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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen 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 downloaden is gratis.

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 gemaakt 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).

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 Eemsmond 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 mogelijk 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 hiervoor 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.
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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

januari
t/m 6
t/m 13
1
1
5
9

01.00 u.
17.00 u.
vanaf

10

20.00 u.

14

16.00 u.

17
18

20.00 u.
20.00 u.

19

20.00 u.

25

20.00 u.

25

20.00 u.

26

20.00 u.

27
31

16.00 u.
20.00 u.

februari
6
14
21
24

Café open, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 17)

maart
1

20.00 u. Vrij kaarten in ’t Witte Hoes in Adorp - inschrijven vanaf 19.30 u.

Gemeentehuis gesloten (zie pagina 8)
Expositie portret en stilleven in kerk Klein Wetsinge (zie pagina 18)
Nieuwjaarsdag
Oud & Nieuw in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
Café open, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
‘kinder-kunstcarrousel’ voor de basisschooljeugd, uit Sauwerd, Adorp en
Wetsinge, Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 15)
Clubavond Kaartclub Adorp - nieuwe leden zijn welkom, 't Witte Hoes
te Adorp
Informatiebijeenkomst voor ondernemers i.v.m. stremming N361 tussen
Adorp en Groningen in de zomer van 2019, raadszaal gemeentehuis
Winsum (zie pagina 11)
Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 23)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 23)
Vrij kaarten in ’t Witte Hoes in Adorp - inschrijven vanaf 19.30 u. (zie
pagina 21)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 23)
LAOMAS, toneelvoorstelling ‘Tweide hands tweide kans’ in De Hoogte te
Winsum (zie pagina 23)
Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 17)
Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
geen opgave ontvangen
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 jan.
10.00 u. - Leesdienst
6
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - ds. C. van Dusseldorp
13
9.30 u. - ds. H. Venema
14.15 u. - ds. H. Zeilstra
20
9.30 u. - dhr. P. Zuidema
14.15 u. - ds. G.O. Sander
27
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
3 feb.
9.30 u. - ds. L.G. Boonstra
14.15 u. - ds. Jt. Janssen
10
9.30 u. - ds. J. v.d. Wal
19.00 u. - ds. A.G. Bruijn
17
9.30 u. - ds. A.J Minnema
16.15 u. - ds. L. Hoogendoorn
24
9.30 u. - Leesdienst
14.15 u. - Leesdienst
3 mrt.
11.00 u. - ds. M. Beute
14.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
10
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. G.O. Sander
13
19.30 u. - ds. R. den Hertog
17
9.30 u. - ds. C. v.d. Leest
14.15 u. - ds. R. Prins
24
9.30 u. - dhr. B. Koerts
16.30 u. - ds. J.W. Roosenbrand
31
9.30 u. - ds. C. van Dusseldorp
14.15 u. - ds. L.J. Joosse
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Muziekvereniging Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
	
  

Vanaf 18.00 u.

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



050 5425962




050 3061728
050 3061188



050 3011241

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

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

Woningstichting Wierden en Borgen (Bedum)
Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.)

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061783
nationaal storingsnummer
melden bij gemeente Winsum telefonisch of via
https://storing.moonoline.nl/gemeentewinsum
storingsnummer

Waterbedrijf
Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

6

Contactblad 1 januari 2019

 050 4023750
0800
0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
0595 447777
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
www.contactblad.info

S.H. Riazi, huisarts Adorp, Sauwerd, Wetsinge 		
 3061281
Burchtweg 6,						
9771 BB Sauwerd

www.huisartsenpraktijksauwerd.nl
		
Alarm 112
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
				

8.00-17.00 u.
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)
Spreekuur: op afspraak
Bij voorkeur bellen tussen 8.00-10.00 uur.
De assistent stelt u enkele vragen om de urgentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning.
Per afspraak worden 10 minuten gereserveerd. Als u denkt meer tijd nodig te hebben,
dit graag aangeven.
Visite aanvragen:
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 huisarts 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 14.0015.00 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 telefonisch, 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 assistent. Uitslagen zijn in de meeste gevallen
na 2-3 werkdagen bij ons bekend.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistent.

Fysiotherapie Sauwerd, Burchtweg 6, Sauwerd
www.contactblad.info
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Gemeentenieuws
GEMEENTEHUIZEN GESLOTEN TUSSEN 21 DECEMBER EN 6 JANUARI
De gemeentehuizen in Winsum, Bedum, Eemsmond en De Marne zijn vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met 6 januari 2019 gesloten. In deze periode kunt u geen paspoorten,
rijbewijzen of andere documenten aanvragen of afhalen bij de gemeenten. Hebt u voor december 2018 of begin januari 2019 een nieuw paspoort, ID-bewijs of rijbewijs nodig vraag die dan
aan vóór 14 december. Het gemeentehuis is op vrijdag 14 december geopend tot 12.30 uur.
Afhalen kan uiterlijk op donderdag 20 december 2018. Het gemeentehuis is op 20 december
geopend tot 12.30 uur.
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 28.
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
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.
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 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.
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.

INGETROKKEN AANVRAGEN
Op verzoek van de aanvrager is de aanvraag niet in behandeling genomen voor:
• Het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding, Schuttersweg 4, 9771 BG in Sauwerd
(201800198) is om de volgende redenen ingetrokken: de aanvrager verlaagt de schutting
voor de voorgevelrooilijn zodat de schutting aan de vergunningsvrije regels voldoet.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor:
• het aanleggen van parkeervoorzieningen en voetpad, Station Sauwerd, 9771 in Sauwerd
(201800211, 20-11-2018)
• Voormalige garage/loods verbouwen tot een woning en 3 studio's, Torenweg 2 a, 9774 PJ in
Adorp (201800222, 27-11-2018)
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.

VERGUNNINGEN IN 2019 ALLEEN ONLINE
Gemeentenieuws Het Hogeland: actueler en relevanter
De nieuwe gemeentepagina van Het Hogeland verandert. Dat zult u zien bij de eerste editie
die verschijnt op woensdag 2 januari 2019 in de Noorderkant. In 2019 publiceren we geen
aangevraagde en verleende vergunningen meer. Dat doen we vanaf 2019 online.
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningsaanvragen en verleende vergunningen? Abonneer
dan op www.overheid.nl. U bepaalt zelf van welke vergunningen u op de hoogte wilt blijven en
voor welk(e) dorp(en) u dit wilt weten.
Op de nieuwe gemeentepagina vindt u alle andere informatie over dienstverlening, zoals wegwerkzaamheden, afvalinzamelingen en (raads)vergaderingen. Zo blijft u ook in de nieuwe gemeente goed geïnformeerd.

AFVALINZAMELING VOLGEND JAAR ONGEWIJZIGD
De inzameling van afval blijft de komende jaren ongewijzigd. U kunt uw groene en grijze container aanbieden op de dagen die u gewend bent en voor het storten van grof huis- en tuinafval
maakt u gebruik van de milieustraat waar u nu ook heen gaat.
Milieustraat
Dat betekent dat inwoners van Winsum ook volgend jaar terecht kunnen bij de milieustraat van
Afvalbeheer Noord-Groningen aan de Westerhornseweg 22 in Usquert. Deze milieustraat is
van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van
de maand van 8.00 tot 12.00 uur.
Gemeentewerven
De gemeentewerven van de vier gemeenten blijven open. De depots voor klein chemisch afval
in Winsum, Bedum en Leens blijven bestaan. Voor de openingstijden van de gemeentewerven
kunt u vanaf 2 januari terecht op  www.hethogeland.nl.

KAPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen voor het kappen van:
• 1 es en 6 abelen, Onder de Wieken 5, 9774 PV Adorp.
Verder diverse bomen in de gemeente. Dit betreft het resultaat van boomveiligheidscontrole
eerder dit jaar.
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Verkeersbesluit: instellen parkeerverbod in de Stationsstraat te Sauwerd
Burgemeester en wethouders hebben besloten om:
1. Door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van RVV 1990 met
onderbord ‘pijl rechts’ aan de noordzijde van de Stationsstraat ter hoogte van perceel Stationsstraat 38 op de Stationsstraat te Sauwerd een parkeerverbod in te stellen.
2. Door middel van het plaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van RVV 1990 aan
de westzijde van de Stationsstraat ongeveer vijf meter van het kruispunt in de Stationsstraat
nabij de spoorwegovergang op de Stationsstraat te Sauwerd een parkeerverbod in te stellen.
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 11 december 2018 t/m 22 januari 2019 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
Sauwerd is één van de grotere kernen binnen de gemeente Winsum en heeft daardoor een
verzorgingsfunctie voor een deel van de gemeente Winsum. In Sauwerd is bijvoorbeeld een
station gelegen aan de spoorlijnen Groningen – Eemshaven en Groningen – Delfzijl. Vanuit de
omliggende regio komen reizigers per auto of fiets naar het station in Sauwerd om vanaf daar
hun reis per trein te vervolgen. Veel reizigers komen met de auto en parkeren in de Stationsstraat vlakbij het station.
Aan de Stationsstraat zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van
treinreizigers. De aanwezige parkeerplaatsen bieden onvoldoende capaciteit voor alle treinreizigers die met de auto komen waardoor ook auto’s langs de rijbaan worden geparkeerd.
Vaak wordt dit gedaan ter hoogte van de woningen Stationsstraat 38 - 48, in en nabij de bocht
in de Stationsstraat. Verderop in de Stationsstraat is alternatieve parkeergelegenheid beschikbaar, ter hoogte van het stationsgebouw en verder is gelegenheid voor treinreizigers om hun
auto te parkeren.
Doordat de geparkeerde auto’s in de bocht in de Stationsstraat staan is het voor grote voertuigen als vrachtverkeer lastig om de bocht in de Stationsstraat te passeren. Tevens ondervinden aanwonenden hinder van de voor hun woning geparkeerde voertuigen, bijvoorbeeld
wanneer zij de parkeerplaatsen willen verlaten. In beide situaties wordt hinder ondervonden
van de geparkeerde auto’s waarbij een verminderd overzicht van de verkeerssituatie mogelijk
leidt tot onveilige verkeerssituaties.
Het is wenselijk om deze verkeerssituatie meer overzichtelijk te maken door meer ruimte beschikbaar te stellen voor voertuigen om te kunnen passeren. Dit kan door een parkeerverbod
in te stellen in de Stationsstraat aan de noordzijde van de rijbaan vanaf perceel Stationsstraat
38 tot en met het kruispunt met de spoorwegovergang waarbij het verbod op dat gedeelte geldt
voor de westzijde van de rijbaan.
Bovengenoemde maatregel kan gerealiseerd worden door het plaatsen van de verkeersborden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de noordzijde van de Stationsstraat ter hoogte van
perceel Stationsstraat 38 en aan de westzijde van de Stationsstraat ongeveer vijf meter van
het kruispunt in de Stationsstraat bij de spoorwegovergang. Gelet op artikel 2 van WVW 1994
strekt de hiervoor benoemde maatregel tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het
beschermen van weggebruikers en passagiers. Het in artikel 2 van WVW 1994 beschreven
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belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer is in het geding bij
het instellen van het parkeerverbod maar dit belang wordt als minder zwaarwegend geacht op
basis van de hiervoor genoemde overwegingen.

Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd
Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige consequenties gehad voor de verkeersveiligheid op dit punt in het dorp. Zowel vanuit Winsum
als vanuit Groningen is de komgrens nu minder duidelijk voor weggebruikers. Aangezien de
herinrichting van het dorp Sauwerd nog anderhalf jaar duurt (staat gepland voor tijdens de
zomervakantie in 2020), treft de provincie Groningen nu maatregelen die de bebouwde kom
meer benadrukken:
• Een tweede komportaal aan de noordzijde van het dorp, zodat er aan beide kanten van de
weg zichtbaar is dat men de bebouwde kom binnenrijdt.
• Er wordt een rode coating en het cijfer '50' op de weg aangebracht.
• Herhalingsborden met '50' vanaf de begraafplaats tot aan de komgrens.
• In overleg met bewoners uit het noorden van het dorp wordt nog een aantal andere maatregelen onderzocht
Bij de herinrichting van Sauwerd in 2020 zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid en het
omlaag brengen van de snelheid van weggebruikers twee belangrijke doelen. Door de weg
optisch te versmallen en door ander kleurgebruik op de weg, dwingen we een lagere snelheid
af bij weggebruikers. Daarnaast wordt de komgrens versterkt met een middeneiland. Tot de
herinrichting hopen we met bovengenoemde maatregelen een positief effect te behalen op de
gereden snelheid.
Vragen?
Stel uw vragen gerust. Dit kan per e-mail of telefoon: * l.balkema@provinciegroningen.nl of
' 06 527 617 65.
ZOMER 2019: STREMMING N361 GRONINGEN T/M ADORP
Informatiebijeenkomst ondernemers
De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop. In de zomervakantie van 2019
wordt het deel tussen de boterdiepbrug in Groningen tot aan de Munnikeweg (inclusief Adorp)
aangepakt, een jaar later het deel vanaf de Munnikeweg - inclusief Sauwerd - tot aan Winsum. Om de geplande maatregelen te kunnen realiseren, moet de weg van het betreffende
deel voor een periode volledig gestremd worden voor het doorgaand verkeer. Samen met alle
betrokken partijen probeert de provincie Groningen de overlast tot een minimum te beperken,
maar hinder kan helaas niet helemaal worden voorkomen.
Mogelijk verneemt u als ondernemer in of rond Winsum ook gevolgen van de stremming.
Graag informeert de provincie Groningen u tijdens een informatiebijeenkomst over de geplande maatregelen en planning en horen we van u in hoeverre u (extra) mogelijkheden ziet
die de bereikbaarheid kunnen verbeteren.
Datum:
Tijd:
Locatie:

Maandag 14 januari 2019
start om 16.00 uur
Raadszaal gemeentehuis Winsum
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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 maatwerkvoorzieningen vastgelegd, zoals hulpmiddelen. Per 13 augustus 2018 gelden andere tarieven voor
bepaalde hulpmiddelen. Dit komt door nieuwe contracten met aanbieders van die hulpmiddelen. 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 bibliotheek 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.
12
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COMPENSATIE EIGEN RISICO VOOR MINIMA WORDT HEROVERWOGEN
De tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten loopt op 31 december
2018 af. Het nieuwe college en de nieuwe raad voor de gemeente het Hogeland zullen in 2019
beslissen of er een nieuwe regeling komt en hoe deze regeling er dan uit zal gaan zien.
Aanvragen zorgjaar 2018
Alle inwoners uit de BMWE-gemeenten met een inkomen (tot en met 120% van de bijstandsnorm) die in het jaar 2018 hun volledig eigen risico hebben verbruikt, komen wel in aanmerking
voor een compensatie van € 265,-. Inwoners kunnen een aanvraag over het jaar 2018 nog tot
31 december 2019 indienen bij Werkplein Ability.
U kunt online via het www.werkpleinability.nl/formulierenloket een aanvraagformulier downloaden. Met ingang van het nieuwe jaar kan dit via  www.hethogeland.nl/hulpbijlaaginkomen.
U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij 1 van de gemeentehuizen. Het ingevulde aanvraagformulier kunt u samen met de bewijsstukken opsturen naar Werkplein Ability. Bij Werkplein Ability en de vier gemeentehuizen is ook een folder beschikbaar waarin meer informatie
over de CER regeling staat.
Vanaf 2 januari is Werkplein Ability bereikbaar op het nieuwe nummer ' 088 345 88 88. U
kunt ook een e-mail sturen aan * balie@werkpleinability.nl.
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Gemeentelijke berichten rond herindeling
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-gemeenten. 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.

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 Sauwerd. 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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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 geslaagde tweede editie van Sauwerd swingt! Ook de komende tijd worden regelmatig activiteiten
georganiseerd voor verschillende doelgroepen. We houden jullie op de hoogte via het Contactblad, de agenda op onze website , en de Facebook-pagina.
Activiteiten in de komende periode:
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 binnenkort 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. Inmiddels 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
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
www.contactblad.info
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Jamsessies seizoen 2018/2019
De eerste jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het nieuwe kalenderjaar vindt plaats
op zondag 27 januari in 't Witte Hoes. De happening begint om 16.00 uur.
De Jamsessies zijn niet meer weg te denken in Adorp. Uit de hele regio komen inmiddels de
muzikanten, die graag willen meespelen. Vaste gast is Lou Leeuw (basgitaar en zang).
De bezoekers krijgen alle kans om alleen of met meer, mee te spelen. Apparatuur is aanwezig
en dat geldt ook voor de instrumenten. Alleen blazers moeten hun eigen instrumenten meenemen. Wie wil komen om alleen te luisteren, is ook van harte welkom. De toegang is gratis.

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 gelegenheid
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 begeleiden
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 Facebook pagina. We zullen je dan een opgaveformulier toemailen.

Ongerust over 5G
In de media staat regelmatig een bericht over dat '5G uitgerold wordt over Groningen'. 5G is
de 5e generatie mobiel netwerk. Het is echter nog helemaal niet wetenschappelijk bewezen
dat 5G gezond en veilig is. Niet voor niets waarschuwt een groep van 180 wetenschappers
de regeringen voor de mogelijk schadelijke effecten op de gezondheid van mensen, dieren en
planten. Daarom denken we dat het onverantwoord is 5G uit te rollen voordat 100% zeker is
dat het geen schade kan aanrichten!
Graag willen we polsen of deze ongerustheid ook in andere Groningse dorpen heerst en stellen voor om bijeenkomsten te organiseren waar we over 5G kunnen praten. Heeft u een plek
in uw dorp om samen te komen? Zijn er mensen die hierover meer willen weten en hierover
willen praten, laat het ons dan weten. Dan kunnen we een afspraak maken. (Die afspraak vindt
dan waarschijnlijk in februari plaats.)
U kunt een mail sturen naar Annemarie Mayers * annemariemayers@gmail.com
Namens de groep verontruste bewoners,
Lies Vedder (Pieterburen)
Annemarie Mayers (Hornhuizen)
Pieta Janssen (Kruisweg)
www.contactblad.info
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EXPOSITIE
Marleen Bakker
Barbara van
Haaften
Portret en stilleven
in olieverf

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.

2 december13 januari
Kerk
Klein Wetsinge

www.marleenbakker.nl
www.barbaravanhaaften.nl

Blavvende honden...

n verhoal ien t Grunneges deur Bé Kuipers

Ze waren op omraais van kerstienkopen doun ien Stad en reden mit heur lutje autoke weer op
hoes aan. Pa en moeke veurien en twij puberdochters op achterbaank. Haalfweg kwamen ze
bie n spoorwegovergang, doar bomen van omdeel waren mit aan weerskanten n riegje auto’s
te wachten. Zai sloten achter aan ien rieg.
Ientied dat ze op traain wachten deden, keek pa, dij achter t stuur zat, opziet noar n stukje
laand mit hekken der omtou en aan ain kaant apmoal hokken. Ien dat laand laipen dikke
honden, bouviers, wel n stuk of zeuven, aacht. Der laipen ook wat manlu ien plietsie-uniförms
bie om, ienstructeurs zo te zain. t Was bliekboar n oefenveldje veur plietsiehonden.
Ienains kreeg pa n idee. Wat was der nou mooier as even dij plietsies te nitjen deur aal dij
honden aan t schrikken te moaken? Pa haar n dikke hekel aan plietsies. Zai haren t ja altied op
gewone burgers veurzain. Ze zollen mor meer achter èchte boeven aanzitten, von pa.
En ook mozzen ze altied net hòm hebben: gain licht aan fiets, net even te haard rieden mit
auto, verkeerd of te laank parkeren ien Stad. Van dij dingen. Dat kostte pa n bult geld dat, as
e nou ook ais wat weerom doun kon, zol dat ja mooi wezen.
“As wie dommit weer rieden zel we ais wat beleven,” raip pa noar achtern tou en hai wees noar
t stukje laand vlak bie weg. Zien vraauw en kiender wizzen nog nait persies wat pa ien t zin
haar, mor ze konden hom laanger as vandoag en raipen weerom: “Nait doun pa, doar kriegs
mot mit.”
Mor woarschaauwen hulp niks bie pa. As e wat ien kop haar mos dat ter eerst oet. Traain ree
veurbie en ze konden zo wieder rieden. Pa dee t zieroam noar beneden, dee zien handen as
n toeter veur mond en blafte n moal of wat. Dat kon e aigelk nooit loaten as e n hond zaag.
En joa heur, honden stoken kop op en keken nijsgiereg pa zien kaant op. Woar kwam dat
geblaf ienains vandoan? Pa dee t nog n poar moal en dou begon der toch n geblaf van dij
bouviers, dat heuren en zain joe verging.
Honden stoven noar t hek tou bie weg, of duvel ze op hakken zat. t Waren kaalver van honden
en as dij kop gek hebben, blief je der gain boas meer over. Mit veurpoten op t hek stonden de
bouviers te blavven dat t n oard haar. Pa keek tevreden zien vraauw aan en achterom noar
zien dochters.
“Nou, wat heb ik joe zegd?” Veural dat dij uniförms der gain boas over worden konden, dat dee
pa goud. Mor zien vraauw en kiender vonden t haildaal niks. Hier kon allaain mor ellende van
kommen.
“Tou toch vent,” zee zien vraauw kwoad. “Rie deur. Dommit kommen honden nog over t hek
hen, noar ons tou.”
“Ach wicht, moak die nait koorzeg,” zee pa en leunde laggend achterover. “t Is n iezern hek en
staark genog.”
Honden waren haildaal ket oet en blaften bek hoast te hoaken oet. Kwiel laip ze bie bek omdeel en t hek ston al wat schaif veurover van aal dij honden. Pa kreeg ien de goaten dat zien
publiek nait haildaal tevreden was en hai mouk aanstalten om vot te rieden.
Mor ain van plietsies kwam over t hek hen en laip noar auto tou.
“Dat heb ie hom mooi lapt meneer,” zee e mit wat van spot ien zien stem. “Mor hou mouten wie
honden nou weer stil kriegen? Wait ie dat touvalleg ook?”
Pa laagde filaain noar plietsieman: “Red joe doar zulf mor mit.” En hai zette auto ien bewegen.
“Ho, ho, wacht even meneer. Wil ie der wel even oetkommen?” Plietsieman wenkte noar ain
van aander plietsiemannen, dij der doalek aankwam. Ze fluusterden n zetje mit nkander, keken
noar pa en den noar honden en mozzen dou ienains gnivveln.
www.contactblad.info
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“Kom mor even te auto oet meneer,” zee aine plietsieman weer. “Wie willen joe even wat zain
loaten.” n Beetje twievelachteg kwam pa te auto oet en laip onwilleg achter de baaide mannen
aan. Hai duurfde t aigelk nait te waaigern, zoveul ontzag haar e nog wel veur Hermandat.
Feidelk was pa ook mor n dikke schieterd, zo onzeker as de pest. t Laifst ree e nou zo haard
meugelk vot. Want wat ter nou kommen zol beloofde nait veul gouds. Kiender en vraauw bleven ien auto zitten en wizzen ook nait wat ter gebeuren zol, mor ze haren wel n maal veurgevuil.
“Ie bennen nait baang veur zukke honden heb ik al wel zain. Heb ie zulf ook zo’n hond?”
Plietsieman begon aan ain stuk deur tegen pa te proaten ientied dat ze noar t hek tou laipen.
Honden deden nog aalweg niks aans blavven en sprongen aingoal bie t hek omhoog, dat nog
wat meer noar veuren sakte en slim henneweer bewoog.
Pa wol net zeggen dat hai haildaal nait baang was veur zukke honden. Ha, wat dochten ze
wel… Mor dou e dicht bie dij kwielende blafbekken kwam en dij blikkernde tanden zaag, zee e
niks meer. Nou dij baisten zo bie t hek omhoog stonden, waren ze net zo groot as hai. En pa
was al gain lutje…
“Nou meneer, nou willen wie even n proef mit joe doun. Dat bin we hoast wel verplicht, want
joe hebben dizze honden ja zulf kop gek moakt.”
Pa vernam dat hai ien foek terechtkommen was en der nait weer oet kon.
“Wat mout ik den doun?” piepte hai benaauwd. Hai keek hulpzuikend achterom noar auto, noar
vraauw en kiender. Mor dij stoken doemen omhoog en raipen: “Zet hom op pa! Loat die nait
kisten.”
Nee, pa kon nait weerom, dat zol ja aal te gek wezen tegenover zien vraauw en veuraal tegenover zien kiender. Wat zollen ze hom oetlaggen as e t nou overgaaf. Nee hai mos deurzetten en
n kerel wezen. t Zol woarschienlek ook nait veul om hakken hebben. As e mor nait over t hek
hufde, mouk e homzulf wies.
“Kiek meneer,” zee ain van plietsies, “hier heb ie n leren pak. Of ie dij even aantrekken willen.
Din kinnen honden joe nait bieten, dommit.“ De man langde hom n swoar en dik pak aan. Pa
ston der verdwoasd mit ien handen: “Aantrekken? Mout ik doar ien?”
“Joa, dat mout,” zee ain van de mannen streng. “Mor der gebeurt niks heur. Overkomt joe
haildaal niks,” zee e geruststellend.
“Joa mor…ik...ik…,” studderde pa. Mor t hulp niks, pak mos aan. Hai kon der nait onderoet.
En ientied dat pa t pak aanwurgde mit hulp van baaide plietsemannen bedocht hai dat honden
hom ien elk geval nait bieten konden. Dat was den wel zo goud as zeker. Mor hai zat ien n
lasteg parket, doar e nait aans oetkomen kon as deurzetten tot t leste tou.
Dou pa t pak aan haar, mos e over t hek klimmen. Plietsies hulpen hom ook doarmit, want t
was swoar waark mit zo’n pak aan. Joa dat haar e wel docht, hai mos bie honden ien t laand.
Mor wat mos e nou doun?
“Tou mor, meneer,” raipen plietsies boven t blavven van honden oet, “moak honden mor rusteg.”
Zien vraauw raip benaauwd vanoet auto: “Verzichteg jong, paas toch op!”
Pa was nog gain stap van t hek òf, hai haar om zo te zeggen vouten nog mor naauw op grond,
of haile hondetroep sprong mit veul geblaf, grommend en graauwend bovenop hom. t Was net
of honden blied waren dat ze hom endelk te pakken haren.
Pa soabelde doalek ondersteboven op grond. t Was doar apmoal bragel van natte van leste
doagen en t geloop en gepoas bie t hek. Van t gras was haildaal niks over. Pa wis haildaal nait
wat ter gebeurde en dou e dat noa n pooske wèl deur haar, wol e van: “Help mie!” roupen. Mor
mond zat hom haildaal dicht van bragel en spij. Hai brobbelde mor wat, gainain dij t heurde of
verston.
Mor honden beten hom nait. Nait ien t gezicht of haals en nek. Doar waren dizze honden op
traind. Zai moggen n boef allenneg ien aarms of bainen bieten, wat ze den ook deden bie pa.
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Mor vanwege zien pak vernam hai der gelukkeg niks van, gain pien ien elk geval. Mor honden
zaten wel bovenop hom en pa kon nait ien t end kommen.
Ain hond begon pa om kop te slikken dat, pa zaag der oet as n swien. Bragelpoten en hondekwiel zat hom overaal om kop tou. Plietsemannen stonden der omtou mit handen ien buus en
waren slap van t laggen.
“Zain ie nou wel hou zukke laive honden dat bennen?” raipen ze. “Dat ze joe slikken betaikent
dat ze hail maal mit joe bennen. Zai vernemen wel dat joe slim van honden holden.” Mor pa
stende benaauwd: “Help dij honden toch van mie òf!”
“Wie wollen joe even zain loaten hou laif dizze honden bennen en of joe aander moal ook weer
dizze honden kop gek moaken zellen.”
“Nee, nee, ik zel t nooit weer doun,” stende pa gaauw. “Mor hoal dij honden bie mie weg, ik kin
hoast gain oadem kriegen.”
“Dat is nou jammer,” zee aander plietsie. “Wie hebben ja haildaal gain stuur meer over dizze
baisten. Dat kin wel haile dag duren eer ze oetendelk weer rusteg bennen.”
Pa keek nog benaauwder, mor op n duur was t den toch oflopen. Ain van plietsies raip n kommando en honden laipen geheurzoam achteroet.
Pa wis eerst nog nait wat ter goande was, mor dou ien de goaten kreeg dat e bevrijd was,
kwam e ien t end, vloog over t hek, ropte hom t pak van t lief en stapte stoens ien auto, zunder
wat te zeggen. Mit n swoare dreun sloug e t portier dicht en ree doalek vot. Onder t rieden
mouk e zien kop schoon mit buusdouk. Bragel zat hom achter oren en ien t hoar.
_________________________
“Wat is der toch,” schrok zien vraauw noast hom. “Woar bistoe ien vredesnoam aal mit bezeg?
Bis ja aingoal zo drok dat, ik kin der ja nait van sloapen.
Pa dee lampke aan en keek sloaberg op wekker. Haalf drij, midden ien naacht. “Hai, wat heb
ik toch maal dreumd. Ze wollen mie opvreten.”
Zien vraauw mos laggen. “Bis toch gain kiend meer, dat reuzen, heksen of monsters achter
die aan zitten, snaachts?”
“Nee,” zee pa, “t waren gain reuzen of heksen, mor haile dikke honden. Monsters…”

Kaartavond in ’t Witte Hoes
Op vrijdag 25 januari a.s. is er vrij kaarten in ’t Witte Hoes te Adorp. De avond wordt georganiseerd door Kaartclub Adorp.
Er zijn bij deze klaverjaswedstrijd leuke prijzen te winnen. De prijzen worden beschikbaar
gesteld door de uitbater van ’t Witte Hoes.
Aanmelden kan op de avond zelf. Iedereen is welkom. De avond begint om 20.00 uur.

Gezocht: Drumcursisten in Ubbegaheem Sauwerd
Kinderen en volwassenen kunnen zich aanmelden bij de drumcursus in Ubbegaheem te Sauwerd. Voorzowel beginners als gevorderd kan je terecht bij deze cursus.
Voor informatie kan je contact opnemen met Ruben Visser.
' 06 24202353
www.contactblad.info
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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 familie Hoebels. Je zult ze maar
hebben als buren! Met zo’n familie 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 Hoebels, 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 hotel beginnen, het huis is immers
groot zat.

Foto Multizoom

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!

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.
www.contactblad.info

Contactblad 1 januari 2019

23

24

Contactblad 1 januari 2019

www.contactblad.info

verhuisbericht

www.contactblad.info

Contactblad 1 januari 2019

25

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, doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten.
-- Sport en bewegen heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling en het herstel van chronische ziekten, aandoeningen en beperkingen.
-- Sport en bewegen draagt bij aan een algemeen, lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden, 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 materialen 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

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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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 muziek 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 organiseren 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)

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
www.contactblad.info
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Informatie over afvalinzameling en recycling
BEHEER AFVALCONTAINERS: MILEUDIENST GRONINGEN  050 – 367 1000
Het beheer van de afvalcontainers is in handen van de Milieudienst Groningen. Voor bijvoorbeeld 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.
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.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 8.00 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder 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
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
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
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Niet
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

www.contactblad.info

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 installatie 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 vrijdagmiddag 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 buitenland. 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 projecten 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 gemeente bepaalt of een ‘melding’ volstaat of dat u een omgevingsvergun-ning moet aanvragen. Deze melding is verplicht en er zijn geen kosten aan verbonden.
2. Op  www.omgevingsloket.nl kunt u digitaal 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 pallet 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 gespecialiseerd 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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Burgernet, NL-alert en meldpunt discriminatie
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 omgeving 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. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel 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 samenwerking 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!
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.

GEEF DISCRIMINATIE GEEN KANS! MAAK MELDING, MELDEN HELPT!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie 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 ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
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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.

Inbraakpreventie
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 buitenlamp 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 oplettende 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 Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven gevestigd. Zij kunnen u hierbij helpen.
Kijk voor meer preventietips op  www.politiekeurmerk.nl.
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Gladheidsbestrijding
In de winter kunnen sneeuwval en gladheid problemen in het verkeer veroorzaken. Het bestrijden 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 hoofdfietspaden worden eerst gestrooid. Direct daarop volgen de wijkontsluitingswegen. Bij aanhoudende 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 weggebruik 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 Middag. Dit gebied hoort bij de toekomstige gemeente Westerkwartier.
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