sportstimuleringsfonds. Misschien heeft u ideeën om 
inwoners, die nog niet sporten of bewegen, ook in actie te laten komen. Bijvoorbeeld door aan 
de slag te gaan met ouderen binnen uw vereniging. Of u heeft ideeën over schoolsport, ge-
zondheidslessen op school, sport clinics etc. Dan kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds 
aanvragen. Kijk op de gemeentelijke website www.winsum.nl in de digitale gemeentewinkel bij 
Sportstimulering, subsidie of bij Buurtinitiatieven, subsidie.

	

Uitnodiging feestelijk afscheid gemeente Winsum  

Aan alle inwoners van de gemeente Winsum

Burgemeester Rinus Michels: “Op vrijdag 14 december neemt het gemeentebestuur van Win-
sum afscheid van haar inwoners. Ik hoop op dit afscheid veel inwoners de hand te schudden. 
Ik nodig u dan ook van harte uit om bij dit feestelijk afscheid aanwezig te zijn”.

PROGRAMMA
16.00 uur: De laatste gemeenteraadvergadering in het gemeentehuis van Winsum.
  Deze vergadering is openbaar.

20.00 uur: Uitzwaaien van de gemeenteraadleden en het college van burgemeester en
  wethouders.

22.30 uur:  een bijzondere afsluiting

Op deze avond treden ook artiesten op uit de gemeente Winsum. 

Het feestelijk afscheid vindt plaats in sport en fitnesscentrum Veldwijk, Onderdendamsterweg 
34 in Winsum.
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GEZOCHT: VRIJWILLIGERS VOOR HUISBEZOEKEN WOONADVIES
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die op afspraak op huisbezoek willen gaan 
bij oudere inwo-ners in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum of Eems-
mond en samen met hen een huis-test van Mijn Huis op Maat in te vullen. 
De huistest geeft inzicht in mogelijke woningaanpassingen om zo lang mo-
gelijk comfortabel en veilig in de eigen woning te kunnen blijven wonen.
De meeste mensen willen, ook wanneer ze ouder worden, comfortabel en 
veilig in hun huidige woning blijven wonen. Gelukkig zijn er veel slimme, 
(vaak) kleine en praktische oplossingen om de bestaande woning hier-
voor geschikter te maken. Met het project Mijn Huis op Maat in Bedum, De 
Marne, Winsum en Eemsmond vragen wij hiervoor aandacht. 

Voor de start van het project krijgt u een training zodat u goed geïnformeerd aan de slag kunt 
gaan. Een huisbezoek duurt ongeveer 1 uur, het opstellen van het advies duurt ook 1 uur. 
Verwacht wordt dat per vrijwilliger ongeveer 2 huisbezoeken per maand gaan plaatsvinden.
Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op  www.winsum.nl. U kunt ook contact opnemen met Tjeert 
Poelman,  t.poelman@demarne.nl,  0595 575500.

Eerste kinderen naar sportclub met hulp van Jeugdfonds en buurtsportcoach MJD

Sinds de inzet vanaf september van Jantine Meijer als intermediair, zijn er in onze gemeente al 
drie kinderen met hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, bij een sportclub geplaatst. Jan-
tine is werkzaam als buurtsportcoach bij MJD, onderdeel van Winsum Vitaal. Het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen 
waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen 
of iets anders creatiefs te doen. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het jeugdfonds, 
deze worden door een intermediair zoals een buurtsportcoach gedaan. Zo is het ook gegaan 
voor de drie kinderen die nu gaan voetballen bij VV Eenrum. De kinderen komen uit een gezin 
van nieuwkomers waarvoor het extra belangrijk is om mee te kunnen doen in de Nederlandse 
samenleving. Naast deze aanvraag heeft de buurtsportcoach ook aanvragen gedaan voor 
kinderen die graag bij een volleybal- of voetbalclub willen.
Mocht u denken in aanmerking te komen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maak dan een 
afspraak met Jantine Meijer. U kunt haar mailen  j.meijer@mjd.nl, maar ook bellen of whatsap-
pen naar 06-86 86 49 06. Kom in beweging!
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VERORDENING ADVIESRAAD WMO EN JEUGDWET
U kunt deze verordening vinden op  www.winsum.nl. 

WIJZIGING TARIEVEN HULPMIDDELEN VANAF 13 AUGUSTUS
In het Besluit maatschappelijke ondersteuning heeft de gemeente tarieven van maatwerkvoor-
zieningen vastgelegd, zoals hulpmiddelen. Per 13 augustus 2018 gelden andere tarieven voor 
bepaalde hulpmiddelen. Dit komt door nieuwe contracten met aanbieders van die hulpmid-
delen. De aangepaste tarieven kunnen invloed hebben op de te betalen eigen bijdrage.

Soort hulpmiddel Oud tarief Nieuw tarief
(per 4 weken) (per 4 weken)

Scootmobiel driewiel compact maximaal 10 km/uur € 34,25 € 38,16

Scootmobiel driewiel maximaal 12 km/uur  € 39,14 € 38,16

Scootmobiel driewiel maximaal 15 km/uur € 47,94 € 55,97

Scootmobiel driewiel extra geveerd maximaal 15 km/uur € 68,49 € 55,97

Driewielfiets voor volwassenen € 48,92 € 55,97

Driewielfietsen voor volwassenen met hulpmotor € 99,80 € 55,97

Tilliften t.b.v. een actieve tilhandeling € 51,38 € 63,88

Tilliften t.b.v. een passieve tilhandeling € 67,02  € 63,88

Hulpmotor te integreren met rolstoelen * n.v.t. € 55,97

Handbikes te combineren met rolstoel * n.v.t. € 55,97

Handbikes met hulpmotor te combineren met rolstoel * n.v.t. € 55,97

Transferhulpmiddelen € 35,74 € 39,09

Duo fiets € 141,88 € 55,97
    * nieuw in het kernassortiment
Uit het kernassortiment
Voor deze hulpmiddelen geldt geen vast tarief meer, maar een tarief op basis van de offerte 
van leverancier:
 Toiletstoelen op poten
     Douchestoelen op poten
 Douche- toiletstoel met wielen en hoepels
 Douche- toiletstoel met zwenkwielen
 Douche- toiletstoel verrijdbaar, kantelbaar en in hoogte verstelbaar
 Toiletbril-verhoger met geïntegreerde armondersteuning
 Badplanken
 Badliften
 Douchestretchers

Zie ook tabel 3 in bijlage 1 van het Besluit maatschappelijke ondersteuning ( overheid.nl).

Mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen
Iedereen kan voor kleine reparaties en onderhoud van mobiliteitshulpmiddelen terecht bij een 
mobiel servicepunt van RSR. 
De Mobiele Service Bus is te vinden in het centrum van het dorp Winsum tegeonver de biblio-
theek op de dinsdag in de even weken van 13.30-16.00 u.
Op  www.rsr.nl is de meest actuele informatie over de Mobiele Service Bus te vinden.
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REGELING COMPENSATIE EIGEN RISICO 2018 BMWE-GEMEENTEN VASTGESTELD 

De colleges  van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond hebben besloten 
om ook voor 2018 compensatie te bieden aan minima die hun volledig eigen risico hebben 
verbruikt. Afgelopen week hebben de raden van de vier gemeenten ingestemd met het be-
schikbaar stellen van extra budget om deze regeling uit te kunnen voeren.

Uit de evaluatie van de regeling compensatie eigen risico (CER) 2016/2017 is gebleken is dat 
inwoners de afgelopen jaren goed gebruik hebben gemaakt van de regeling. Wel bleek het 
wenselijk om de aanvraag van de regeling nog toegankelijker te maken. Voor 2018 is de rege-
ling daarom vereenvoudigd.  De compensatie voor dit jaar bedraagt € 265,-.

Aanvragen
Alle inwoners uit de BMWE-gemeenten met een inkomen (tot en met 120% van het minimum) 
die in 2018 hun volledig eigen risico hebben verbruikt, hebben recht op deze compensatie. 
Aanvragen kan via het formulierenloket op  www.werkpleinability.nl. 
Hulp nodig bij de aanvraag? Team Minimaregelingen en Bijzondere Bijstand op Werkplein 
Ability (Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum) kan u ook verder helpen. Het team is telefonisch 
bereikbaar via:  0595-750300. Ook heeft het team iedere 2e dinsdag van de maand inloop-
spreekuur in het gemeentehuis te Winsum.
Meer info over de CER en andere regelingen/vergoedingen staat op  www.werkpleinability.nl

LAAT GEEN GELD LIGGEN!
De gemeente Winsum heeft tal van subsidiemogelijkheden voor inwoners. Zoals de starters-
lening als u voor het eerst een huis gaat kopen en de blijverslening om uw woning toekomst-
bestendig te maken als u wat ouder wordt. Voor buurtactiviteiten, sportactiviteiten enz. kunt u 
subsidie aanvragen. Ook voor mensen met een laag inkomen zijn er vele financiële tegemoet-
komingen. Maak gebruik van deze regelingen, ga naar  www.winsum.nl/subsidies en bekijk 
de mogelijkheden.
Kindpakket
Inwoners met kinderen en een laag inkomen kunnen gebruik maken van het zogenaamde 
kindpakket. In dit kindpakket zijn alle regelingen onder gebracht waar kinderen van minima 
gebruik van kunnen maken. U kunt diverse bijdragen aanvragen. Bijvoorbeeld voor een fiets of 
een laptop, als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Of voor een kinderfeestje, zwem-
les, muziekles of lidmaatschap van een sportclub. Kijk op  www.winsum.nl/subsidies. Of bel 
met Werkplein Ability:  0595-750300.

INLOOPSPREEKUUR BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMA
Heeft u een uitkering via Werkplein Ability? En loopt u met vragen over minimaregelingen 
en andere vergoedingen waar u mogelijk recht op hebt? Heeft u moeite met het invullen van 
de aanvraagformu-lieren? Team Bijzondere Bijstand en Minima van Werkplein Ability helpt u 
graag verder.  Het team zit vanaf medio oktober eenmaal in de maand in het gemeentehuis 
van Winsum. U bent hier van harte welkom op de tweede dinsdag van de maand van 13.30 uur 
tot 15.30 uur.  Daarnaast kunt u natuurlijk altijd terecht bij Werkplein Ability in Winsum, Ubbo 
J. Mansholtplein 2,  www.werkpleinability.nl.
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FACEBOOK BMWE GAAT OVER NAAR HET HOGELAND
Vanaf 5 november gaat de gemeente gebruikmaken van 1 Facebook account, namelijk die 
van GemeenteHetHogeland. Op dit moment is er ook nog een Facebookaccount BMWE-ge-
meenten. Deze gaat op 5 november offline. Op de Facebookpagina zult u vanaf november 
veel informatie vinden. Niet alleen over de verkiezingen, maar ook over de dienstverlening van 
de nieuwe gemeente Het Hogeland. Dus volg ons en blijf op de hoogte van Het Hogelandse 
nieuws: www.facebook.com/GemeenteHetHogeland.

Gemeentelijke berichten rond herindeling

AANVRAGEN EN OPHALEN DOCUMENTEN LAATSTE WEKEN VAN 2018
In verband met de gemeentelijke herindeling is het gemeentehuis gesloten van maandag 24 
december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019.
Het laatste moment om een aanvraag te doen voor een document is tot en met 14 de-
cember. Het gemeentehuis is op vrijdag 14 december geopend tot en met 12.30 uur. Om uw 
aanvraag te garanderen adviseren wij u om een afspraak te maken. 
Het laatste moment voor het ophalen van een document is tot en met donderdag 20 december. 
Het gemeentehuis is dan geopend tot 16.00 uur.
Onder een document verstaan wij: ID-kaart, Paspoort, Rijbewijs, VOG, uittreksel, aktes, af-
schriften en dergelijke. 
Voor de aanvraag van een paspoort en ID-kaart voor kinderen onder de 18 jaar is toestemming 
nodig van beide gezaghebbende ouders. Dit kunt u aanvragen via een toestemmingsformulier, 
deze vindt u op  gemeentewinkel.winsum.nl/ bij `meer informatie’.  
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Nieuws van dorpshuis Ubbegaheem

Al veel bezoekers hebben het gemerkt: het leeft weer in het dorpshuis! Het eetcafé is elke 
eerste zaterdag geopend voor een daghap, of een snack. De daghap valt goed in de smaak, 
waarbij we trots zijn op alle hulp die we krijgen. Met een enthousiast team van vrijwilligers 
wordt er gekookt, en bediend, voor de vele dorpsbewoners die dit zeer weten te waarderen. 
En natuurlijk wordt er ook schoongemaakt, ingekocht en opgeruimd. Dankzij de hulp van velen 
komen er mooie dingen tot stand in Ubbegaheem, waar we heel blij mee zijn! 

We kijken onder andere terug op een gezellige 40Ubb-avond. En natuurlijk een zeer geslaag-
de tweede editie van Sauwerd swingt! Ook de komende tijd worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd voor verschillende doelgroepen. We houden jullie op de hoogte via het Con-
tactblad, de agenda op onze website , en de Facebook-pagina.

Activiteiten in de komende periode:
Zaterdag 1 december 17.00-0.00 uur: eetcafé open, met daghap voor €9,50 en diverse snacks.
Kelder: Jeugdsoos Downtown Sauwerd 20:00-23:00 uur
Vrijdag 14 december 20.00 uur: muzikaal optreden Theo Driessen en Theo Jansen. 
Elders in dit Contactblad treft u meer informatie over dit ‘luister-programma’.
Vrijdag 28 december 14.00-17.00 uur: gezellige spelletjesmiddag voor ouderen. 
Entree €5  inclusief koffie en allerlei lekkernijen. Aanmelden niet nodig.
Maandag 31 december vanaf 01.00 uur: oud&nieuw! We maken er een gezellig feestje van in 
het café, kom ook je mede-dorpsbewoners een gelukkig nieuwjaar wensen.
Vanaf 9 januari:  ‘kinder-kunstcarrousel’  voor de basisschooljeugd, uit Sauwerd, Adorp en 
Wetsinge. De deelnemers kunnen in 3 blokken van 3 lessen, 
kennismaken met 3 verschillende ‘kunstdisciplines’: beeldend , 
theater en muziek. Via de scholen worden de kinderen binnen-
kort geïnformeerd.

Voor meer info en opgave Gertjan Piek:  ubbegaheem@gmail.
com of  06-27074199.

De toekomst van Ubbegaheem.
We starten  begin 2019 met de verduurzaming en modernisering van ons dorpshuis. Inmid-
dels is de financiering vrijwel rond, om al onze plannen te kunnen realiseren. Maar we doen 
ook een beroep op jullie: in december houden we onze jaarlijkse donateursactie. We komen 
bij iedereen aan de deur. Nieuw dit jaar is dat we een vast bedrag vragen aan onze donateurs, 
namelijk €10. De reden hiervoor is dat we onze donateurs-administratie willen stroomlijnen en 
moderniseren, en dan helpt het al flink als iedereen hetzelfde bedrag betaalt. 

Daarnaast kun je tijdens deze actie aangeven of je vrijwilliger wilt zijn voor Ubbegaheem. Denk 
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Kerstmarkt Dorpshuis Artharpe 8 december 2018

Adorp, november 2018

  

Dorpsbelangen Adorp organiseert op zaterdag 8 december 2018 van 14.00 – 18.00 uur weer 
de jaarlijkse kerstmarkt in Dorpshuis Artharpe. 

De kerstmarktcommissie zoekt weer standhouders voor de kerstmarkt. 

Wie kunnen er allemaal meedoen?

Iedereen die iets te verkopen heeft. We denken daarbij aan mensen die een leuke hobby heb-
ben en hier iets van willen verkopen of gewoon iets willen laten zien. Verenigingen die hun 
eindejaarsproducten op de markt willen brengen. Ludieke acties om de kas te spekken.

Kortom er valt van alles te bedenken.

Deelname aan de kerstmarkt kost  € 5,00. De standaardlengte van de tafels is 2.40 meter. 

De commissie vraagt aan de deelnemers om hun “kraam” een kerstuitstraling te geven. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij
 Jouk Huisman   050 3062056,   joukhuisman@hotmail.com  of bij

 Fotiena Holwerda   050 3061679,  fotiena46@gmail.com.

Vergeet niet het te verkopen artikel(en) te vermelden. Bij gelijke producten is degene die zich 
het eerst aanmeldt zeker van een plaats. “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. 

Meld je zo spoedig mogelijk aan.
Het aantal plaatsen is beperkt.

Met vriendelijke groet,                                                                      

De Kerstmarktcommissie  

	

		

hierbij aan ondersteunende werkzaamheden,  die betrekking hebben op alle activiteiten in het 
dorpshuis (doordeweeks en in het weekend, variërend van schoonmaken tot koffiezetten, en 
bar- en keukenwerkzaamheden). 

En daarnaast:  vanwege onze plannen m.b.t. verduurzaming van het gebouw, zoeken we ook 
“handige handen”. Houd je van klussen, kun je aanpakken, laat het ook weten; we hebben je  
hard nodig!
Bestuur Stichting Dorpshuis Ubbegaheem 
www.ubbegaheem.com
www.facebook.com/UbbegaheemSauwerd
Coördinator: Gertjan Piek

ubbegaheem@gmail.com of 06-27074199
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Adventsconcert Marina Maurer en Gerard van Reenen

Op zondagmiddag 9 december om 15.00 uur zullen Marina Maurer (viool) en Gerard van 
Reenen (fortepiano) het jaarlijkse Adventsconcert geven in ‘t Sael in Groot Wetsinge. 'T Sael is 
het middeleeuwse voorhuis van de monumentale pastorie in Groot Wetsinge. Zij zullen werken 
spelen van D. Buxtehude, J.S. Bach, J.Chr. Bach, Ph. Meyer en W.A. Mozart.

Van Buxtehude en J.S. Bach speelt 
Gerard van Reenen op zijn fortepi-
ano het adventskoraal “Nun komm’, 
der Heiden Heiland”. Beide koralen 
hebben dezelfde melodie als basis, 
maar beide componisten hebben 
deze melodie op hun eigen wijze 
uitgewerkt, Buxtehude vrij sober en 
eenvoudig, Bach ruim versierd met 
uitgebreide omspelingen.

De jongste zoon van Bach, Johann 
Christian, heeft een aantal sonates 
geschreven voor viool en klavecim-
bel (of fortepiano). De beide musi-ci 
spelen de opgewekte en spranke-
lende sonate in A gr.t. op. 10 nr. 4.

Philippe-Jacques Meyer (1737-1819) was actief als componist en harpist in Parijs. Van hem 
spelen Marina en Gerard “Variaties over Menuet d’Exaudet”. Eén van de mooiste sonates 
voor viool en piano van Mozart is die in e kl.t. KV 304. Deze zal tijdens het Adventsconcert ten 
gehore worden gebracht.

De fortepiano is de voorloper van onze huidige piano. Meestal geeft het samenspel op viool en 
piano problemen met de balans tussen beide instrumenten. De piano heeft door zijn volle en 
krachtige toon meestal de overhand. Dat probleem doet zich bij het spel op de fortepiano niet 
voor omdat dit instrument een veel bescheidener volume heeft. Bij weloverwogen spel zijn bei-
de instrumenten perfect in balans. Het belooft daarom een heel bijzonder concert te worden.

Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek, 
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige avond.

De datum is zondag 9 december om 15.00 uur.

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

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

Boekenpost in Sauwerd

Er is een boekenpost voor het afhalen van gereserveerde bibliotheekboeken in Sauwerd. U 
kunt boeken reserveren bij de bibliotheek en aangeven dat u de boeken wilt ophalen in Sau-
werd. Tijdens de openingstijden van de dorpswinkel kunt u daar de gereserveerde boeken 
ophalen en ook weer inleveren. Ook kunt u in de dorpswinkel bij de computer op de koffietafel 
achter in de winkel eventueel boeken reserveren bij de bibliotheek. 
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Nieuw in Adorp: een slagwerkgroep voor kinderen van 8 t/m 14 jaar!

Als aanvulling op ons orkest gaan wij een slagwerkgroep oprichten voor kinderen van 8 t/m 14 
jaar. We willen als vereniging de gelegenheid bieden om kinderen kennis te laten maken met 
verschillende soorten slagwerk. En het hoofddoel is om kinderen te laten ervaren dat muziek 
maken met elkaar vooral erg leuk is. De groep zal tijdens concerten van het orkest gelegen-
heid  krijgen om zich zelfstandig te presenteren. We hebben Trefi Bashir bereid gevonden om 
deze groep te gaan leiden. Trefi is bij de meeste kinderen in Adorp wel bekend van het bege-
leiden van de musical voor de zomervakantie op drums. De repetities vinden wekelijks plaats 

op maandagavond in Dorpshuis Artharpe van 18:30 uur tot 
19:30 uur. We beginnen met een groep van 6 kinderen die 
we later gaan uitbreiden. De kosten per maand per kind zijn  
€ 30,=. Je kunt je kinderen opgeven bij:

Rolinda Kruijer-de Vries  06-54292243 
(what’s app),  muziek-adorp@outlook.
com of via de messenger van onze Fa-
cebook pagina. We zullen je dan een op-
gaveformulier toemailen. 

Jamsessies seizoen 2018/2019

De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het komende winterseizoen weer vier jam-
sessies, die deze keer weer in ’t Witte Hoes in Adorp plaats vinden.

De eerste jamsessie is gehouden op 25 november. De volgende zijn: 23 december, 27 januari 
en 24 februari, steeds op een zondagmiddag, zijn er weer jamsessies. De jamsessies begin-
nen om 16.00 uur, de toegang is gratis. Dit jaar hebben we er iets nieuws aan toegevoegd, van 
16.00 tot 17.00 uur is het voor kinderen en jongeren, daarna voor iedereen!

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp 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 samenstelling 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. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten 
moeten zelf meegenomen worden.

Voor muziekliefhebbers dus ook gedurende dit winterseizoen weer vier keer de gelegenheid 
om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten.
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Muzikaal optreden Theo Driessen en Theo Jansen, in Ubbegaheem

Vrijdag 14 december, aanvang; 20.00 uur, entree €5

Reserveren via Gertjan Piek:  06-27074199 : ubbegaheem@gmail.com

Zanger Theo Driessen is bekend ge-
worden met zijn band DiepTriest. Daar-
mee treedt hij al jaren op in het land.

Maar hij doet  ook optredens, begeleid 
door pianist Theo Jansen. Met deze 
optredens wil hij een ander muzikale 
kant van zichzelf laten zien. Het rep-
ertoire bestaat uit mooie liedjes uit 
de jaren 60/70. Liedjes die hem met 
de paplepel ingegoten zijn. Op zon-
dagmiddag werd er in huize Driessen 
namelijk altijd naar het programma 
NAR geluisterd. Daarin werden liedjes 
van Frans Halsema, Ramses Shaf-
fey en Liesbeth List, Wim Sonneveld 
en andere grootheden uit die tijd ge-
draaid.

Theo's vader nam ze op een grote Sony bandrecorder op en de week erna werden ze af-
gespeeld. De liefde voor deze prachtige liedjes is altijd blijven bestaan. Theo Jansen bleek 
dezelfde voorliefde voor dit repertoire te hebben. En dus vonden ze elkaar. In twee sets nemen 
zij het publiek mee terug in de tijd van Annie M.G. Smidt, Harry Banning en Michel van der Plas 
en van "Vluchten kan niet meer", "het Dorp" en "Laat me"... Ook Ede Staal heeft een plek in 
het programma.

(Foto: De Streekkrant)

Sauwerd Swingt bedankt alle vrijwilligers die met hun enthousiaste inzet, de editie van 3 no-
vember j.l. tot een groot succes hebben gemaakt!

Graag bedanken we ook nog alle sponsoren.
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De kaart van Theodorus Beckeringh uit 1781 toont op schitterende wijze het Groninger land-
schap in de 18e eeuw. Het is een fraaie kaart die door hem zelf getekend is en op vier grote 
koperplaten is gegraveerd. De rand van de kaart bestaat uit tekeningen van de voornaamste 
borgen in de Ommelanden en een aanzicht van de stad Groningen.

De laatste jaren zijn schetsen en tekeningen tevoorschijn gekomen die Beckeringh heeft ge-
maakt als voorstudies voor zijn kaart. Aan de hand van die schetskaarten is Beckeringh op de 
voet te volgen als hij in het midden van de 18e eeuw langs wegen en kanalen op pad gaat en 
het Groningse landschap karteert. Dit getekende kaartmateriaal geeft een prachtig overzicht 
van de werkwijze van een enthousiast amateur cartograaf en bevat een schat aan informatie 
die op de gedrukte kaart ontbreekt. 

Een grote verrassing was het bestaan van een voorloper van de beroemde kaart, zonder de 
rand met borgen. Beckeringh heeft deze kaart uit het jaar 1767 opgedragen en aangeboden 
aan stadhouder Willem V.  Deze kaart bevindt zich nu in de Archives nationales de la Marine 
te Parijs. 

In de lezing wordt nagegaan hoe Beckeringh de provincie Groningen karteerde, met speciale 
aandacht voor het gebied van Adorp. 

De lezing wordt gegeven door archeoloog Reinder Reinders. Hij werkte als maritiem arche-
oloog in de IJsselmeerpolders en was van 1989 tot 2006 hoogleraar archeologie aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij was hoofdauteur van de “Atlas van Beckeringh”, die in 2016 is 
verschenen.    

De lezing begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk. De toegangsprijs bedraagt 4 
euro, inclusief een kopje thee/koffie. Leden hebben gratis toegang.

Plaats: Dorpshuis Ubbegaheem, Burchweg 4 te Sauwerd. Aanvang: 20.00 uur.

Voorafgaande aan de lezing is er een algemene ledenvergadering, waarin de begroting 
voor 2019 aan de orde zal komen.
De vergadering begint om 19.30 uur.

Namens het bestuur van de Historische Kring Ubbega,
Gerta Boonstra (secretaris)            

Op woensdag 12 december 2018 organiseert het bestuur van de Historische Kring 
Ubbega een lezing met als titel:

                                    DE BORGENKAART VAN BECKERINGH 
                                    Het Groninger landschap in de 18e eeuw        



EXPOSITIE 
Marleen Bakker 

Barbara van 

Haaften 

Portret en stilleven  

in olieverf 

 

  

 
2 december- 
13 januari 

Kerk  

Klein Wetsinge 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
DAGELIJKS OPEN VAN 
11-17 UUR 
Met uitzondering van dagen dat 

er besloten partijen zijn.  

Wilt u zeker weten dat de kerk 

open is, bel dan met Nicolaas 

Geenen: 06 54685405. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.marleenbakker.nl 

www.barbaravanhaaften.nl 
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't Nederlands verengelst

n Stukje ien t Grunnegs (en Engels) deur Bé Kuipers

Ik wil t ien mien moandelekse stukje ditmoal even hebben over t verengelsen van t Neder-
lands. Mout ik mie doar drok om moaken? Bennen toch wel grodere problemen ien wereld en 
zeker ien Nederland? Joa, doar heb je n punt. Mor ik kin mie nait mit ales bezegholden en, om 
t mit cabaretière en toalkundege, Paulien Cornelisse, te zeggen: “Toal is zegmor mien ding.” 

O, ik wait t wel, der bennen ien onze moatschappij ontwikkelns dij nait tegen te holden ben-
nen. Toal is doar ain van. Toal veraandert ien loop van aiwen aingoal en doar tegeniengoan is 
vechten tegen de bierkaai. Honderden joaren is t Nederlands beïnvloud deur vremde toalen, 
Duuts, Engels, Fraans, Spoans, Itoalioans, Maleis en Russisch. 

Ook toalen dij nou nait meer sproken worden zoas t Gotisch, Grieks en Letien. Veul van dij 
woorden vienden wie nou gewoon Nederlandse woorden, terwiel ze dat ien wezen niet ben-
nen. Ook t Nederlands zulf het weer aander toalen beienvloud, t Engels en t Fraans en ook t 
Russisch. Etymologen kinnen dat verkloaren en de oorspronkelke bron voak aanwiezen.

Aal dij “vremde” woorden haiten leenwoorden. Woorden dij wie laind hebben van aander toa-
len, mor nait weerom geven hebben. Omdat ik hier mit Engels aan loop ben wil ik joe n poar 
lainwoorden oet Engels zain loaten, dij wie gebruken, mor dij ien t Engels wat aans betaiken: 
n “Box” is bie ons n loophek, doar je joen potje of peuter ien doun. Ien t Engels betaikent box: 
deus, baargploats. t Echte Engelse woord veur kienderbox of loophek is: “playpen”.

n Aander woord oet t Engels is “oldtimer”, n olle, antieke auto. Ien t Engels is oldtimer n vete-
raan. n Oldtimer ien t Engels is “veteran car”. Nog n mooie: “touringcar” is bie ons n raaisbus. 
Ien t Engels is touringcar n open auto mit dak noar beneden. n Touringcar ien t Engels is “mo-
tor coach”. 

Nog ain: n slipje is bie ons n (doames)onderbroek. Ien t Engels betaikend slip: “onderrok”. n 
Onderbroek ien t Engels is “pants” of “panties”. En n “panty is bie ons n soort mallot, n nylon-
kous mit n broekje der aan. Ien t Engels is n panty n “pantyhose”. Tussen hoakjes: “Hose” of 
“hoos” is ien t old-Grunnegs “kous”.

n Bekend grapke is dat Nederlandse ondernemers, as ze ien Engeland bennen, sums zeggen 
van “undertaker”, as heur vroagd wordt wat veur waark ze doun. Dat is n letterleke vertoalen. 
Mor n undertaker is ien t Engels n begroafenisondernemer. n Ondernemer is den n “entrepe-
neur”. Konkluzie: lang nait ale woorden oet Engels bennen ien t Nederlands goud toupaasd.

Ik aarger mie nog wel ais aan dat sloafse gedrag van veuraal ondernemers en winkeliers, mor 
ook van journalisten en tekstschrievers bie overhaid. Dat stomme noa-oapen van t Engels, 
asof dat ales is, t bovenste beste. Bah! 

Woarom nait gewoon ons aigen toal gebruken. O, ik ben gain purist, summege woorden kin 
je nait omhen: computer, downloaden, pinnen, kortom, ales wat te moaken het mit nije tech-
nieken dij oet Amerikoa en aander Engels sprekende landen kommen. 

Alewel ik sums wel mooie Grunnegse vertoalens zai: “spaigelploatje” veur CD en “doppenrop-
per” veur flesopener. n Wat roegere toal is “bekbounder” veur tandebozzel. Dit bennen meer 
grappege veurbeelden, dij mit opzet bedocht bennen.

Even n roege greep mit Engelse kreten oet bokkebloaden van ofgelopen moand, Ommelander 
en Noorderkraant. De mainste roare kreten stoan ien advertensies, mor summege redac-
tionele teksten kinnen der ook wat van. En reken mor dat ter hail wat Engelse woorden bie 
bennen die verkeerd toupaasd bennen:

Vrijdag 23 november: “Black Friday”, grode kortens ien winkels, noar t veurbeeld van Amerikoa, 
doar dat sums tot grode toustanden laaidt. Ook las ik: “Black Friday weekend, outlet weekend 
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bij Twinset Fashion”. “Happy Week Deals, bij de modeparel van Delfzijl”. Ook beddezoaken 
kinnen der wat van: “Dutch Luxury Beddings”.

Den heb je nog de “Private Lease actiedagen bij Century”. Nou is autogarage Century ien Stad 
ientied n begrip worden, dus dat mout ik sowieso wel aksepteren. Mor de oetsproak ‘Private 
Lease’ begunt ter ook ien te kommen. Ook heb je ”Werkplein Ability” (redactioneel). n Noam dij 
al n haile zet bekend is, mor wat toch gain Nederlands is. t Betaikend ‘vermogen’, ‘bekwoam-
haid’, ‘kundeghaid’. Opzet deur gemainten; jammergenog dut overhaid ter dus ook aan mit. 

En wat docht je van: “Kracht putten uit Pony Power” (redactioneel). Volgens Ommelander zol 
zo’n kreet morzo de titel van n nij kienderprogramma wezen kinnen op NPO 3. Ien werkelkhaid 
gaait t hier om de kracht dij kiender putten kinnen oet omgang mit pony’s. Hail mooi heur, mor 
mout dat nou perse ien t Engels. Joa, t allitereerd wel mooi: Pony en Power.

Mor nog slimmer vien ik: “Reopening van Leeuwarden, Culturele hoofdstad van Europa.” Ik 
zol gewoon zeggen: ‘Heropening’, mor ze bennen zeker baang dat ter den gainain op òf komt. 
En wat docht je van: “Uitlijnen met de unieke Hunter Hawkes Elite”, recloame veur t oetlienen 
van autobanden. Wat n gesnak over n gewoon oetlienapperoat. En den nog: “Nielson is back 
met nieuwe sound.”

“Friesian Proms”, recloame veur n evenement ien Leeuwarden. “Proms” is n begrip dat al n 
haile tied leden overnomen is van de joarlekse en wereldberoemde ‘Night of the Proms’ ien 
de Royal Albert Hall ien Londen, Engeland. Mit veul klassieke meziek doar nog altied n bult 
publiek op òf komt mit toeters en vlaggen en aander spul dat lewaai moakt. En altied ofsloten 
wordt mit de “Pump and Curcumstance” van Edward Elgar, n stuk meziek dat eindegd mit t 
volkslaid. Ientied is “Proms” ook n bekend begrip ien Nederland. Ik vien t n male menaaier van 
noa-oapen.

Repair Café Winsum op 27 oktober (redactioneel). Toch jammer dat zukswat nait “Repareer-
café” haiten kin. Mor dat is bliekboar nait sexy, nait cool. “Bunnies Bar Uithuizen: Classic Night 
zaterdag 24 november”. Ook n mooie ien aanloop noar verkaizens veur nije gemainteroad 
Hogelaand: ”Like en win een taart door Gemeentebelangen te liken op Facebook”. Ik denk dat 
hail veul oldere mensen nait waiten wat ‘liken’ is.

Ach en den dizze: “Expositie en ‘meet & greet’, Luuk Hoekzema bij Scherer” (redactioneel). Ik 
zel t mor even oetstukken veur dij t nait wait: ‘meet’ is ontmoeten en ‘greet’ betaikent groeten. 
Ook dizze kreet (spreek oet: miet en griet) allitereert en riemt wel mooi, dat kin k nait ontken-
nen. Dus je kinnen bie meubelzoak Scherer op Meij schilderijen bekieken en ook even proaten 
mit de kunstenoar. 

“Klooster&Buren wint Social Impact Award” (redactioneel). Kinnen ze doar nou gain beder 
Nederlands woord veur bedenken? Dat ondernemers heur bedainen van de alervrezelkste En-
gelse kreten is nog tot doaraantou. Mor dat ook overhaid en officiële ienstantsies der gebruuk 
van moaken vien ik stom.

Mor de volgende tekst vien ik wel t alerslimste: “Pilgrims of Wolfryt in Walfriduskerk” (redactio-
neel). Ien Beem is zodderdag 3 november jl. de première holden van t meziekstuk ‘Pilgrims 
of Wolfryt’, schreven deur Jacob de Haan oet Stadskenoal en oetvoerd deur muziekverainen 
Wilhelmina oet Beem. t Is schreven ien opdracht van gemainte Beem en t was groates touk-
ankelk. 

n Groot spektoakel mit, behaalve t meziekkorps, ook 25 bands oet gemainte Beem, dij op ver-
schaaiden plekken ien Beem speulden. t Meziekstuk van De Haan gaait over haailege Walfri-
dus, dij leefde zo rond t joar 1000. Hai het ondermeer Wolddiek aanleggen loaten. Hai en zien 
zeun Radfridus bennen deur de Noormannen vermoord. 

Ik begriep werkelk nait woarom de noam Walfridus ien dit stuk ien t Engels speld worden mout. 
En “Pilgrims” bennen toch gewoon pelgrims? t Kin meschain kommen omdat componist De 
Haan n internatsionoal bekende dirigent is en over haile wereld waarkt. Wil e der mit aan loop 
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ien Amerikoa en Austroalië? Den zit ter meschain wel n commerciële reden achter dij Engelse 
titel. 

Ik vien t jammer dat ook hier weer t Engels bruukt is veur n stuk over n bekende haailege oet 
Beem en omgeven, dat haildaal Grunnegs is en dus totoal niks mit Engeland of Amerikoa te 
moaken het. t Stuk zel gemainte n beste hap geld kost hebben, want De Haan is nait gekoop 
en t publiek was groates. Ik zol der as gemainte bie bedongen hebben dat op zien minst de 
titel van dat stuk ien t Nederlands mos.

Nog n aargernis: ”Maak een pinhole-camera in Museum Wierdenland” (redactioneel). n Pin-
hole-camera is ien t Nederlands n ‘gaatjescamera’ of ‘speldenprikcamera’. t Is n primitief fo-
totoustel zunder lens. Ien ploats van n lens wordt ter n luk gatje prikt ien n leeg colablikje of 
zukswat. Je kinnen hom dus zulf moaken en dus ook foto’s moaken op olderwetse menaaier, 
mit n filmnegatief dij noatied ontwikkeld worden mout. 

Mooi veur kiender om doar wat mit aan te knudern, mor woarom mout ook hier de noam van 
dit gebeuren ’n pinhole’ (letterlek t gatje van n speld) nuimd worden? Meschain om de jeugd 
mit n Engelse oetdrukken te trekken, want bie de jeugd mout t apmoal ‘cool’, ‘gaaf’ en ‘vet’ 
wezen. En doar heurt bliekboar volgens oldern, dij wat van ze willen (hier de museumdirectie), 
t Engels bie. 

Bie de Kruitvat ien Paddepoel las ik onlangs: “Ga superfast de winkel in voor al die amazing 
megadeals.” En - ook ien Paddepoel - bie n gruintewinkel: “Light salade, 200 gram 1,99. En: 
Sweet ananas, per stuk 99. n Salade dij licht geft, en ananazzen dij zwaiten?

Mor bennen ook positieve zoaken ien dit verband. Ien Waarvum was bie n toencentrum lest-
doags n “Twijduustern fair”. n Combinoatsie van Grunnegs en Engels. Ik kin der wel om laggen. 
En as leste nog n haile mooie, haildaal ien t Grunnegs: Kruudoorns en Aalbeerns in pot. Jam-
mer dat t nait haildaal goud speld is (Krudoorns en Aalbeerns ien pot), mor t is wel goud pebaa-
ierd, wat ik waarderen kin. 

Veur t schrieven van dit stukje heb ik de eerder nuimde kranten van de moand november
bruukt en ook t boukje van Nicoline van der Sijs, Hondsdraf, waar komen onze woorden van-
daan, n Hoag, 2004

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

Meteosauwerd uitgekozen als officiële meetpunt van het RIVM

Het gaat om het meten van de NO2 (stikstofdeeltjes) in de lucht. Deze metingen gaan via 
buisjes, die iedere vier weken vervangen moeten worden. De buisjes worden opgestuurd naar 
het RIVM. Dit gaat dus nog niet digitaal. Iedere maand komen de meetgegevens retour.

De metingen bij Meteosauwerd starten op 28 december a.s.



	

Christmas! White 
Het	koor	Hoge	&	Lage	der	Aa	zal	op	zondagavond	23	december	
twee	kerstconcerten	verzorgen	in	de	kerk	van	Adorp.	De	concerten	
staan	dit	jaar	in	het	thema	van	een	White	Christmas.	Buiten	is	het	
koud,	maar	binnen	is	het	warm.	Het	jaar	is	bijna	afgelopen,	de	
kerstvakantie	staat	voor	de	deur.	Even	tijd	voor	familie	en	vrienden.	
	
Het	koor	is	sinds	september	tijdelijk	uitgebreid	met	
projectkoorzangers,	waardoor	het	koor	nu	uit	maar	liefst	60	zangers	
en	zangeressen	bestaat!	De	concerten	die	dit	grote	koor	gaf	in	
oktober	zijn	zeer	goed	ontvangen	door	het	talrijke	publiek,	dus	we	
hopen	op	weer	zo’n	groot	succes.	
	
Het	eerste	concert	op	23	december	begint	om	19.00	uur	en	het	
tweede	concert	om	20.30	uur.	Tussen	de	concerten	door	is	er	
gelegenheid	elkaar	te	ontmoeten	onder	het	genot	van	een	kop	
koffie,	thee	of	warme	chocolademelk	op	het	plein	voor	de	kerk.	

De	toegang	is	gratis,	maar	een	vrije	gift	wordt	zeer	op	prijs	gesteld.	

	
	

Koor	Hoge	&	
Lage	der	Aa	
23	december		
19:00	uur		
20:30	uur	

	

Kerk	in	
Adorp	

	

Gratis	
entree		

	



29 Contactblad 1 december 2018www.contactblad.info

Voedselbankactie 2018

Na het succes van de afgelopen jaren organiseren de gezamenlijke kerken van Adorp, Wet-
singe en Sauwerd ook dit jaar weer een huis-aan-huis actie voor Stichting Voedselbank het 
Hogeland. 

Op vrijdag 7 december, vanaf 18.00 uur, gaan leden van beide kerken in Adorp, Wetsinge en 
Sauwerd langs de deuren om zo veel mogelijk producten in te zamelen voor de voedselbank. 
Hiervan worden vervolgens pakketten samengesteld, die dan nog voor de Kerstdagen aan de 
cliënten uitgereikt kunnen worden. 

Hieronder treft u een lijstje aan met producten waaraan veel behoefte is.

o Bakmeel/Bloem o Tandpasta
o Olie o Tandenborstel
o Pannenkoekenmix o Allesreiniger
o Chocolademelk o Deodorant
o Pasta mix/saus o Shampoo
o Limonade siroop o Douchefris
o Koffie o Luiers
o Rijst o Suiker
o Koffiemelk o Conserven
o Soep in blik o Toiletpapier
o Melk (houdbaar) o Wasmiddel
o Afwasmiddel

Voedselbank het Hogeland
Lombok 1, 9951 SC, Winsum
Bank:NL44RABO010255328

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met 
K. Geertsema ( 06-30985474) of  D.J. Zwakenberg ( 050-3062070).

Onlangs heb ik € 196,00 euro over kunnen maken naar Unicef. Dat hebben we met elkaar 
voor elkaar gekregen. Een aantal mensen maken breiwerken en kaarten. In ons dorp is een 
mevrouw, die mutsen en sjaals breit en leuke kindertruien, die goed verkopen. Zelf brei ik en 
ik maak mandala kaarten.

De kaarten worden verkocht bij Busquet in de Zwanestraat in Groningen. Ook  worden ze in 
onze dorpswinkel verkocht en in het Wetsinger kerkje, waar straks (als het kouder wordt) ook 
weer de breiwerken verkocht worden.

We hadden ook sokkenwol, maar geen sokken brei(st)ers. Sinds kort breien twee dames uit 
Winsum sokken voor ons. Daar ben ik erg blij mee.

Kopers van onze spullen, bedankt!

Mocht u nog wol hebben waar u niets mee doet, ik houd me aan bevolen.
Lies Eldering, Kerkstraat 16  9771 BE SAUWERD,  050-3061016
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Digitale hoek

De Digitale Hoek van de Stichting 55+ASW gaat in september weer van start met de compu-
tercursussen. We zijn een leercentrum van het landelijk SeniorWeb voor het gebied boven de 
stad Groningen.

Voor cursisten die niet zo goed de kleine lettertjes meer kunnen lezen hebben we grotere 
schermen.

Men kan zich weer opgeven voor de volgende cursussen:
Windows10 deel 1; Windows 10 deel 2; tablet met Android; tablet van Apple; cursus fotobe-
werken, video en muziek met het programma in Windows 10; fotobewerken op tablet; fotoboek 
maken met Albelli; Excel; Word en sociale media met o.a. facebook.

Foto bewerken met het online fotoprogramma Pixlr
Foto’s worden tegenwoordig meer dan ooit gemaakt met smartphones, tablets en digitale ca-
mera’s. Een mooi moment wordt zo bewaard als herinnering. Veel foto’s worden echter nooit 
overgezet naar de computer en zelfs wanneer dat wel gebeurt, wordt er nooit meer naar om 
gekeken. Zonde!
Bewerk nu uw favoriete foto’s tot het best mogelijke eindresultaat met het gebruiksvriendelijke, 
gratis online fotoprogramma Pixlr en ontdek de vele mogelijkheden van deze professionele 
toepassing. Foto’s verkleinen, vergroten en uitsnijden, verbeteren en retoucheren, werken met 
selecties en lagen, effecten en filters gebruiken, collages en kaarten maken, foto’s beheren in 
mappen en albums en nog veel meer.
We werken met het boek fotobewerking op de computer van Visual steps.

Voor wie mappen maken en organiseren nog een probleem is kunnen we een korte cursus 
geven.

Doordat we extra begeleiders inzetten, kunnen de cursisten op een bijna individuele begelei-
ding rekenen. Er wordt gewerkt met kleine groepen. 

Bij onvoldoende deelname kan een cursus geannuleerd worden.

De aanmelding staat open voor iedereen. Belangstellenden buiten Adorp, Sauwerd en Wet-
singe zijn van harte welkom. Men hoeft geen lid te zijn van de Stichting 55+ of SeniorWeb. U 
kunt zich  aanmelden bij Nelly Rasker  050-3061036 of Piet Drijfhout  050-3061960 of per 
mail  stichting55plusasw@live.nl.

Tijdens inloopochtenden in Sauwerd of Adorp zijn er vrijwilligers die u kunnen helpen bij proble-
men met de computer, laptop of tablet. Ook voor problemen met de cursussen  die gevolgd 
worden. 

Als er problemen zijn tijdens de vakantieperiode kunt u contact opnemen met Nelly Rasker of 
mail naar  stichting55plusasw@live.nl, dan probeer ik het probleem op te lossen met hulp 
van een vrijwilliger. 

Nelly Rasker.  

De Digitale Hoek zoekt nog vrijwilligers om les te geven en begeleiders bij de cursisten.
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Toneelvereniging LAOMAS terug van weg geweest!

De spelers van toneelvereniging LAOMAS hebben na een jaar rust de draad weer opgepakt. 

Met een nieuwe regisseur aan het roer, Roelof Croeze, zijn in september de repetities weer 
begonnen. In januari 2019 staat LAOMAS op de planken met ‘Tweide hands tweide kans’. Een 
toneelstuk van Herman van der A, oorspronkelijke titel is Handelsonderneming Hoebels.

Een bijzondere familie, de fa-
milie Hoebels. Je zult ze maar 
hebben als buren! Met zo’n fami-
lie kan het niet missen, er komen 
klachten.  De sociaal werker 
van de gemeente komt er op 
af, maar krijgt geen grip op de 
zaak. De schoonzus van Hoe-
bels, ze woont ook bij de familie 
in, komt met een nieuwe vriend 
op de proppen. Lang niet dom, 
die nieuwe vriend. Hij komt met 
een goed idee. Laten we een ho-
tel beginnen, het huis is immers 
groot zat.

De eerste gast is een politieagent die tijdelijk onderdak zoekt. Is dat nu wel zo slim om die in 
huis te nemen? De meningen daarover zijn verdeeld. Er komen nog meer gasten en ook moe 
en schoonmoe komen logeren. De een is nog gekker dan de ander, er gebeuren rare dingen. 
Als dat maar goed afloopt.

LAOMAS gaat het iets rustiger aan doen en daarom is het aantal optredens beperkt tot vier. 
Deze optredens vinden allemaal plaats in Zalencentrum de Hoogte in Winsum op:

•  Vrijdag 18 januari 
• Zaterdag 19 januari
• Vrijdag 25 januari
• Zaterdag 26 januari

De voorstellingen beginnen om 20.00 uur.

Kaarten zijn te koop bij Sporthuis Winsum en telefonisch te bestellen bij Zalencentrum de 
Hoogte voor mensen van ver.

Later meer maar noteer alvast deze datums:  18, 19, 25 en 26 januari 2019! 

	

	
Foto Multizoom

Gezocht: Drumcursisten in Ubbegaheem Sauwerd

Kinderen en volwassenen kunnen zich aanmelden bij de drumcursus in Ubbegaheem te Sau-
werd. Voorzowel beginners als gevorderd kan je terecht bij deze cursus.

Voor informatie kan je contact opnemen met Ruben Visser.

 06 24202353
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt: een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, 
waar u terecht kunt voor informatie, diensten, hulp en ondersteuning 
bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en 
elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan innemen!

Tijdens de inloopochtenden zijn de vrijwilligers aanwezig om u te helpen bij problemen met 
tablet, laptop, computer en vragen over de computercursussen.

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

De ochtenden zijn op de maandagen van 10.00-12.00 u.

3 december: Thema-ochtend 'humorististe verhalen', Artharpe te Adorp
Johan Veenstra is in 1946 in Wolvega geboren. Sedert 1971 schrijft hij romans, verhalen- en 
dichtbundels in het Stellingwerfs. Dat is een Saksische streektaal die nauw verwant is aan 
het Drents en Gronings. Johan Veenstra is thans columnist bij de Leeuwarder Courant. Al 
meer dan 3000 keer heeft hij voor verschillende verenigingen voordrachten gehouden uit ei-
gen werk. Voor zijn werk ontving hij verschillende literaire prijzen. Meer informatie is te vinden 
op  www.johan-veenstra.nl  

10 december: Inloopochtend in Artharpe te Adorp
Tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie/thee. Heeft u vragen of zijn er dingen waar 
u mee zit? Een luisterend oor is ook hier aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn 
aanwezig om te helpen met problemen op computer gebied.

17 december: Thema-ochtend over Noord-Korea, Ubbegaheem te Sauwerd
Henk Weltevreden is schrijver. Hij studeerde af in de wijsbegeerte, schrijft romans, reisver-
halen, essays en doceerde filosofie in Japan en de Volksrepubliek China. Hij maakt radiopro-
gramma’s voor de VPRO, RVU, NTR, IKON, Moslim Omroep, de Humanistische Omroep en 
Radio Rijnmond. In 2005 werd hij genomineerd voor de Journalisten Vredesprijs. Samen met 
Geert Mak. In 2016 werd Henk Weltevreden nogmaals genomineerd als Journalist voor de 
Vrede, deze keer samen met o.a. Jelle Brandt Corstius

Geen inloopochtend maandag 24 december 
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Dirk Balk 3061663
Trijntje Kruijer 3061318
Piet Drijfhout     3061960

Gezocht: Hulp op schooltuinen!

Wij zijn op zoek naar ouders, grootouders of dorpsgenoten 
die het leuk vinden om in de (moes)tuinen van school te 
werken en hierbij leerlingen en leerkrachten te begeleiden. 
Dit hoeft echt niet wekelijks te zijn.
De praktijk leert dat het lastig is voor de leerkrachten om naast het geven van de reguliere 
lessen ook de moestuinen te vullen met planten, hier educatie over te geven en daarnaast 
te onderhouden met de leerlingen. We zouden dus graag hierbij hulp willen krijgen. Mocht u 
interesse hebben dan horen wij dit graag!!

Hartelijke groet:
Het team van CBS De Meander
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In Sauwerd is elke donderdagochtend gelegenheid om sportief bezig te zijn in 
de sporthal aan de Oosterstraat. De damesgroep beweegt van 10.00-11.00 uur.

Er zijn een aantal goede redenen om te sporten en te bewegen, zoals:
 - Sport en bewegen is goed voor de gezondheid, draagt bij aan zelfontplooiing, doorzettings-
vermogen, vriendschappen en sociale contacten.

 - Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chroni-
sche ziekten, aandoeningen en beperkingen.

 - Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevin-
den, waarbij een actieve leefstijl wordt bevorderd.

 - Sport en bewegen is leuk en je leert er ook nog wat van: spelregels, samenwerken, tegen je 
verlies kunnen…..

 - Sport en bewegen is een belangrijk middel voor het bestrijden van overgewicht bij jong en 
oud.

Wat doen we zo al in een les?
We starten met een warming-up op muziek, een loop-of wandelvorm waarbij de conditie wordt 
getraind, lenig makende en spierversterkende oefeningen met gebruik van allerlei kleine ma-
terialen op muziek ( zoals flesjes gevuld met water, ringen, dynabands, ballen en aerobics. 
Vervolgens een spel en na al deze inspanning een cooling down om weer lekker bij te komen. 
Plezier en samen bewegen staan voorop!

Kom gerust een keer gratis meedoen!

Info:         Pia Deemter,  050-3061816 of 
Leidster:  Corry Westerkamp,   0595-442983

	

Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties

Rode Kruis afdeling  Noord West Groningen zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden 
en mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. 

Afgelopen jaar waren er ook weer leuke uitstapjes Daarom willen we dit jaar  weer  7x een  
dag/middag uitje gaan organiseren.  Deze uitjes zijn voor ouderen, alleenstaanden en mensen 
met een lichte handicap, rolstoelgebruik kan in overleg. De vrijwilligers van Rode Kruis in De 
Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.

De volgende dagen staan op de agenda:
 ¾Woensdagmiddag 12 december:  Kerstshoppen Tuinland Groningen

Middaguitjes zijn ongeveer van 13.00-17.00 uur. De daguitjes vanaf  9.00-17.00 uur. Vervoer 
wordt ook dit jaar weer verzorgd door het Rode Kruis.

Opgave en informatie bij:  Hennie Wijbenga    0595 402600 / 06 51159922
    Agnes Buikema   050 3061678

Bijzondere vakanties
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze 
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er 
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel 
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. Heeft u 
belangstelling voor één van de vakanties  U kunt zich direct aanmelden of eerst meer informa-
tie aanvragen. Informatie is te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties



34 www.contactblad.info Contactblad 1 december 2018

Boekje met Groningse verhalen van Bé Kuipers

Het nieuwste boekje van Bé Kuipers heeft als titel gekregen “Gekmanswaark”. Het zijn korte 
verhalen in het Gronings, die ook in het Contactblad hebben gestaan. Verder zijn de meeste 
verhalen ook gepubliceerd in het Groningstalige tijd-
schrift Krödde en in zijn digitale opvolger Oader. Ook 
zijn een paar verhalen gepubliceerd in het tijdschrift 
voor taal en cultuur Toal en Taiken. 

Het boekje is te verkrijgen in de boekhandel en kost € 
9,95. Maar het is ook bij Bé Kuipers verkrijgbaar, te be-
stellen via:  be.kuipers@gmail.com,  050 3061721, 
of  gewoon afhalen:  Noorderweg 13 in Sauwerd.

Muziekvereniging Adorp zoekt nieuwe leden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06-54292243 (Rolinda)
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N361 Schoon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Met schone groet,
N361schoon

Kerk van Klein Wetsinge
Dagelijks geopend van 11.00 - 18.00 u.

voor koffie/thee, lunch & borrel én op aanvraag voor diner.

Regelmatig wisselende exposities en diverse optredens!

Meer informatie  www.kerkkleinwetsinge.nl
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VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN
In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen, 
die in Nederland op een adres staat ingeschreven. Het gaat hierbij niet alleen om uw adres-
gegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd 
partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. De gemeente Winsum gaat zeer zorgvul-
dig om met de persoonsgegevens van haar burgers. Wij zijn terughoudend met het verstrek-
ken van gegevens aan derden. 
Het is belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u 
dan contact op met het Klantcontactcentrum. Bent u inwoner van de gemeente Winsum, dan 
kunt u uw persoonsgegevens eenmalig kosteloos opvragen. U moet zich dan wel legitimeren. 
U kunt uw gegevens ook digitaal opvragen via onze gemeentewinkel op  www.winsum.nl. 
Hiervoor heeft u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Constateert u onjuistheden, 
dan kunt om correctie vragen.

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

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

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

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

Informatie over persoonsgegevens

UITSCHRIJVINGEN ZONDER AANGIFTE VAN VERHUIZING

De gemeente  heeft de plicht ambtshalve  opname gegevens over vertrek van inwoners bekend 
te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder aangifte van 
verhuizing te hebben gedaan.
Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een overzicht van deze gegevens.
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VERLIES OF DIEFSTAL NEDERLANDS IDENTITEITSBEWIJS
Bij verlies of diefstal van een identiteitsbewijs kunt u direct naar de gemeente. Daar vult u 
een verklaring van verlies of diefstal in. Daarna kunt u meteen een nieuw identiteitsbewijs 
aanvragen. Wel blijft het verstandig om bij diefstal, overvallen en andere misdrijven aangifte 
te doen bij de politie. Raakt u uw identiteitsbewijs in het weekend of op een feestdag kwijt en 
is er geen gemeenteloket open? Dan kunt u naar de politie, die hier een mutatie van maakt. U 
kunt daarna alsnog naar de gemeente om de vermissing te melden en een nieuw document 
aan te vragen.
Misbruik
Misbruik en valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen controleert 
de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik 
stelt de politie een onderzoek in.
Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met het Klantcontactcentrum,  0595- 
447777.

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

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

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

LEDIGINGEN CONTAINERS HUISHOUDELIJK AFVAL IN TE ZIEN VIA INTERNET
Op  www.gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/winsum vindt u uw persoonlijke afvalwijzer. Vul 
uw adres en postcode in en u ziet, wanneer de grijze en wanneer de groene container wordt 
geleegd. Ook kunt u uw ledigingen raadplegen; daarvoor moet u eerst inloggen met uw DigiD 
inlogcode.
Heeft u nog geen DigiD inlogcode, dan kunt u deze gratis aanvragen bij  www.digid.nl. 

1 keer per jaar een aanslag
Omdat u uw ledigingen kunt raadplegen via de persoonlijke afvalwijzer, stuurt de gemeente u 
nog maar 1x per jaar een aanslag voor de door u aangeboden containers en kilo’s. Dat gebeurt 
achteraf, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
Voor kleinschalige buurtinitiatieven kunt u subsidie aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld een zwerf-
vuilactie organiseren? Of kinderspelen, of activiteiten op het gebied van duurzaamheid? Vraag 
dan subsidie aan uit het leefbaarheidsbudget buurtinitiatieven.
Voorwaarden
Per activiteit of project kunt u maximaal € 1000,-- aanvragen voor materialen, ruimte en organi-
satie. Heel belangrijk is dat u samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende 
draagvlak is in de buurt. U kunt maximaal twee keer voor een zelfde project of activiteit subsi-
die krijgen.
Aanvragen
U kunt de subsidie aanvragen via www.winsum.nl/subsidie. 
De gemeente heeft jaarlijks in totaal € 20.000,-- beschikbaar voor buurtinitiatieven. Na het be-
reiken van dit subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen subsidie 
meer, ook al voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden. U kunt uw aanvraag het hele jaar door 
indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

SUBSIDIEREGISTER
Op  www.winsum.nl/subsidies vindt u een overzicht van subsidies, tegemoetkomingen en 
financiële regelingen. Bezoek onze subsidiepagina, misschien komt u ook in aanmerking voor 
een bijdrage!

INCIDENTEEL SUBSIDIEPLAFOND BEREIKT
Voor het jaar 2017 was €15.000, - beschikbaar gesteld voor incidentele subsidies op het ge-
bied van jeugd, ouderen en zorg, sport en recreatie, cultuur en educatie. Dit subsidieplafond 
is bereikt. Dit betekent dat hiervoor het jaar 2017 voor deze onderwerpen geen subsidie meer 
verleend kan worden. 
Subsidie voor buurtinitiatieven en sportstimulering nog wel mogelijk
U kunt nog wel subsidie aanvragen uit het leefbaarheidsbudget. Dit is bedoeld voor kleinscha-
lige buurtinitiatieven, zoals een zwerfvuilactie, kinderspelen of activiteiten op het gebied van 
duurzaamheid.
Ook is er nog subsidie beschikbaar in het sportstimuleringsfonds. Misschien hebt u ideeën 
om inwoners die nog niet sporten of bewegen in actie te laten komen. Bijvoorbeeld door aan 
de slag te gaan met ouderen binnen uw vereniging. Of plannen voor schoolsport, gezond-
heidslessen op school, skeelerclinics etc. Dan kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds 
aanvragen. 
Aanvragen
Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op  www.winsum.nl, in de gemeentewin-
kel bij Sportstimulering, subsidie of bij Buurtinitiatieven, subsidie.

VOOR STARTERS EN BLIJVERS
Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelf-
standig thuis kunt blijven wonen.
• Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
• Verantwoorde financiering voor ouderen
• Betalen vanuit leningsbedrag, voorschieten niet nodig
Wilt u juist voor het eerst een huis kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? 
Met de Starterslening financiert u de aankoop van uw eerste woning.
• Uw eerste koopwoning toch haalbaar
• Van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw en verkoop van huurwoningen
• Betrouwbare financiering dankzij de Nationale Hypotheek Garantie
Kijk voor meer informatie en aanvraagformulieren op  www.winsum.nl/subsidies.
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GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Dis-
criminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis 
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze 
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl 
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie 
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwik-
keld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).

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

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

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

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

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

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

Informatie over omgeving en buurt
MELDINGEN DEFECTE STRAATVERLICHTING RECHTSTREEKS NAAR AANNEMER
Wilt u melding maken van kapotte straatverlichting? Dan kunt u dit via  www.winsum.nl direct 
online melden bij de aannemer die het onderhoud verricht. Dit kan op elk gewenst moment, 
juist ook als het buiten donker is en defecten aan de straatverlichting duidelijk zichtbaar zijn. U 
kunt het lichtmastnummer invullen of een straatnaam kiezen. Bij deze laatste optie verschijnt 
er een kaart waarop u de lantaarnpaal kunt aanwijzen. Is er al een storing gemeld over de 
lantaarnpaal? De status van de afhandeling is direct te zien, opnieuw melden is niet mogelijk.
Een externe aannemer zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de openbare 
verlichting in de gemeente Winsum. De afhandelingstermijn is afhankelijk van het type storing/
defect en de weersomstandigheden. Normaliter heeft de aannemer 10 werkdagen de tijd om 
de storing te verhelpen.



43 Contactblad 1 december 2018www.contactblad.info

PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door 
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten 
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een 
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als 
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep. 
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u 
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit, 
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een 
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert 
u op de stoep, dan riskeert u een boete van € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar het mag. 
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!

HONDEN UITLATEN
Winsum biedt volop rust, ruimte en dynamiek. Ook voor honden is er 
veel ruimte.  Toch blijven hondenpoep en loslopende honden in de 
openbare ruimte voor veel inwoners een bron van ergernis. Inwoners 
met én inwoners zonder hond willen van Winsum genieten. Laten we 
daarom samen zorgen voor een schone en prettige omgeving.

Wij vragen u als hondeneigenaar om u aan een aantal spelregels 
te houden:
• Lijn uw hond binnen de bebouwde kom, op de openbare weg altijd 

aan. Ook voetpaden horen bij de openbare weg.
• Buiten de bebouwde kom mag uw hond loslopen. Wel bent u als 

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

• Zorg ervoor dat uw hond zijn behoefte niet doet op de weg, het voetpad of op en rondom een 
kinderspeelplaats. Een hond ziet niet waar het wel of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond 
daarin sturen.

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

Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich prettig 
bij loslopende honden. Ook al is een hond niet agressief van aard, dan nog kan een ander 
schrikken van een hond. Of de hond schrikt en vertoont hierdoor onverwacht gedrag. Ga 
daarom niet zonder een lijn van huis en zorg dat u uw hond onder controle heeft. Zijn er wan-
delaars of mensen met kinderen in de buurt? Lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en 
hou uw hond kort.

Verboden voor honden
Wist u dat het in alle speeltuinen en op of in als zodanig ingerichte kinderspeelplaatsen, speel-
weides en zandbakken in de gemeente Winsum verboden is voor honden?

Wandelroutes
Op diverse dorpsommetjes zijn honden niet toegestaan of mogen honden alleen aangelijnd 
komen. Houdt u hier rekening mee?

	

Mijn baasje schept op!
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ENERGIELOKET
Heeft u vragen over energiebesparing en –opwekking? Dan kunt u terecht op  www.winsum.
nl/energieloket. Gemiddeld geven huishoudens één maandsalaris per jaar uit aan energie. 
Veel woningeigenaren lopen met de gedachte om energiebesparende maatregelen te treffen, 
maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Welke maatregelen lonen in je huis? Hoe 
zoek je een goede aannemer uit? Hoe kom je aan een energielabel? Hoe vraag je subsidie of 
een lening aan? Op  www.winsum.nl/energieloket vindt u de antwoorden. Doe bijvoorbeeld 
een energiecheck: aan de hand van uw jaarrekening krijgt u snel in beeld wat mensen in een 
vergelijkbare woonsituatie kwijt zijn aan hun energierekening. Ook kunt u online een quickscan 
van uw woning laten uitvoeren.

Informatie over energie(besparing)

	

AVONDJE WEG? LICHT AAN EN DEUR OP SLOT! 
De gemeente vraagt al haar inwoners om het samen de inbreker niet 
te makkelijk te maken. Ook als u ’s avonds even niet thuis bent. Om 
een inbraak te voorkomen als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk 
dat u de volgende maatregelen neemt:
• Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een bewoonde 
indruk maakt, schrikt dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom 
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds afwezig 
bent, gebruik dan een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de buiten-
lamp niet.
• Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, maar draai de sleutel om in het slot. Zorg voor goed hang- en 
sluitwerk. 
• Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat als u niet thuis bent en ze een verdachte situatie bij uw huis zien, zoals 
bijvoorbeeld glasgerinkel, gestommel of als ze onbekende personen rond uw huis zien lopen, 
ze direct 112 moeten bellen. Deze oproepen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
• Wèl thuis? Let op insluipers!
Ramen en deuren staan vaker open met mooi weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken 
uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Als u 
naar boven gaat om bijvoorbeeld de was op te hangen en uw deuren los zijn, kan men zo bij 
u binnen wandelen. Doe uw deuren en ramen op slot. Ook al gaat u maar heel even naar de 
buren of boodschappen doen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Samen maken we het de inbreker niet te makkelijk. Een goed beveiligde woning én uw op-
lettende gedrag zorgen voor maximaal 90% minder kans op een inbraak. Zorgt u voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op uw ramen en deuren. 

Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
en herkent u aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het ® teken. Door het hele land zijn Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen. 

Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.

Inbraakpreventie
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Gladheidsbestrijding

In de winter kunnen sneeuwval en gladheid problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrij-
den van gladheid is een belangrijke taak waarvoor de gemeente en bewoners gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn.

Wat doet de gemeente?

• Bij gladheid op de weg strooit de gemeente met nat zout. Hoofdwegen, bruggen en hoofd-
fietspaden worden eerst gestrooid. Direct daarop volgen de wijkontsluitingswegen. Bij aan-
houdende sneeuwval gaan we sneeuwschuiven in combinatie met strooien.

• Bij voorspelling van gladheid strooit de gemeente preventief. Dit gebeurt op doorgaande 
wijkontsluitingswegen, dorpsontsluitingswegen, bus- en schoolroutes en doorgaande wegen 
langs het water

Gelet op kosten, duurzaamheid en praktische uitvoerbaarheid is het niet mogelijk om in alle 
straten te strooien. Uitgangspunt is dat iedereen binnen een straal van 500 meter op een 
gestrooide route moet kunnen komen. 

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

Meer informatie
Kijk voor meer informatie in het gladheidsjournaal op  www.winsum.nl. Daar vindt u onder 
andere  Winterprogramma gladheidsbestrijding 2018-2019. Het Winterprogramma ligt ook ter 
inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis in Winsum. 

Op 1 januari gaat de gemeente Winsum op in de nieuwe gemeente Het Hogeland, samen met 
de gemeenten Bedum, De Marne en Eemsmond. De Winterdienst blijft tot 21 april 2019 van 
kracht voor het grondgebied van de gemeente Winsum, met uitzondering van het gebied Mid-
dag. Dit gebied hoort bij de toekomstige gemeente Westerkwartier.


	Informatie Contactblad
	Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
	Kerkdiensten
	Ophalen oud papier
	Vaste activiteiten
	Informatie diverse organisaties en instellingen
	Algemene telefoonnummers
	Informatie huisarts
	Gemeentenieuws
	Verkeersbesluit m.b.t. Groenelaan in Sauwerd
	Uitnodiging feestelijk afscheid gemeente Winsum  
	Mobiel servicepunt mobiliteitshulpmiddelen
	Diana's Haarstijl
	Gemeentelijke berichten rond herindeling
	Nieuws van dorpshuis Ubbegaheem
	Kerstmarkt Dorpshuis Artharpe 8 december 2018
	Adventsconcert Marina Maurer en Gerard van Reenen
	Boekenpost in Sauwerd
	Jamsessies seizoen 2018/2019
	Nieuw in Adorp: een slagwerkgroep voor kinderen van 8 t/m 14 jaar!
	Muzikaal optreden Theo Driessen en Theo Jansen, in Ubbegaheem.
	Sauwerd Swingt bedankt alle vrijwilligers
	HK Ubbega: lezing over borgenkaart Beckeringh
	Portret en stilleven: expositie in de kerk van Klein Wetsinge
	't Nederlands verengelst
	Meteosauwerd uitgekozen als officiële meetpunt van het RIVM
	'White Christmas', Kerstconcert door het Koor Hoge & Lage der Aa
	Voedselbankactie 2018
	UNICEF Nieuws
	Digitale hoek
	Toneelvereniging LAOMAS terug van weg geweest!
	Gezocht: Drumcursisten in Ubbegaheem Sauwerd
	Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
	Gezocht: Hulp op schooltuinen!
	Seniorenfitness
	Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
	Muziekvereniging Adorp zoekt nieuwe leden
	Boekje met Groningse verhalen van Bé Kuipers
	N361 Schoon
	Kerk van Klein Wetsinge
	Informatie over persoonsgegevens
	Verloren en gevonden voorwerpen, id-bewijzen en fietsen
	Informatie over afvalinzameling en recycling
	informatie over subsidies
	Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
	Informatie over omgeving en buurt
	Inbraakpreventie
	Informatie over energie(besparing)
	Gladheidsbestrijding

