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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 via:
 contactblad-asw@planet.nl

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 downloaden is gratis.



3 Contactblad 1 februari 2019www.contactblad.info

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

februari
1- 26 Aanmelding mogelijk van vrijwilligers voor jongerentop (zie pagina 10)
1 Sluiting aanmelding bewegingscursussen in de voormalige gemeente 

Winsum
6 Café open, Ubbegaheem te Sauwerd 
14 20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
21 20.00 u. Clubavond Kaartclub Adorp, ’t Witte Hoes te Adorp
24 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 13)

maart
1 20.00 u. Vrij kaarten in ’t Witte Hoes in Adorp - inschrijven vanaf 19.30 u.

april
19 Goede Vrijdag
21 Eerste Paasdag
22 Tweede Paasdag
27 Koningsdag

mei
4 Nationale dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag
30 Hemelvaartsdag
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
3 feb. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Jeugddienst

10 9.30 u. - ds. K.G. Pieterman
17 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
24 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

3 mrt. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
6 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Aswoensdag

10 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
13 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Biddag voor gewas en arbeid
17 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
20 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
24 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
27 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
31 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

3 apr. 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
7 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

10 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
14 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Palmzondag, jeugddienst
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
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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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

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 per-
soonlijke 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.	  

AFVALINZAMELING ONGEWIJZIGD
De inzameling van afval blijft de komende jaren ongewijzigd. U kunt uw groene en grijze con-
tainer 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. 

INFORMATIE VIA WEBSITE, FACEBOOK EN NOORDERKRANT
Voor informatie over diensten, openingstijden, vergunningen, raadsvergaderingen etc. zie:
https://hethogeland.nl
https://www.facebook.com/GemeenteHetHogeland
https://flippingbook.ndcmediagroep.nl/nok/ of via https://www.dekrantvantoen.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.



9 Contactblad 1 februari 2019www.contactblad.info

Aanpassingen bebouwde kom Sauwerd

Eind 2017 is de meest noordelijke boerderij in Sauwerd gesloopt en dit heeft nadelige con-
sequenties 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 maatrege-

len 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.

Vanaf 21 januari 2019 - bomen langs N361 gekapt

De N361 tussen Groningen en Winsum gaat op de schop en er wordt een nieuwe fietsroute 
in dit gebied aangelegd. Om dit mogelijk te maken - denk aan het verleggen van kabels en 
leidingen of de weg verbreden -, moet een aantal bomen gekapt worden. Ook wordt een aantal 
bomen geplant om de vleermuizenroute in dit gebied niet te verstoren. Deze werkzaamheden 
worden vanaf 21 januari uitgevoerd.

Waar wordt gekapt?
Het gaat om het gebied net ten zuiden van Winsum en in het dorp Adorp. Uiteraard worden 
er - als de werkzaamheden zijn afgerond - in de directe omgeving nieuwe bomen aangeplant. 
Langs de N361 komen uiteindelijk - na de aanplant - zelfs meer bomen dan nu het geval is. Zo 
blijft de groene karakteristiek van de weg behouden.

Minimale hinder
Tijdens het kappen van de bomen is de N361 in principe begaanbaar. Wel is er een rijdende af-
zetting op de weg en zijn er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden tijdens 
kortdurende stremmingen bij het vallen van een boom. Om eventuele hinder voor weggebruik-
ers zoveel mogelijk te beperken, wordt buiten de spitstijden gewerkt. Ook in verband met 
mogelijk geluidsoverlast.
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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.com

Dorpshuis Ubbegaheem

Voor contact, over activiteiten en/of vrijwilligerswerk:

Gertjan Piek,

06-27074199

 ubbegaheem@gmail.com

 www.ubbegaheem.com
 www.facebook.com/UbbegaheemSauwerd

JongerenTop Groningen zoekt vrijwillige Toppers

Op 7 juni vindt de allereerste JongerenTop in Groningen plaats. Een Top waar 1000 jongeren 
uit het aardbevingsgebied in gesprek en aan de slag gaan met hun eigen toekomst door mid-
del van dans, muziek, theater en spel. Wat vinden jongeren tussen de 12 en 17 jaar belangrijk, 
wat is goed en wat moet anders in hun eigen leefomgeving? 

Voor de Top is de organisatie op zoek naar vrijwilligers. Uiteraard gaat er een sterke voorkeur 
uit naar jongeren uit het gebied, maar ook volwassenen zijn van harte welkom.

Op 26 februari is de aftrap waar jongeren, vrijwilligers en studenten worden gebriefd over de 
JongerenTop. De organisatie werkt in werkgroepen. Er is bijvoorbeeld een werkgroep commu-
nicatie, techniek, catering, aankleding etc. Je kunt je aanmelden voor een werkgroep die jouw 
interesse heeft of waar je juist beter in wilt worden. Je kunt helpen in de voorbereidingen van 
de JongerenTop of op de dag zelf, voor de schermen of juist achter de schermen. 

De JongerenTop wil jongeren tussen de 12 en 17 jaar perspectief bieden. Jongeren hebben in-
vloed op hun eigen leefomgeving en ze kunnen zelf dingen veranderen! De grote vraag is dan 
ook: Hoe zien de jongeren van nu de toekomst van het aardbevingsgebied, wat moet anders, 
wat is al mooi, maar ziet niemand en hoe kunnen we dat samen aanpakken? De organisatie 
wil een positief geluid laten horen. Op 7 juni krijgen jongeren het woord en de ideeën die daar 
uitkomen gaat de organisatie samen met de jongeren uitvoeren. 

Kortom; woon je, bij voorkeur in het aardbevingsgebied, ben je ouder dan 12 jaar en wil jij 
helpen bij de organisatie van deze unieke top? Twijfel niet en meld je aan voor de aftrap op 26 
februari om 16:00 uur via  www.jongerentopgroningen.nl
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Paddepoelsterbrug t'rug!

Hallo inwoners van Sauwerd, Adorp en omstreken,. 

Wilt u ook dat de Paddepoelsterbrug terugkomt en wilt u op de hoogte gehouden 
worden?
Mailt u dan naar   brugterug@gmail.com

Facebook: Paddepoelsterbrug t'rug
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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 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 repeti-
ties vinden wekelijks plaats op maandagavond in Dorps-
huis 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 laatste jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het muziekseizoen 2018/2019 
vindt op zondag 24 februari plaats in 't Witte Hoes. De happening begint om 16.00 uur. Het 
eerste uur wordt ingericht voor kinderen en jongeren. 

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 meene-
men. Wie wil komen om alleen te luisteren, is ook van harte welkom. De toegang is gratis.

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 stel-
len 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)
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Snij

n verhoal ien t Grunneges deur Bé Kuipers

As ik dit stukje schrief is t 22 jannewoari, soavends, en t het snijd vandoag. Verwachten is dat 
t vannaacht ook nog snijen zel. Der ligt op t mement een loagje van ongeveer drij centimeter, 
n loagje van niks. Meschain ligt ter mörgen n dikker loagje, mor meer as vief centimeter zel t 
nait worden, volgens t KNMI.

Guster en vanmörgen wer dij snij oetgebraaid aankundegd deur de media. Mit de neudege 
woarschaauwens en moatregels. Eerst was der al code geel: ien t haile land komt gladhaid 
veur. Ien oostelijke provinzies eerst nog deur snij. Op aander steeën deur snijresten en loader 
ook deur t bevraizen van nadde weggedailtes.

Doarnoa brochten de nijsdainsten berichten over Riekswoatterstoat dij al kloar ston mit 546 
strooiwoagens om 6 miljoun kilo zolt over wegen streuen. Ook reden der 350 snijschoevers 
deur t land om mor niks aan t touvaal over te loaten. Mit woarschaauwens om nait te haard te 
rieden mit auto, meer roemte tussen joe en joen veurganger te holden en riestijl aan te pazen. 

De NS verminderde t aantal traainen ien randstad mit 20 procent. Nait meer elk ketaaier n 
traain, mor elk haalf uur om, zoas dat haitte: “… de kans op vertragingen zo klein mogelijk te 
maken.” De sprinters van Stad noar Azzen villen op veurhaand ook al oet. Mor Arriva, van de 
traainen hier ien Grunnen, zegt hail trankiel: “Wij passen de dienstregeling voorlopig niet aan.”

En dou kwam der den snij. Vanmörgen eerst ien Zeeland. n Reportage van de NOS lait beelden 
zain van n snelweg in Zeeland. Ienderdoad was weg n beetje wit, mor t gras aan weerskanten 
en t laand ter noast was nog net zo gruin. Of der n wereldwonder te zain was. Ook op RTV 
Noord was weervraauw Harma Boer aan t woarschaauwen: “t Wordt glad, kin wel drij centime-
ter snij valen, dus oppazen!”

Op RTV Noord was n bericht over de situoatsie ien Zweden. n Vraauw oet Nijhoof, dij nou ien 
Zweden woont zee: “'t Is hier nou -24 en as je t binnenland iengoan, is t -34'. Je mouten nait 
laanger as vief menuten ien boeten stoan goan, zunder dikke kleren aan. Aans bevrais je doar 
je bie stoan.”

“Rijden de treinen daar volgens het boekje?” vroug verslaggever. “Joa, t gaait apmoal gewoon 
deur. Ik vien t altied n beetje apaart dat ter ien Nederland zoveul paniek is om n beetje snij. Al-
lenneg bie extreme snijvaal is dainstregeln verstoord, omdat traain dij t spoor vrij moaken mout 
gewoonweg nait ales touglieks doun kin. Mor ien principe rieden trainen gewoon.”

En den was der n poar weken eerder dij enorme baarg snij ien Oostenriek en Zwitserland. 
Touvalleg heb ik ien Zwitserland connecties, mien dochter en schoonzeun wonen doar, ien 
Zermatt. Doar ligt op t mement nait de mainste snij, ien Oostenriek deste meer. 

Ik wait wèl dat ter doar ien Zwitserland swinters altied veul en veul meer snij vaalt as bie ons. 
En traainen rieden doar ook gewoon. Joa, mit n haile vracht snij en as t spoor onder n lawine 
bedolven is, mouten ze dat eerst oproemen. Den rieden der netuurlek gain traainen. Mor as dij 
snij weer aan kaant moakt is, rieden ze gewoon weer op tied.

Mor t liekt wel dat as der bie ons drij centimeter, of nee, loat ik roem reken, vief centimeter snij 
ligt, dat ien Nederland haile boudel ien t honderd lopt. Vanoavend ien de spits bieveurbeeld. 
Snij het volgens de ANWB zörgd veur n extreem drokke spits en hail veul vertroagings op 
snelwegen. 

Even noa 17.30 uur ston der volgens ANWB krap 2300 kilometer file op ale Nederlandse we-
gen. Dat is n record sinds ANWB in 2015 is begonnen mit t meten van ale Nederlandse wegen 
via gps. 
t Vlaigveld van Rodderdam is sloten en op Schiphol bennen al vluchten oetvalen. EN DAT MIT 
DRIJ, HERSTEL: VIEF CENTIMETER SNIJ!
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Woar bennen wie ien vredensnoam mit bezeg mit nkander, zo ontzettend kwetsboar as we 
bennen. Ain vlokje snij en haile boudel is ien toeze. En ook mit traainen, op veurhaand worden 
der al traainen oet dainst hoald. Aans komt boudel haildaal vaast te zitten. Veuraal wizzels 
schienen n probleem te wezen. 

Ien t proatprogram van Jinek dij oavend was boas Eringa van Prorail, t bedrief dat veur t onder-
hold en aanleg van t spoor zorgen mout, nuigd. Jinek lait n filmpje zain van n Russische traain 
aargens ien Siberië. Dij stoof mit n rötgang over rails mit n enorme praan snij overaal. Wolken 
van snij stoven ale kanten oet en je konden traain hoast nait zain. Jinek vroug Eringa woarom 
dat nou nait ien Nederland kin.

Volgens Eringa bennen der n aantal verschillen mit Nederland: snij doar is voak dreuge poe-
dersnij en dat stoft makkelk weg. Bie ons is t voak plaksnij. Den was locomotief doar ien 
Rusland n diesel en dij het gain last van bedroadings dij kepot goan kinnen. En op dij grode 
trajecten ien Siberië bennen hoast gain wizzels. Doar haar de man n punt ien mien ogen.

De grootste problemen ien Nederland ontstoan volgens Eringa deur bevroren bovenlaaidens 
bie elektrische trainen. Trainen bie ons bennen hoast apmoal elektrisch. En deur wizzelsto-
rings. Mit dij plaksnij blift ter veul snij aan roaden en onderkaant van traain vaastplakken. 

As traain deur n wizzel ridt, schudt e wat hinneweer. Voak vaalt zo’n dikke, haarde kloet ter 
den òf en komt tussen t wizzelmechanisme. En doar kin gain verwaarmen tegen op. Dat mout 
haandmoateg weghoald worden.

Eringa haar t ook over n nije vörm van t nemen van besluten bie Prorail mit dit soort weer. Aans 
as normoal dat managers n besluut nemen, waren nou de technische deskundegen de boas 
west. Eringa haar zulf gain wait had van wat ze besloten haren. Mor aan t ènd van dij dag, 
waren der hoast gain problemen bie t spoor west. Dus dat was goud belukt, zee n glundernde 
Eringa. 

Joa, mit drij tot vief centimeter snij en op veurhaand 20 procent oetvaal van trainen, is dat ook 
nait zo biezunder, volgens mie. Mor wat, as der 20 centimeter snij valen was? Je mouten t 
slimste vrezen… 

Veul bedrieven dij veur veur de moatschappij van vitoal belang bennen, zoas de spoorwegen, 
bennen eerder privatiseerd. Ien commerciële handen kommen dus. En zukke bedrieven wil-
len - en mouten - geld verdainen. Dus willen ze zo min meugelk geld oetgeven. Mor dat is veur 
zukke belangrieke bedrieven as t spoor volgens mie n verkeerde grondholden. Doat mout t 
aalgemain belang veurop stoan.

Ien Zwitserland hebben ze weliswoar mainst poedersnij, dus dat mit dij wizzels vaalt doar hail 
bot tou. Mor trainen bennen doar apmoal ook elektrisch en dus ook mit bovenlaaidens. En dij 
goan lang zo voak nait kepot. Op ain of aander menaaier kommen doar hoast gain storings 
veur bie winterdag. Hou kin dat?

Ik denk noamelk dat de Zwitsers óók n belang hebben: toeristen! t Is op t mement hoogseizoen 
wat skiën aangaait. En as der gain trainen rieden, kinnen dij toeristen nait op stee kommen 
en al haildaal nait ien Zermatt. Doar is t verboden veur auto’s. Dus is doar genog geld veur 
beschikboar. Zo belangriek vienden ze dat. Bliekboar hebben wie mit nkander dat geld ter nait 
veur over, de politiek nait, NS nait en Prorail nait.

Op tv zaag ik n joar eerder n moal hou of dij storings- en onderholdsdainsten ienricht bennen 
bie Prorail. As der n melden op kantoor komt dat ter n wizzel kepot, blokkeerd of vaastvroren 
is, mout ter eerst n aannemer ienschoakeld worden. Dat bennen vaste aannemers dij waiten 
van hou en wat.

Dij aannemer mout op zien beurt zien mensen oproupen. Dij goan vervolgens mit n buske, dij 
al kloar staait, mit raif en matrioal op pad. Voak mouten ze mit slecht weer over binnenwegjes 
en mit grode kaans op snij, iezel en aander gladdeghaid. Veurdat dij lu den oetèndelk bie dij 
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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.

kepodde wizzel bennen, is der al hail wat tied verstreken. En den mout wizzel nog hersteld 
worden.

Hou ze dat ien aander landen doun, en veuraal ien landen mit veul snij en vorst, wait ik nait, 
mor doar bennen veul minder storings. Nederland staait doar traauwens nait allaain ien. Ien 
Engeland bieveurbeeld is ook hail veul van t spoor privatiseerd, iendertied onder Margaret 
Thatcher ien tachteger joaren. En volgens zeggen is t doar op t spoor net zo’n boudel as bie 
ons, bie “extreme” weersomstandegheden. 

Ik zet - extreme - tussen aanhoalingstaikens, want wat is nou feidelk extreem weer? Nou, dat 
wait ik: de snijwinter van 1979, díj was pas extreem! Dou laag ien t noorden haile moatschappij 
plat en snij laag metershoog op ploatsen. Oldern onder ons waiten dat nog goud. Dat is van 
t joar, op n moand noa, persies vatteg joar leden. Mor zo’n snijwinter komt mor ainmoal ien 
honderd joar veur, schat ik.

Op RTV Noord zag ik nog n interview mit n maartkoopman. Veur dij lu is snij netuurlek hail 
lasteg. Mor ze bennen ook viendingriek, want thoesblieven is ja gain optie. Over de weerman-
nen en -vraauwen het de man wel wat aan te maarken: “Het wordt soms zo gebracht dat je bij 
wijze van spreken geen voet buiten de deur kunt zetten en dan vallen er uiteindelijk maar een 
paar vlokjes sneeuw.” 

Dij lu van t weer zollen wat “terughoudender” wezen mouten, volgens de man. Veuraal Piet 
Paulusma krigt wiend van veuren. Dij overdrift veul te veul, volgens dij maartkoopman. Der 
bennen best wel maartkooplu nait noar maart goan bennen, vanwege weersverwachtens. 
“Maar iedereen weet: geen handel, geen geld. Dus wij moéten wel.”

Volgens mie zit ter achter dij overdreven woarschaauwens van t weer dit: Dij weerlu hebben 
heur ien t verleden wel ais maal mishad. Dat t weer veul slechter was as ze veurspeld haren. 
Dat geldt ook veur orkoanen, wottervlouden en onweer. En dou was wereld te klaain. 

t Regende claims, of ien elk geval was der n vloud aan kritiek en negatieve opmaarkens op 
de socioale media, ien kranten en op tv. Dus dat willen ze ten koste van ales veurkommen. En 
den krieg je dus dit soort overdreven weerberichten. 

Dus ik road joe aan, bie zukke dramoatische snijveurspellens: hol n voatje zolt biederhand.

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

  www.contactblad.info/groningerverhalen.html

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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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

	

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 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)

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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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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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.

	

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.
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