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Aanleveren berichten/kopij
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).
Het Contactblad is een uitgave van de Stichting Informatievoorziening Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
www.contactblad.info
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Kerkdiensten		
Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
1 jan.
10.00 u. - ds. S. Cnossen
16.00 u. - ds. T. Groenveld
8
9.30 u. - ds. A.H. Driest
14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
15
9.30 u. - ds. J. Klapwijk
16.30 u. - ds. J.T. Oldenhuis
22
9.30 u. - ds. H.J.C.C.J. Wilschut
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
29
9.30 u. - ds. J. Klapwijk
14.15 u. - ds. G. Timmermans
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda
Gereformeerd Hersteld (in de Adorper kerk tenzij anders aangegeven)
Voor kerkdiensten zie ook:  www.contactblad.info - agenda

Voedselbank
De producten die in januari worden ingezameld zijn: blikgroentes en suiker.
U kunt dit de hele maand inleveren bij de Attent supermarkt in Sauwerd en in de periode 2
t/m 9 januari ook bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.
De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien.

Ophalen oud papier
SIOS
De laatste vrijdag van de maand.

Vanaf 18.00 u.

Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.
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Agenda Dorpshuis “Artharpe”
Vaste tijden
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag
Vrijdag

OBS de Wierde
Karate jeugd
Karate
Muziekles
Tamboers
Fanfarekorps
OBS De Wierde
Volksdansen
Gym 55+
Damesgym
Volleybal Dames 1
Koersbal
Volleybal Dames 2
Volleybal Dames 3
Recreanten volleybal
OBS de Wierde
Volleybal Heren 1, 2, 3 en 4
Muziekles
Badminton/Volleybal

13.00 - 15.15 uur
17.30 - 18.30 uur
18.30 - 19.45 uur
19.30 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
20.00 - 22.00 uur
10.00 - 11.45 uur
13.45 - 15.00 uur
18.30 - 19.30 uur
19.45 - 20.45 uur
20.45 - 22.00 uur
14.00 - 16.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
21.00 - 22.00 uur
13.00 - 15.15 uur
19.00 - 22.15 uur
18.00 - 19.00 uur
20.00 - 22.00 uur

Overige activiteiten in “Artharpe”
8
Nieuwjaarsborrel 'De Bult'
9
Steuntpunt, inloopochtend (zie pagina 24)
12
Soos
15
Nieuwjaarsborrel 'de Molen'
18
Vrouwen van Nu
19
Volleybalcursus
26
Soos
28
Vergadering Wierumerschouwsterweg
30
Steuntpunt,thema-ochtend (zie pagina 24)
Voor activiteiten in dorpshuis Artharpe zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en/
of  http://www.contactblad.info - agenda

Inzamelingsacties
de hele maand
januari

Voedselbank: blikgroentes en suiker in te leveren bij de Attent; 2 t/m 9
januari bij Anneke van der Schans (zie pagina 2)

www.contactblad.info
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Vaste activiteiten elders
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
sporten

bibliobus Sauwerd (bij de school), 8.50-9.50 u.
bibliobus Adorp (naast de kerk), 10.00-11.15 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg), 14.20-15.20 u.

zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag
UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

Agenda overige activiteiten Adorp, Sauwerd en Wetsinge
januari
4
6
11
19.30 u.
16
!
16
10.00 u.
17
18

20.00 u.
20.00 u.

23
29

10.00 u.
16.00 u.

Kerstbomen opgehaald door gemeente (zie pagina 8)
St. 55+, nieuwjaarsbijeenkomst (zie pagina 17)
Nieuwjaarsreceptie gemeente Winsum (zie pagina 8)
aanmelding belangstelling en mutataties "Eigen Grond" ( 050-3062021)
Steunpunt A-S-W, thema-ochtend 'Personal Service Dogs' in Ubbegaheem (zie pagina 17)
Cie.V&T, 'Spiritualiteit: het zingt in ons' (zie pagina 15)
NBvP/Vrouwen van Nu: Jaarvergadering met oud-Hollandse spelletjes,
"Artharpe"
Steunpunt A-S-W, inloopochtend in Ubbegaheem (zie pagina 18)
Cult.Cie. Adorp, Jamsessie in "Witte Hoes" Adorp

februari
15
20.00 u.
16
26
16.00 u.

NBvP/Vrouwen van Nu: Wat is/doet een mediator?, "Atharpe"
Jaarvergadering "Eigen Grond" ( 050-3062021)
Cult.Cie. Adorp, Jamsessie in "Witte Hoes" Adorp

maart
9
14

LOAMAS in de Molenberg te Delfzijl!
NBvP/Vrouwen van Nu: Spirituele avond heden en verleden, "Artharpe"

april
7
18
20

20.00 u.

Vijfde RaitdaipRun
NBvP/Vrouwen van Nu: Buurtagent mevr. S. v/d Meulen, "Artharpe"
Rommelmarkt op Kerkplein Sauwerd

Zie ook  http://www.contactblad.info /  http://www.contactblad.info/agenda.html.
Meldingen zijn te doen via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

Praktijk:
Burchtweg 6 te Sauwerd
								
maandag, dinsdag en vrijdag 8:00 - 17.00 u.
woensdag en donderdag
8:00 - 12:30 u.
woensdag en donderdag
huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D
 0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
 0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer
 112
Uitdeelpost Apotheek Winsum: alle werkdagen 16.30 - 17.30 u.; aanvragen gedaan
				
voor 10.00 u. worden de volgende dag geleverd
Magazijnuitleen hulpmiddelen: Meeden 3e te Winsum, maandag t/m vrijdag: 8.30-12.30 u.
				
en 13.00-17.00 u.
Huisartsenlaboratorium:
iedere dinsdag
9.30 - 9.45 u.
Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente 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.

bloeddruk en het gewicht, verbinden van wonden, het bepalen van Hb (bloedarmoede) en
bloedsuiker (diabetes) het geven van injecties
en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes.
Deze zaken het liefs op maandag, dinsdag
en vrijdag tussen 14:00 en 16:00.
Uitstrijkjes op afspraak ma-di-vrij om 11:00
uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen.

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
met etiket (of alleen de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u telefonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent
levering de volgende dag door de uitdeelpost
van Apotheek Winsum.

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van
spoed? Overleg het dan met de assistente.
EHBO direct terecht: dit in geval van wonden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden
met uw komst.
Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de
assistente aanvragen, de dokter belt u dan
aan het eind van de ochtend of begin van de
middag.
De praktijkassistentes: Tineke Dijkgraaf,
Gemma van Donkelaar en Rinarda van Dijk
(invalster) maken voor u afspraken en u kunt
bij hen terecht met vragen, voor adviezen
en informatiefolders. Tevens voor het verwijderen van hechtingen, het meten van de

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 en op
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en
12:30. De dokter kan u hiervoor ook uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak in de
praktijk vanaf de eerste donderdag van de
maand.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
www.contactblad.info
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Thuiszorg, diversen
0900 8615

 www.thuiszorggroningen.nl

 info@thuiszorg-groningen.nl

 www.oosterlengte.nl
Maaltijdservice Oosterlengte

 info@oosterlengte.nl

0597 452800

 maaltijdservice@oosterlengte.nl

0597 412613



Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum



0595 441358

Algemene hulpdienst “DE HELPENDE HAND”
Bereikbaar op werkdagen van 9.30 - 10.30 u.



0595 442925

 www.ash.groningen.nl / www.steunpunthuiselijkgeweld.nl



050 3180011

Buro Slachtofferhulp Groningen



050 3186266

 helpendehandwinsum@hotmail.com
Advies- en steunpunt huiselijk geweld

Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg: Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 7
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretaris:
T. Haaksema-Douma, Lindenlaan 27 Sauwerd
Voorganger:
Monuta – Dalmolen
Contactpersoon: T.B. van der Meulen (vaak ’s ochtends thuis)



050 3061537
050 5425962
0595 441718

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241



050 4023750
0800 0236622

		

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
Waterbedrijf

b.g.g. 06 24 81 86 81
b.g.g. 050 3061676
nationaal storingsnummer
storingsnummer
storingsnummer

Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
De Werf 5 Winsum
spreekuur ma. di. wo. vr. 13.00 - 16.00 uur
Alarmnummer
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0800 9009
038 8516110
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0900 0911
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Gemeentenieuws
 www.winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.00 – 17.00 u.
ALGEMENE OPENINGSTIJDEN
Het gemeentehuis is dagelijks geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Let op: voor de centrale balie
gelden onderstaande openingstijden.
Openingstijden gemeentehuis centrale balie
maandag t/m vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
dinsdagavond
19.00 - 20.00 u. alleen rij- en reisdocumenten en uittreksels
woensdagmiddag:
13.00 - 17.00 u.
Zorgloket:
Het zorgloket is gevestigd in het gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.00-12.00 u
en op woensdagmiddag van 13.00-17.00 u.  0595 447760 /  www.lokaalloket.nl
RAADSAVONDEN
De gemeenteraad komt eenmaal in de twee weken op dinsdag bijeen komt. Voorafgaand aan
de raadsvergadering vindt er eerst een ‘raadsbijeenkomst’ plaats. Deze raadsbijeenkomst is
bedoeld om inwoners te laten meepraten over een bepaald thema. Wilt u meepraten over dit
onderwerp? U bent van harte welkom op deze bijeenkomst! De raadsbijeenkomst begint om
19.30 uur en vindt plaats in de kantine.
Agenda raadsvergadering
Aansluitend om 20.30 uur vindt de raadsvergadering plaats, in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering kent nu ook een andere opbouw, met een opiniërend en besluitvormend deel.
Spreekrecht
Er bestaat spreekrecht voor de geagendeerde onderwerpen voor het opiniërend deel van de
raadsvergadering en de ingekomen stukken. U kunt in de vergadering kort uw mening geven
over deze onderwerpen.
Meer informatie
 /  Op www.winsum.nl vindt u de agenda met de bijbehorende stukken. De stukken liggen
ook ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis.
REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE RAADSVERGADERINGEN VASTGESTELD
De raad van de gemeente Winsum heeft in zijn vergadering van 25 oktober 2011 besloten het
"Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad (2010)” gewijzigd vast te stellen. De
wijzigingen hebben betrekking op de vergaderfrequentie (artikel 6), het spreekrecht voor burgers (artikel 14) en het vragenuur (artikel 37, aanhef en eerste lid).
De gewijzigde verordening treedt in werking 1 januari 2012 en ligt voor belangstellenden twaalf
weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt de verordening vanaf 1 januari 2012 ook inzien
via  www.winsum.nl.
VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De ontvangen aanvragen bouwvergunning worden in de even weken op woensdag, in een
openbare vergadering, voorgelegd aan de rayonarchitect van de Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden behandeld in de zogenaamde kleine of grote commissie van de Libau, die eveneens openbaar te bezoeken zijn.
De kleine commissie vergadert op de donderdagmiddag vanaf 14.00 u. in de even weken; de
grote commissie op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 u. in de oneven weken.
www.contactblad.info
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 /  Welke bouwplannen worden behandeld kunt u lezen op  www.libau.nl of opvragen bij
bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum.
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend voor het:
Omgevingsvergunning
• aanleggen, verbeteren, plaatsen en vervangen van waterwerken (sloten, stuwen, maaidammen en duikers), ten noorden en ten oosten van de Paddepoelsterweg in Adorp (OMG-20110144, 8 december 2011).
• intern wijzigen van ruimte's, Torenweg 31, 9774 PH in Adorp (OMG-2011-0173, 13 december
2011);
Ontheffing voor spoorwerkzaamheden
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 4.6 lid 1
van de APV aan:
• BAM Rail voor nachtelijke werkzaamheden, te weten het slijpen van spoorstaven, aan de
spoorlijn Groningen-Roodeschool in de gemeente Winsum gedurende het jaar 2012 (15
december 2011).
Evenementenvergunning
• Rommelmarktcommissie Sauwerd voor het organiseren van 2 rommelmarkten op 20 april en
14 september 2012 op het kerkplein te Sauwerd (19 december 2012).
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.
INZAMELING KERSTBOMEN
Ook dit jaar zamelt de gemeente Winsum kerstbomen in. Op woensdag 4 januari 2012	
  
worden in de dorpskernen van de gemeente Winsum kerstbomen opgehaald. U kunt
uw boom dan ’s ochtends aan de kant van de weg leggen. Personeel van Beheer en
Onderhoud zal deze in de loop van de dag ophalen en afvoeren.
Nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 11 januari 2012 toosten wij graag samen met u op een gelukkig & gezond nieuwjaar. U bent van harte welkom om 19.30 uur in de centrale hal van het gemeentehuis.
Bestuur en medewerkers van de gemeente Winsum wensen u een een voorspoedig
2012 toe!
MELDINGEN OVER DE OPENBARE RUIMTE
Wilt u een melding doen over de openbare ruimte, of ervaart u overlast van mensen die een
avondje uit waren? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via het digitaal meldingenloket op 
www.winsum.nl. Dringende overlastmeldingen kunt u het best direct doorgeven aan de politie,
 0900-8844. Zo kan er spoedig actie worden ondernomen.
Meldingen voor Beheer en Onderhoud kunt u ook telefonisch aan ons doorgeven via  0595447777, op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur. Voor dringende meldingen buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met  06 – 2991749.
AFVALSTOFFENVERORDENING VAN DE GEMEENTE WINSUM
De raad heeft op 15 december 2011 de Afvalstoffenverordening van de gemeente Winsum
2012 vastgesteld. Hierin staan de regels over de inzameling en verwerking van afval in de
gemeente Winsum. De Afvalstoffenverordening treedt in werking op 1 januari 2012. U kunt de
verordening inzien op  www.winsum.nl.
8
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RAADSBESLUIT TIJDELIJKE REGELS AANSCHERPING WET WERK EN BIJSTAND
Op 15 december 2011 heeft de raad van de gemeente Winsum ingestemd met het Raadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand. Het raadsbesluit treedt in werking
op 1 januari 2012.
De intrekking van de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de wijziging van de WWB per 1 januari 2012 maakt het noodzakelijk de verordeningen, die hun grondslag vinden in laatstgenoemde wet, aan te passen. Verder is het wenselijk het gemeentelijk beleid als vastgelegd in deze
verordeningen zoveel mogelijk in stand te laten, in afwachting van toekomstige wetgeving die
de gemeentelijke sociale zekerheid betreft. Het Raadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping
Wet werk en bijstand voorziet hierin.
Verordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum, De Marne en Winsum (BMW)
De raad heeft op 15 december 2011 ook de Verordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum,
De Marne en Winsum (BMW) vastgesteld. De ingangsdatum van de verordeningen is 1 januari
2012. Door één verordening Cliëntenparticipatie voor het samenwerkingsverband BMW vast
te stellen, kan vanaf 1 januari 2012 door één Cliëntenraad geadviseerd worden op college- en
raadsvoorstellen van de BMW-gemeenten.
 De verordening en het raadsbesluit liggen twaalf weken bij de balie op het gemeentehuis
ter inzage.
BESLUIT INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 2012
Burgemeester en wethouders hebben onlangs het Besluit individuele voorzieningen voor 2012
vastgesteld. In dit Besluit zijn de bedragen voor de vaststelling van de eigen bijdrage voor hulp
bij het huishouden aangepast. Deze bedragen zijn geïndexeerd.
De uurtarieven voor het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden zijn niet gewijzigd. Voor hulp bij het huishouden, categorie 1, blijft in 2012 een uurtarief van € 17,06 gelden.
Voor hulp bij het huishouden, categorie 2, een uurtarief van € 19,48.
 Het Besluit Individuele Voorzieningen 2012 treedt in werking per 1 januari 2012 en ligt ter
inzage bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Vanaf januari kunt u dit besluit ook inzien
via  www.winsum.nl.
Tarieven aanbieders hulp bij het huishouden
Op  www.winsum.nl vindt u meer informatie over de vaststelling van de hoogte van de eigen
bijdrage voor hulp bij het huishouden. In dat kader is het voor u van belang te weten welke
tarieven de gemeente Winsum voor 2012 heeft afgesproken met de thuiszorgaanbieders.
De tarieven die de gemeente voor het jaar 2012 is overeengekomen met de zorgaanbieders
Zorgaanbieder
Zonnehuisgroep Noord / Thuiszorg Fivelland
Thuiszorg Service Nederland / Thuiszorg
Groningen

Hulp huishouden
cat. 1
€ 19,72

Hulp huishouden
cat. 2
€ 23,15

€ 20,77

€ 23,91

Meer informatie
Voor vragen over de vaststelling of de hoogte van uw eigen bijdrage kunt u contact opnemen met het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de eigen bijdrage voor
AWBZ en Wmo. Het CAK is bereikbaar op het gratis telefoonnummer  0800 – 1925, van
maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 18.00 uur. Op de website van het CAK vindt u veel
informatie over de eigen bijdrage ( www.hetcak.nl). U kunt op deze website zelf uw eigen
bijdrage berekenen. U kunt ook contact opnemen met het Zorgloket van de gemeente Winsum
(zie pagina 7).
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BELASTINGVERORDENINGEN/BELEIDSREGELS
Op 13 december 2011 is door het college van burgemeester en wethouders de 2e wijziging
Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen gemeente Winsum vastgesteld.
Op 15 december 2011 zijn door de gemeenteraad de volgende belastingverordeningen
vastgesteld:
Verordening op de heffing en invordering van:
• legesverordening 2012, inclusief tarieventabel;
• onroerende-zaakbelastingen 2012;
• roerende-zaakbelastingen 2012;
• marktgelden 2012;
• kwijtscheldingsbesluit 2012;
 Deze verordeningen/beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2012. De
verordeningen/beleidsregels zijn te vinden op  www.winsum.nl en liggen ter inzage in een
verzamelmap bij de Centrale Balie van het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek, tegen
betaling, een afschrift krijgen van deze verordeningen/beleidsregels.
GEMEENTEGIDS 2012
Start actualisatie van alle vermeldingen
In mei volgend jaar verschijnt er in de gemeente Winsum weer een nieuwe gemeentegids.
Uitgeverij Akse Media is onlangs gestart met de controle van de gegevens voor de nieuwe gemeentegids. Heeft u een vermelding in de gemeentegids met uw e-mailadres erbij, dan krijgt
u een automatische mailing waarmee u kunt reageren. Ook kunt u - met een persoonlijke inlogcode - via internet uw eigen gegevens naar wens aanpassen. De overige adressen worden
telefonisch of schriftelijk door Akse Media benaderd.
U kunt ook zelf uw wijziging doorgeven via  redactie@aksemedia.nl, of  0598-634508
(kantoor Akse Media in Veendam)..
Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte in de gemeentegids als boekje,
kunnen aan de redactie worden doorgegeven tot uiterlijk 27 januari 2012.
De gemeentegids online
Alle adressen van bedrijven, verenigingen en instellingen staan ook in de digitale digitale gemeentegids op  www.winsum.nl. Voor deze versie kunt u het hele jaar door wijzigingen doorgeven aan  redactie@aksemedia.nl. De digitale gids wordt dagelijks geactualiseerd.
Gratis: Gemeentegids App
U vindt de digitale gemeentegids van Winsum ook als onderdeel van een
gratis Smartphone applicatie. Onder de naam Gemeentegids App zijn 1,5 	
  
miljoen actuele adressen in heel Nederland altijd en overal te raadplegen.
Wat u ook zoekt, de Gemeentegids App leidt u met de ingebouwde GPS,
vanaf de plek waar u zich bevindt, naar het door u gezochte adres. Vanuit
de vermelding kunt u direct de website bezoeken of het bijbehorende telefoonnummer bellen. Scan met uw smartphone de QR code en download
gratis de Gemeentegids App. De QR-code herkent het besturingssysteem
van de gebruiker (dus Apple of Android) en gaat na het scannen direct door
naar de juiste store.
WIJZIGINGEN BUSVERVOER 2012
Tarieven 2012
Vanaf 1 januari 2012 gelden voor een aantal kaartsoorten nieuwe tarieven.
• Het instaptarief voor het reizen met de OV-chipkaart wordt € 0,83 en vervolgens 13,2 cent
per kilometer.
• Het reductietarief is € 0,55 en vervolgens 8,7 cent per kilometer.
• Tarieven van de sterabonnementen worden verhoogd met 4,9%.
• Vanaf januari kost een retourtje met de P+R Citybus € 5 voor 5 personen, met overstaprecht.
Op de  ovbureau.nl vindt u een tarievenoverzicht voor het busvervoer in Groningen en Dren10
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the voor 2012. U kunt het overzicht ook telefonisch opvragen bij OV-bureau Groningen Drenthe via  0592 – 396 900.
Gewijzigde dienstregeling 2012
Vanaf 8 januari 2012 wijzigt de dienstregeling van de bussen in Groningen en Drenthe. Op
de website van Qbuzz vindt u een compleet overzicht met de wijzigingen per lijn. De nieuwe
dienstregeling 2012 staat er ook al op.
Het papieren busboekje maakt plaats voor de dienstregeling op maat: MijnQbuzz. Deze gratis
service is digitaal en op verzoek ook op papier. MijnQbuzz heeft twee diensten, het persoonlijke busboekje en een abonnement op informatie over stremmingen en wijzigingen. Meer
informatie vindt u op  www.qbuzz.nl. U kunt ook bellen met de klantenservice van Qbuzz,
 0900 – 72 89 965.

Wet werk en bijstand: wat gaat er veranderen in 2012?
De Wet werk en bijstand (WWB) gaat zeer waarschijnlijk veranderen. In 2012 geldt er een
aantal nieuwe regels. Deze regels gelden voor u als u in 2012 een bijstandsuitkering gaat
aanvragen. Maar als u in 2011 al een uitkering hebt die doorloopt in 2012, gaat er voor u ook
het een en ander veranderen. Wat precies? Dat kunt u hier lezen.
Wat is er nieuw in 2012?
In het kort zijn dit de wijzigingen in de Wet werk en bijstand:
1. De WIJ wordt afgeschaft . Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een
uitkering voor jongeren hebben, gaan per 1 januari 2012 over naar de bijstand (WWB).
2. Jongeren onder de 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen, moeten eerst zelf vier
weken naar werk zoeken.
3. Met ‘gezin’ worden niet meer alleen vader, moeder en minderjarige kinderen bedoeld. Vanaf
2012 horen ook meerderjarige kinderen die nog thuis wonen en andere inwonende gezinsleden (zoals oma of schoonzoon) bij het gezin.
4. Er komt een huishoudinkomenstoets. Inkomsten van alle gezinsleden worden meegeteld bij
de bijstandsuitkering.
5. Een gezin heeft recht op maar één bijstandsuitkering voor alle gezinsleden samen. Maar
sommige gezinsleden kunnen nog wel een eigen bijstandsuitkering krijgen.
6. De afdeling Werk, Inkomen en Zorg kan mensen met een bijstandsuitkering verplichten om
als tegenprestatie voor die uitkering iets te doen dat nuttig is voor de samenleving.
7. Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland.
8. En vanaf 2012 is de bijzondere bijstand voor ouderen en mensen met een chronische ziekte
of een beperking, de langdurigheidstoeslag, de collectieve zorgverzekering en enkele andere voorzieningen van Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne en Winsum alleen nog
maar voor mensen met een inkomen dat 110% van de bijstandsuitkering of lager is.
9. Er komen strengere eisen voor vrijstelling van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ou-ders.
Alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar kunnen ook in 2012 nog vrijgesteld
worden van de sollicitatieplicht. Maar de eisen voor de vrijstelling worden wel strenger. Alleenstaande ouders mogen ook langer bijverdienen met deeltijdwerk.
Wat gebeurt er met de WIJ?
De WIJ, de Wet investeren in jongeren, wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Jongeren tot 27
jaar in de WIJ gaan over naar de bijstand (WWB).
Wat gebeurt er met het werkleeraanbod?
Heb je nu in 2011 een werkleeraanbod dat doorloopt in 2012? Dan mag je je werkstage, je trawww.contactblad.info
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ject of je opleiding gewoon blijven doen tot deze afloopt. Je werkleeraanbod stopt niet omdat
de WIJ wordt afgeschaft. Het wordt in 2012 beschouwd als een re-integratievoorziening voor
de WWB.
Wat gebeurt er met de uitkering voor jongeren?
Heb je ook een (aanvullende) uitkering voor jongeren ? Ook deze loopt door in 2012. Je krijgt
alleen geen uitkering meer uit de WIJ, maar uit de WWB. Hierover krijg je een brief van Sociale
Zaken en Werk Bedum, De Marne en Winsum.
Het hangt van je woonsituatie af of je in 2012 dezelfde uitkering kunt blijven houden. In 2012
gaan er namelijk andere regels voor 'gezin' gelden. En er komt een huishoudinkomenstoets;
inkomsten van alle gezinsleden tellen mee voor de bijstandsuitkering.
Wat is een zoekperiode voor jongeren?
Ben je jonger dan 27 jaar en wil je in 2012 een bijstandsuitkering aanvragen? Dan krijg je te
maken met de zoekperiode van vier weken. In die periode mag je nog geen bijstandsuitkering aanvragen. Je moet eerst zelf vier weken actief naar werk zoeken. En je moet vanaf 1 juli
2012 ook bekijken of je nog een nieuwe opleiding kunt gaan doen, of je oude opleiding kunt
afmaken.
Wanneer start de zoekperiode?
De zoekperiode van vier weken gaat in op de dag dat je bij het UWV WERKbedrijf komt om
een bijstandsuitkering aan te vragen. Lukt het niet om werk te vinden? Dan mag je na deze vier
weken een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. Krijg je die toegekend? Dan gaat
de uitkering in vanaf de eerste dag van de zoekperiode.
Zodra je een bijstandsuitkering aanvraagt, maakt Sociale Zaken en Werk Bedum, De Marne
en Winsum samen met jou een plan van aanpak. Hierin staat:
• hoe je je kansen op betaald werk kunt vergroten;
• wat wij daarbij van jou verwachten, en;
• hoe wij jou daarbij gaan helpen.
Krijg je bijstandsuitkering toegekend? Dan krijg je bij de toekenningsbrief ook dit plan van
aanpak toegestuurd.
Heb je in 2011 al een uitkering of een werkleeraanbod?
• Heb je voor dat je bijstand aanvraagt een WW-uitkering? Vraag de bijstandsuitkering dan
aan vier weken voordat je WW-uitkering eindigt. De laatste vier weken van je WW-periode
gelden dan als zoekperiode voor de bijstand.
• Heb je in 2011 een werkleeraanbod dat doorloopt in 2012? Dan geldt de zoekperiode niet
voor jou. Je krijg pas te maken met de zoekperiode als jouw bijstandsuitkering is gestopt en
je later eventueel een nieuwe bijstandsuitkering moet aanvragen.
Wie hoort er in 2012 bij het gezin?
In 2011 geldt in de Wet werk en bijstand het begrip ‘Gezamenlijke huishouding’. Hiermee wordt
bedoelt met wie u voor de bijstand een gezin vormt. U voert een gezamenlijke huishouding als
u met een ander in dezelfde woning woont en voor elkaar zorgt. U kunt dan een bijstandsuitkering voor gehuwden of samenwonenden krijgen.
Meestal hebt u een gezamenlijke huishouding met uw partner en minderjarige kinderen. Maar
het is ook mogelijk een gezamenlijke huishouding te voeren met bijvoorbeeld uw broer, zus,
grootmoeder, neef of een vriend of een vriendin. Ook met hen kunt u een gezin vormen.
Woont u samen met uw meerderjarige kind (dat is een kind van 18 jaar of ouder), of met (één
van) uw ouders? Dan geldt dit nu in 2011 niet als een gezamenlijke huishouding. In deze situatie wordt u beschouwd als een alleenstaande. Dit gaat veranderen.

12
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Met wie vormt u een gezin?
Vanaf 2012 geldt dat u een gezin vormt als u in hetzelfde huis woont als:
• uw partner (en uw minderjarige kinderen als u die hebt);
• uw meerderjarige kind(eren) en stiefkind(eren);de meerderjarige partner(s) van uw meerderjarige (stief)kind(eren);
• uw vader en/of moeder
• uw broer en/of zus.
U moet samen de bijstandsuitkering aanvragen. De inkomsten van alle gezinsleden tellen mee
voor de bijstandsuitkering.
Wie tellen niet mee als gezinslid?
Voor de bijstand kunnen sommige familieleden in 2012 niet als gezinslid worden meegerekend:
• een gezinslid dat zorgbehoevend is;
• een thuiswonend kind van 18 jaar of ouder dat studeert en studiefinanciering (WSF) of een
tegemoetkoming voor schoolkosten (WTOS) krijgt of kan krijgen. En die daarbij minder dan
€ 1.023,42 per maand aan inkomsten heeft. Heeft uw studerende kind meer inkomsten, bijvoorbeeld uit studiefinanciering en een bijbaan? Dan telt dit kind wél mee als gezinslid;
• een thuiswonend voormalig pleegkind van 18 jaar of ouder. Tot zijn 18e is een pleegkind officieel een pleegkind en gezinslid, daarna niet meer;
• uw huisgenoten die bij u een kamer of etage huren, waarmee u in een studentenhuis woont
of waarmee u een woongroep vormt.
Inkomsten van deze huisgenoten tellen niet mee voor de gezinsbijstand.
Hebt u als gezin nu meerdere bijstandsuitkeringen?
Hebt u op 31 december 2011 als gezin al twee of meer bijstandsuitkeringen? U blijft tot 1 juli
2012 uw uitkeringen behouden zoals die zijn. Per 1 juli 2012 worden de uitkeringen - als dat
nodig is - aangepast aan de nieuwe gezinsregels.
Wat is de huishoudinkomenstoets?
Nieuw in 2012 is de huishoudinkomenstoets, ook wel huishoudtoets genoemd. Die houdt in
dat de inkomsten van alle gezinsleden met wie u de bijstand aanvraagt meetellen voor de bijstandsuitkering. Ook het vermogen van alle gezinsleden telt mee.
U moet als gezin samen de bijstandsuitkering aanvragen. Als gezinsleden al andere inkomsten hebben, worden die van het bedrag aan gezinsbijstand afgetrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomsten uit:
• betaald werk;
• AOW en een eventueel aanvullend pensioen;
• een WW-uitkering;
• een WAO of WIA-uitkering.
•
Welke inkomsten tellen niet mee?
Sommige inkomsten tellen niet mee voor de huishoudtoets. Dat zijn:
• inkomsten uit een Wajonguitkering. Deze uitkering telt tot 2013 niet mee, daarna wel;
• een vrijlating voor gezinsleden van 27 jaar en ouder, van 25% van de inkomsten uit een
betaalde (deeltijd)baan. Hiervoor geldt een maximum van € 190,- per maand voor een maximumperiode van zes maanden.
• een vrijlating voor inkomsten uit een betaalde (deeltijd)baan voor alleenstaande ouders van
27 jaar en ouder met kinderen jonger dan twaalf jaar. Het gaat om een vrijlating van 12,5%
van de inkomsten, met een maximum van € 120,- per maand en voor een maximumperiode
van 30 maanden;
• inkomsten van minderjarige kinderen tot 16 jaar;
• inkomsten van kinderen van 16 en 17 jaar tot maximaal € 827,- per maand per kind. Heeft
www.contactblad.info
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uw kind meer inkomsten? Dan tellen de inkomsten boven dit bedrag mee voor de bijstandsuitkering;
• inkomsten van thuiswonende kinderen van 18 jaar en ouder, die studiefinanciering of een
tegemoetkoming voor schoolkosten (WTOS) krijgen of kunnen krijgen. Deze inkomsten tellen niet mee als het totaal van deze inkomsten (ook uit een baantje) niet hoger is dan €
1.023,42 per maand. Heeft uw studerende kind meer inkomsten? Dan tellen de inkomsten
boven dit bedrag mee voor de bijstandsuitkering;
• een bedrag van € 18,40 per maand voor een oudedagsvoorziening voor mensen van 65 jaar
en ouder.
Deze inkomsten mag u als gezin dus houden naast de bijstandsuitkering.
Hebt u al een gezinsuitkering?
Hebt u op 31 december 2011 als gezin al een of meer bijstandsuitkeringen? U blijft tot 1 juli
2012 uw uitkering(en) behouden zoals die is/zijn. Per 1 juli 2012 wordt uw uitkering - als dat
nodig is - aangepast aan de nieuwe gezinsregels en de huishoudtoets.
Is er per gezin maar één bijstandsuitkering mogelijk?
Ja, in principe krijgen alle gezinsleden vanaf 2012 samen één gezinsuitkering. De hoogte van
deze uitkering is maximaal 100% van het nettominimumloon. Op dit moment is dat € 1.253,86
per maand. Dit bedrag wordt in gelijke delen over de gezinsleden verdeeld en betaald.
Maar soms is het mogelijk om een persoon niet tot het gezin te laten rekenen. Het gaat dan
om een ouder, kind, broer of zus die verzorgd moet worden. Deze persoon kan een eigen bijstandsuitkering voor een alleenstaande krijgen.
Om voor een eigen bijstandsuitkering in aanmerking te komen, moet uw zorgbehoevende
familielid door een broer, zus, ouder of kind worden verzorgd. Voor broers en zussen (familie
in de tweede graad) gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als in 2011. Sociale Zaken en
Werk Bedum, De Marne en Winsum bepaalt de voorwaarden voor wie niet als gezinslid wordt
meegerekend.
Voor zorgbehoevende ouders of kinderen (familie in de eerste graad) gelden vanaf 2012 nieuwe regels. Het gezinslid dat zorg nodig heeft moet:
• een geldige indicatie hebben voor tien uur of meer per week zorg uit de AWBZ. Het moet dan
gaan om persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf of voortgezet verblijf. Een
indicatie van de Wmo geldt niet.
• géén persoonsgebonden budget (PGB) voor deze zorg ontvangen;
• en voor ten minste tien uur per week worden verzorgd door een van de ouders of een van
de kinderen.
Daarnaast mag het gezinslid ook worden verzorgd door een professionele zorgverlener, bijvoorbeeld door de wijkverpleging of door een verzorgingshuis.
Hebt u al een bijstandsuitkering en verzorgt u een hulpbehoevend gezinslid?
U blijft tot 1 juli 2012 uw uitkering(en) behouden zoals die is/zijn. Per 1 juli 2012 wordt uw
uitkering - als dat nodig is - aangepast aan de nieuwe gezinsregels, de huishoudtoets en de
nieuwe regels voor zorgbehoevende gezinsleden.
Wat is een tegenprestatie?
Vanaf 2012 kan de gemeente een tegenprestatie vragen van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Die tegenprestatie bestaat dan uit werkzaamheden die nuttig zijn voor de
samenleving. Welk soort werkzaamheden het precies zijn, dat mag de gemeente (samen met
u) zelf bepalen. Maar er geldt wel een aantal voorwaarden voor de tegenprestatie:
• het zijn werkzaamheden voor een paar uur per dag of per week;
• het zijn werkzaamheden voor enkele weken of maanden, dus niet voor lange tijd;
14
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• het mag geen werk zijn waar u eigenlijk betaald voor had moeten worden. Het mag dus geen
‘gewone baan’ zijn;
• het hoeven geen werkzaamheden te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot;
• maar de werkzaamheden mogen uw kansen op betaald werk ook niet in de weg zitten;
• en het moet werk zijn dat u in staat bent om te doen. Dus geen werk dat u vanwege uw gezondheid of om een andere reden niet kunt of mag doen.
Meestal wordt als voorbeeld van een tegenprestatie bladeren harken (in de herfst) of sneeuwruimen (in de winter) genoemd. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat de gemeente u gaat
vragen of u zelf iets kunt bedenken wat u als tegenprestatie wilt gaan doen.
Hoe lang mag ik in 2012 op vakantie?
Hebt u een bijstandsuitkering en bent u jonger dan 65 jaar? Dan mag u in 2012 maximaal vier
weken per jaar naar het buitenland. Het maakt niet uit of dit voor een vakantie is of voor iets
anders. Het maakt ook niet meer uit of u van de gemeente wel of niet op zoek hoeft naar werk.
Bent u 65 jaar of ouder en hebt u een aanvullende inkomensvoorziening (AIO)? Dan mag u
dertien weken per jaar naar het buitenland.
Bent u op 1 januari 2012 in het buitenland?
Mag u in 2011 langer dan vier weken naar het buitenland en bent u op 1 januari in het buitenland? Dan gelden voor u de rechten uit 2011 tot het moment dat u weer thuis bent, maar uiterlijk tot 1 april 2012. Op het moment dat u weer thuis bent (voor 1 april 2012), gelden de nieuwe
vakantierechten. Bent u dan in 2012 al meer dan vier (of dertien) weken weggeweest? Dan
mag u heel 2012 niet meer naar het buitenland.

Commissie Vorming & Toerusting, Spiritualiteit: het zingt in ons
Deze avond is een ontdekkingsreis door de muziek. Er worden zowel oude bronnen, zoals het
Gregoriaans gebruikt maar we luisteren ook zeker naar eigentijdse muziek.
Vaak hoor je mensen zeggen als ze naar muziek luisteren "daar word ik stil van". En inderdaad:
muziek kan je sprakeloos maken. En een intrigerende vraag daarbij is: hoe komt het toch dat
we er zo ontroerd door kunnen raken. Met name religieuze muziek kan ons als een vorm van
spiritualiteit, op eigen wijze in beweging zetten.
De Duitse componiste Hildegard von Bingen was de eerste vertegenwoordigster van de middeleeuwse mystiek. Ze was een zeer spirituele Duitse benedictijnse abdis, de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek. De heer Fictoor zal ook zeker op deze avond
aandacht aan haar besteden.
De spreker heeft al vaker een avond bij ons verzorgd. Twee jaar geleden hebben we onder zijn
leiding kunnen genieten van het Gregoriaans. Ook deze avond zal hij ons zeker weer kunnen
boeien.
Datum
Aanvang
Plaats
Kosten
Inleider

:
:
:
:
:

17 januari
20.00 u.
het Oldenhuis, Kerkstraat 13 te Sauwerd
€ 3,50 (inclusief koffie/thee)
dhr. Chris Fictoor
www.contactblad.info
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Sauwerd, 9 december 2011

Steunt u ook de voedselbank……..
Beste mensen,
Vanmorgen ben ik namens de Cliëntenraad WWB Sociale Zaken en Werk Winsum en De
Marne naar een regiovergadering van het Groninger Netwerk van cliëntenraden in Hoogezand
geweest.
De spreker was Henk Wolters uit Winsum. Hij sprak over de armoede in zijn algemeenheid en
de voedselbank Het Hogeland te Baflo in het bijzonder.
In Baflo kunnen mensen 1x per maand gratis een voedselpakket krijgen en kleding en andere
spullen uitzoeken. Het is voor mensen die niet meer dan € 175,00 netto per maand te besteden hebben (leefgeld) aan eten en kleding. Dit is voor een volwassen alleenstaande. Voor
grotere gezinnen is het bedrag hoger. Het bedrag wordt door officiële onafhankelijke instanties (o.a. maatschappelijk werk, Humanitas Thuisadministratie, Groninger Kredietbank enz.)
gecontroleerd. Het was een indrukwekkend verhaal. Over hoe creatief mensen met hun geld
omgaan!! Een toepasselijk verhaal daarbij is “Mijn moeder is een held”.
Hiervan een verkorte versie: Mijn moeder is een held. Ze zorgt voor ons en geeft ons te eten.
In het weekend iets lekkers erbij. Zo gauw de kinderbijslag er is, krijgen we nieuwe kleren en
schoenen als die nodig zijn. Ze heeft op mijn roze bloes van vorig jaar een paarse bies gestikt.
Nu hoor ik er helemaal bij. Ze heeft gevoel voor mode.
Mijn moeder is een held. Maar ik kan niet over haar opscheppen, omdat ze niet wil dat iemand
weet dat we zo weinig geld hebben.....
Bij de voedselbank in Baflo krijgen 105 gezinnen maandelijks hun voedselpakket.
Er is daarom veel nodig en de voedselbank heeft momenteel moeite om voldoende spullen te
krijgen. Het greep me aan. En daarom dit stukje.
Een oproep om mee te doen!
In de winkel van Attent in Sauwerd en staat een bak voor de voedselbank waar u wat in kunt
zetten en u kunt het ook inleveren bij Anneke van der Schans Oosterstraat 35 ook in Sauwerd.
Voor uw medemens dichtbij.
Vriendelijke groet, Lies Eldering.
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Stichting 55+ Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het jaar 2011 is bijna ten einde. Het nieuwe jaar staat weer voor de deur.
We gaan dan ook weer van start met een Nieuwjaarsbijeenkomst en hopen u daar te
mogen begroeten!
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst op: vrijdag 6 januari
in: dorpshuis ”Ubbegaheem” in Sauwerd
aanvang 17.00 uur. Met vanaf 18.00 uur een stamppot buffet.
Om 20.00 uur gaat zanger Klaas Spekken met zijn gitarist John Kruisman ons vermaken!
Het buffet kost € 10,--. Als u mee wilt eten moet u zich opgeven vóór 1 januari 20102 bij: Nelly
Rasker,  050 3061036.
Wilt u alleen van de muziek genieten, dan kan dat natuurlijk ook! De toegang is gratis,
de consumpties moet u zelf afrekenen.
We wensen u een goed 2012!

Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten,
hulp en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor een
praatje en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn
gaan innemen.
De ochtenden zijn niet alleen bedoeld voor de 55plussers onder ons! Ze worden georganiseerd voor een ieder, die behoefte heeft aan contact. En zit u met een probleem, we zullen
proberen u te helpen. En wanneer bij een Thema-ochtend het onderwerp u/jou aanspreekt: u/
jij bent van harte welkom!
Tijdens de inloopochtenden kunt u gebruik maken van de computer: deels voor informatie,
maar ook voor het stellen van vragen over de computer en eventuele hulp bij problemen. Vrijwilligers zijn aanwezig!
Maandag 2 januari: bijkomen van de feestdagen – geen bijeenkomst.
Maandag 9 januari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in Arharpe.
Gezellig bijpraten, een kopje koffie drinken. Zit het even niet echt mee – een luisterend oor is
altijd aanwezig. De vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn weer aanwezig. De computers staan
klaar.
Maar nog even dit: op de themaochtend met de “Verzoamelstee” werd duidelijk n.a.v. de enquête over leefbaarheid dat best veel mensen van de doelgroep 55+ niet of bijna niet kunnen
omgaan met de computer. Hebt u geen computer of denkt u er niet mee te kunnen omgaan?
Dan is dit een mooie gelegenheid eens te komen kijken en kennis te maken!!!!
Maandag 16 januari: Thema-ochtend Personal Service Dogs 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem.
Personal Dogs is een gespecialiseerd opleidingsinstituut, waar hulphonden voor motorisch
gehandicapten uit heel Nederland worden opgeleid. Deze honden worden de motorisch gehandicapten in bruikleen gegeven om behulpzaam te zijn bij b.v. het openen van een deur,
spullen aanreiken, waarschuwen bij problemen, enz. Per jaar wordt er naar gestreefd zo’n 20
honden over te dragen.
www.contactblad.info
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Maandag 23 januari: Inloopochtend 10.00-12.00 u. in Ubbegaheem.
U hebt ook nu de gelegenheid voor het praatje van alledag. Nieuwtjes uit te wisselen en om
gezellig een kop koffie te drinken. De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig om u met raad en daad bij te staan. Er is gelegenheid om te oefenen en om eens te
komen kennismaken met de computer!!!
Maandag 30 januari: Thema-ochtend met notaris mr. Suk 10.00-12.00 u. in Artharpe!
In deze lezing zal notaris mr. Suk in vogelvlucht de hoofdpunten schetsen van het erfrecht en
de gevolgen ervan. Ook de nieuwe Erfbelasting, die sinds 1 januari 2010 geldt, wordt besproken.
Wanneer u geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen zelf
behartigen. Maar wanneer dit alles minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken worden
behartigd door iemand, in wie u het volste vertrouwen heeft. Hoe kunt u dit in een volmacht
regelen?
Al met al een interessante lezing over erfrecht en volmachten, waarin uw vragen worden
beantwoord.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Klaas Wiersema
3061384
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446

	
  

Digitale hoek
De cursussen zijn bijna afgelopen, maar natuurlijk gaan we in januari verder.

De mensen die zich hebben opgegeven voor de diverse cursussen krijgen hiervan persoonlijk
bericht!
Op het programma staan nog de cursussen: Windows 7, Picasa en fotoboek maken. U kunt
zich hiervoor nog aanmelden.
De cursus Excel kan nog deelnemers gebruiken en ook voor de cursussen Social Media zoals:
Twitter, Hyves, Faceboek en Skype kunt u zich opgeven.
We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die belangstelling hebben voor een computercursus maar overdag aan het werk zijn. De mogelijkheid om op dinsdagavond een - cursus
Picasa of Fotoboek maken - te volgen is bij voldoende belangstelling aanwezig.
We horen dit graag van u!
Hebt u belangstelling en wilt u meedoen: u kunt zich aanmelden of inlichtingen vragen
bij:
Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  050-3061036.
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Bedankberichten

Bedankt!
Beste mensen,
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb ik nog eens extra ervaren wat vriendschap, belangstelling en meeleven betekent in een hectische periode. Van ouderen, maar ook veel jongeren… geweldig jongelui!
Van mijn gezin: Wietske en de kinderen, familie, vrienden, buren, bekenden dichtbij en ver
weg, heel ver weg sommigen, de Kerkelijke gemeenschap P.K.N., de dorpensamenleving
Adorp, Sauwerd, Wetsinge, Winsum e.o., mijn politieke vrienden van het CDA, die zelfs op de
hoogte werden gehouden van het verloop van de ontwikkelingen per e-mail, maar ook ‘politieke vrienden’ links en rechts van het CDA…geweldig mensen!
Gelukkig bestaat er nog zoiets als medemenselijkheid en het omzien naar elkaar. Het was
hartverwarmend. Nogmaals dank iedereen.
Met vriendelijke groet,
Piet Boersma. Maar ook namens Wietske en de kinderen Wyanne, Marik, Wilfried, Wibo en
Marlies, Arnold en Lisa.

Beste mensen,
Via deze weg willen wij alle mensen bedanken voor de warme belangstelling tijdens mijn
ziekenhuisopname maar ook daarna. Vooral de telefoontjes, kaartjes, kerststukjes, mailtjes en
emmers vol fruit. Het heeft ons erg goed gedaan. Ook willen we de kaartclub bedanken voor
de attentie die ik van hun heb gehad. Het was werkelijk geweldig. Inmiddels gaat het alweer
een stuk beter een gaan we een goed 2012 in.
Wij wensen iedereen een heel goed en vooral gezond 2012!
Nogmaals bedankt,
Ricus en Renny Omlo
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Westers Plakboek: januari 2000 tot ...
Het echtpaar Wester uit Sauwerd verzamelt sinds februari 1967 diverse berichten uit en over
Adorp, Sauwerd, Wetsinge en omstreken. In hun plakboek is o.a. het volgende te lezen:
Wordt vervolgd vanaf februari. Gestart wordt met januari 2000.

Groninger verhaal
n verhoal ien t Grunnegers deur Be Kuipers
Een nieuw verhaal is in de maak.
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