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

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

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

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

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

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

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

Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschij-
nen er twee edities, met uitzondering van de zomer waarbij in juli en/of augustus maar één 
editie verschijnt. De verschijningsdata zijn op of rond de 1e en de 15e van de maand. Inzien 
en downlaoden is gratis. Maandelijks wordt er één editie gedrukt (die van de 1e van de-
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Vereni-
gingen Dorpsbelangen (zie onder).

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

Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad

januari
maand Aanmelden dorpstafel Adorp t/m woensdag voorafgaand (zie p. 28)
maand Chauffeur gezocht leerlingenvervoer Adorp-Sauwerd (zie p. 33)
15 19.45 u. NBvP/VvNu, Jaarvergadering/Avond met hapjes (zie pagina 37)
15 20.00 u. "Eilanden van stilte" in 't Sael Groot Wetsinge (zie pagina 28)
17 17.30 u. Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie p. 28, ook voor menu)
20 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'fietstocht', "Ubbegaheem" te Sau-

werd (zie pagina 31)
24 Start voorverkoop kaarten LAOMAS in Adorp (zie pagina 36)
24 17.30 u. Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie p. 28, ook voor menu)
25 20.00 u. Passies en Havinga - Absint in 't Sael, Groot Wetsinge (zie pag. 29)
26 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 25)
27 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, "Ubbegaheem" Sauwerd (zie p. 31) 
31 Start voorverkoop kaarten LAOMAS in Sauwerd (zie pagina 36)
31 17.30 u. Dorpstafel in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie p. 28, ook voor menu)
31 20.00 u. LAOMAS bij AOV te Bedum (zie pagina 36)

februari
3 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'ouderenmishandeling', "Artharpe" 

Adorp (zie pagina 31)
7 12.00 u. Sluiting voorverkoop kaarten LAOMAS in Adorp (zie pagina 36)
7 GEEN DORPSTAFEL i.v.m. toneelvoorstelling LAOMAS
7 20.00 u. LAOMAS in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 36)
8 20.00 u. LAOMAS in dorpshuis "Artharpe" te Adorp (zie pagina 36)
10 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, "Artharpe" Adorp met info Verzoamel-

stee Adorp (zie pagina 31)
10  9.30 u. Crea-ochtend in de "Hoeksteen" te Sauwerd, (zie pagina 34)
12 19.45 u. NBvP/VvNu, KNF geleidehond (zie pagina 37)
15 12.00 u. Sluiting voorverkoop kaarten LAOMAS in Sauwerd (zie pagina 36)
15 20.00 u. LAOMAS speelt in dorpshuis "Ubbegaheem" te Sauwerd (zie pag. 36)
17 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'weidevogels' met Mark Schuurman 

uit Sauwerd, "Ubbegaheem" te Sauwerd (zie pagina 31)
23 15.00 u. Schubert’s “Winterreise” in 't Sael, Groot Wetsinge (zie pagina 30)
23 16.00 u. Jamsessie in 't Witte Hoes te Adorp (zie pagina 25)
24 10.00 u. Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, "Ubbegaheem" Sauwerd (zie p. 32)
28 20.00 u. LAOMAS in zalencentrum "De Hoogte" te Winsum (zie pagina 36)

maart
1 20.00 u. LAOMAS in zalencentrum "De Hoogte" te Winsum (zie pagina 36)

Voor activiteiten in de dorpshuizen zie ook  http://www.adorp.com/dorpshuisnieuws en
 http://www.ubbegaheem.nl  en/of  http://www.contactblad.info/agenda.html
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
19 jan. 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk Heilig Avondmaal
26 9.30 u. - ds. H. Jansen
2 feb. 9.30 u. - ds. W.M. Schut
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
23 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 mrt. 9.30 u. - Mw. ds. H.S. Huizenga
5 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Aswoensdag
9 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
12 19.30 u. - ds. P.S. van Dijk Biddag
16 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
19 19.00 u. - ds. P.S. van Dijk Avondgebed
23 9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 jan. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. A.G. Bruijn
26 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. J.M. Beute
2 feb. 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.M. Alserda
9 9.30 u. - ds. W. Jagersma 's morgens Heilig Avondmaal

14.15 u. - ds. J.M. Beute
16 9.30 u. - ds. H. Wijnalda

14.15 u. - ds. W. Jagersma
23 9.30 u. - ds. J.M. Beute

14.15 u. - ds. W. Jagersma
2 mrt. 9.30 u. - ds. J.Th. Rozemuller

16.30 u. - ds. G.J. Pruijssen
9 9.30 u. - ds. A.J. Minnema

14.15 u. - ds. W. Jagersma
12 19.30 u. - ds. W. Jagersma Biddag
16 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. G. Timmermans
23 9.30 u. - ds. W. Jagersma

14.15 u. - ds. S.W. de Boer
Voor kerkdiensten zie ook:  www.gkvdehoeksteen.nl/

Gereformeerd Hersteld
De diensten vinden doorgaans iedere zondag plaats en wel 's ochtends om 9.30 u. en 's mid-
dags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp. 
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Vaste activiteiten

Iedere week:
maandag bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u. 

bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
dinsdag puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)

Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
woensdag bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.
sporten zie:  http://www.contactblad.info
Iedere laatste van de maand:
vrijdag UNICEF-winkel 15.00-21.00 u. of tussentijds op afspraak :  050-3061016

 

Voedselbank

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

U kunt dit de hele maand inleveren bij de Superrr in Sauwerd en tot de 10e van de maand 
kunt u ook inleveren bij bij Anneke van der Schans, Oosterstraat 35 te Sauwerd.

De voedselbank heeft dringend behoefte aan producten om de uitdeelpakketten te voorzien. 

	  

Ophalen oud papier

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

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

 

Inzamelingsacties
jan. / feb. CBS De Meander: batterijen, oude kaarsen, kleding, handdoeken, dekbedo-

vertrekken, spaarlampen, kleine cartridges (voor inleveren zie pagina 34)
januari Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (voor inleveren zie pagina 5).

februari Voedselbank: blikgroentes en suiker (voor inleveren zie pagina 5).

2-8 februari Collecte Amnesty International. Voor wie wil helpen collecteren zie p. 19 
maart Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten (voor inle-

veren zie pagina 5).
april Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen 

(voor inleveren zie pagina 5).
mei Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of    pa-

kjes margarine en bak- en braadproducten (voor inleveren zie pag. 5).
juni Voedselbank: wasmiddelen (voor inleveren zie pagina 5).

juli Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (voor inleveren zie pagina 5).
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Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en 
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij 
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om de-
zelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur 
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de ur-
gentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10 
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd 
nodig te hebben, dit graag aangeven.

Visite aanvragen: graag voor 10 uur bellen. 

Spoedvisite: kan de hele dag aangevraagd 
worden. Weet u niet zeker of er sprake is van 
spoed? Overleg het dan met de assistente.

EHBO direct terecht: dit in geval van won-
den, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van 
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden 
met uw komst.

Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de 
assistente aanvragen, de dokter belt u dan 
aan het eind van de ochtend of begin van de 
middag.

De praktijkassistentes:  Tineke Dijkgraaf, 
Gemma van Donkelaar en Ilona Slagter 
maken voor u afspraken en u kunt bij hen te-
recht met vragen, voor adviezen en informa-
tiefolders. Tevens voor het verwijderen van 
hechtingen, het meten van de bloeddruk en 
het gewicht, verbinden van wonden, het be-

palen van Hb (bloedarmoede) en bloedsuiker 
(diabetes) het geven van injecties en vaccina-
ties en het maken van uitstrijkjes. Deze zaken 
het liefs op maandag, dinsdag en vrijdag 
tussen 13:00 en 15:00 u.

Uitstrijkjes door assistentes op afspraak 
maandag en dinsdag om 11:00 uur

Urine onderzoek: graag ochtend urine in-
leveren in een schoon potje met naam. 
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)

Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes 
met etiket (of alleen de etiketten) liefst ge-
bundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u tele-
fonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent 
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeel-
post van Apotheek Winsum (tijden zie boven).

Uitslagen kunt u bij de assistente opvragen 
op ma-di-vrijdag van 13:00 tot 14:00 u. en op 
woensdag en donderdag. tussen 12:00 en 
12:30 u. De dokter kan u hiervoor ook uitnodi-
gen op het spreekuur.

Stikstofbehandeling: (wratten en overige 
huidongerechtigheden) op afspraak.

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

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd 
maandag, dinsdag en vrijdag        8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag        8:00-12:30 u.
woensdag- en donderdagmiddag huisartsenpost Winsum, Meedenweg 3D     0595 441300
Tijdens vakantie en studie huisarts: 3 x per week spreekuur; bellen voor 12.00 u.
Buiten bovenstaande tijden: Doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191         0900 9229
In geval van zeer spoedeisende gevallen: algemeen alarmnummer                                112

Uitdeelpost Apotheek Winsum: ma-di-do-vrij16:00-17:00 u.; woensdag gesloten
Huisartsenpost Winsum open: ma-vr 17:00-20:30 u., weekend en feestdagen 9:00-18:00 u.
Dokterspost Groningen: Damsterdiep 191
Magazijnuitleen hulpmiddelen:  Meeden 3e Winsum, ma-vr: 8:30-12:30 u. en 13.00-17.00 u.   
Huisartsenlaboratorium (bloedafname): iedere dinsdag   10:00-11:00 u.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd  050 3062064

Informatie huisarts L. Gussenhoven               3061281
Spoedlijn        3062247

              Alarm                     112
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
 www.buurtzorgnederland.
     com/

 winsum@buurtzorgnederland.
     com

 06 53 343791

 www.tsn-thuiszorg.nl  winsum@tsn-thuiszorg.nl  0900 8615
 www.oosterlengte.nl  info@oosterlengte.nl 0597 452800
Maaltijdservice Oosterlengte  maaltijdservice@oosterlengte.nl 0597 412613

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Ver-
zoamelstee  r.maring@s-w-d.nl  06 48874340
Loket voor Wonen, Welzijn en Zorg : Zie informatie gemeentehuis Winsum op pagina 8 .

Regionale dagopvang voor Ouderen, “OET EN THOES”
Winkheem, Borgweg 48 Winsum  0595 441358

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

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

Buro Slachtofferhulp Groningen  050 3186266

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

Uitvaartzorg Bert van Dijken  050 3011241

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

Onderhoud (ma t/m vr 8.30-12.00 u.) 0800 0236622
Ubbegaheem b.g.g. 06 24 81 86 81 050 3061457
Artharpe b.g.g. 050 3061676 050 3061664
Gas en stroom nationaal storingsnummer 0800  9009
Openbare verlichting storingsnummer 038 8516110
Waterbedrijf storingsnummer 050 3688688
Openbaar vervoer reisinformatie 0900 9292
Regiotaxi minimaal 1 uur van tevoren bellen 0900 0911
Regiopolitie 0900 8844

Alarmnummer 1 1 2
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Gemeentenieuws

 www.winsum.nl   /    gemeente@winsum.nl
 Algemeen nr.: 0595 447777, dagelijks 8.30 – 16.00 u.
 Hoofdstraat W 70  9951 AC  WINSUM     /      Postbus 10  9950 AA  WINSUM
Openstelling: telefoon Snelbalie Servicebalie
maandag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
dinsdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
woensdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 19.00 u. 8.30 - 19.00 u. (alleen op afspraak)
donderdag 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 16.00 u. 8.30 - 12.30 u.
vrijdag 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u. 8.30 - 12.30 u.

WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK! 
Voor een aantal producten kunt u ook op afspraak bij het Klantcontactcentrum terecht. U hoeft 
dan niet te wachten tot u aan de beurt bent; u wordt meteen geholpen! 
U kunt bij ons op afspraak terecht voor het aanvragen van:
• een paspoort of een identiteitskaart voor uzelf of voor uw kind 
• een rijbewijs 
• ondertrouw 
• erkenning van een (ongeboren) kind 
Hoe kunt u een afspraak regelen?
Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw 
voorkeur aangeven voor een tijdstip. Uiterlijk op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons 
een uitnodiging voor een afspraak. 
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Wij zijn op werkdagen 
van 8.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar, met uitzondering van de vrijdagmiddag.
GEEN AFSPRAAK EN TOCH LANGSKOMEN?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mo-

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

WERKPLAATS BEHEER EN ONDERHOUD AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
De werkplaats is geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. U kunt er dan terecht met:  
klein chemisch afval; wit- en bruingoed; frituurvet en frituurolie; vlakglas (enkel en dubbel, 
maar geen gekleurd glas, draadglas, autoruiten, matglas, spiegels of flessen).
 Schouwerzijlsterweg 8a, 9951 TG Winsum,  0595 - 442410.

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

Wegens verbouwing ingang gemeentehuis tijdelijk aan de zijkant
Bezoekt u het gemeentehuis, dan moet u vanaf nu de zij-ingang aan de Schilligehamsterweg 
gebruiken. De hoofdingang is tijdelijk gesloten in verband met een verbouwing.

VOOR EEN UITTREKSEL HOEFT U DE DEUR NIET MEER UIT
Wist u dat u steeds meer zaken online kunt regelen bij de gemeente? Veel uittreksels en verk-
laringen kunt u aanvragen via de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl. Betalen gaat 
veilig en gemakkelijk via de internetkassa. Binnen vijf werkdagen ontvangt u uw uittreksel in 
de brievenbus. Ook kapmeldingen, verhuizingen of het maken van een afspraak kunt u online 
regelen, waar en wanneer het ú uitkomt!
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VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIES
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak met bouw- en woningtoezicht van de gemeente Winsum,  
0595-447777.
Bouwplannen die door de rayonarchitect worden meegenomen, worden openbaar behandeld 
in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk op   www.libau.nl voor meer informatie.

VERGADERSTRUCTUUR GEMEENTERAAD
De gemeenteraad van Winsum volgens de volgende vergaderstructuur. Elke raadsavond 
bestaat uit drie delen: een informerend deel, een opiniërend deel en een besluitvormend deel.
1. Tijdens de informerende raadsbijeenkomst behandelt de raad alle raadsvoorstellen die over 

twee weken opiniërend worden besproken. De raadsleden kunnen vragen stellen over de 
raadsvoorstellen en het college beantwoordt deze.

2. De opiniërende raadsvergadering begint direct aansluitend aan de informerende raadsbij-
eenkomst. De raad voert het politieke debat over de raadsvoorstellen die twee weken eerder 
informerend zijn behandeld.

3. Tenslotte beslist de raad over de raadsvoorstellen in het laatste deel van de vergadering, de 
besluitvormende raadsvergadering.

Spreekrecht
U heeft spreekrecht over de inhoudelijke onderwerpen die zijn geagendeerd voor informe-
rende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot in-
spreken op de (besluitvormend) geagendeerde ingekomen stukken. Wilt u gebruik maken van 
het spreekrecht? Meldt u zich dan aan bij de raadsgriffier,  (0595) 447719 of  gemeente@
winsum.nl, t.a.v. J. van der Meer. U krijgt de gelegenheid het woord te voeren direct vooraf-
gaand aan de raadsbehandeling van het betreffende agendapunt. 
Themabijeenkomsten
De raad stelt de kaders voor gemeentelijk beleid. Raadsleden vinden het belangrijk dat ook 
burgers hun ideeën over die onderwerpen kunnen laten horen. Tijdens zogeheten themabij-
eenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het 
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.

PROEF PAPIERLOOS VERGADEREN EN ALGEMENE APP BESTUURSINFORMATIE
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwik-
keld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).

RAADSVERGADERINGEN LIVE OP INTERNET
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de verga-
dering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wan-
neer u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt in uw 
gemeente!

gelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen. 
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u direct 
aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).

UIT DE RAAD VAN 7 JANUARI
Op 7 januari kwam de gemeenteraad in een openbare vergadering bijeen. U kunt de vergade-
ring bekijken en beluisteren bij de raadsinformatie op deze site. Hierin werd o.a. besproken:
Einde opstalcontracten vv Adorp en bijdrage sport en spel opgeschort
Bij de vaststelling van de agenda werd het onderwerp “Einde opstalcontracten vv Adorp en  
eenmalige bijdrage sport en spel” van de agenda afgevoerd. Het raadsvoorstel is op 17 de-
cember opiniërend besproken, maar bleek op dit moment op een aantal punten niet meer 
actueel. Zo werd in het stuk nog gesproken over een planning in 2013 met o.a. de sloop nog 
voor het jaareinde, uiteindelijk wordt dit in 2014. De financiering had ook nog betrekking op 
het budget van 2013. Het gewijzigde voorstel komt naar verwachting op 4 februari in de raad. 
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BUITENGEWOON OPSPORINGSAMBTENAAR 
Overlast in de openbare ruimte kan voor veel kleine ergernissen zorgen. In de gemeente 
Winsum is daarom een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) ingezet om ‘kleine’ over-
tredingen aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan overlast in en om de stations, parkeeroverlast 
of overlast door honden. Wanneer de BOA overlast of een andere overtreding signaleert, wijst 
hij mensen op hun verantwoordelijkheid. Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan mag de 
BOA ook boetes uitschrijven. Het blijft echter altijd maatwerk, waarbij gekeken wordt naar de 
omstandigheden. 
De BOA is (in uniform) zichtbaar op straat aanwezig en vormt zo de extra ogen en oren voor 
de gemeente en de politie. Komt u de BOA tegen en wilt u iets aan hem kwijt, spreek hem dan 
gerust aan. Hij staat u graag te woord.

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

ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor 
het aanleggen van gesloten telecomnetwerk van Tennet TSO, tussen Sauwerd en Baflo 
(2013-0138, 9 december 2013).
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvan-
gen aanvragen omgevingsvergunning in een openbare vergadering. Wilt u hierbij aanwezig 
zijn, maak dan een afspraak via het Klantcontactcentrum,  0595-447777. Bouwplannen die 
door de rayonarchitect worden meegenomen, worden openbaar behandeld in de kleine of 
grote commissie van Libau. Kijk op  www.libau.nl voor meer informatie.  

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. Op 24 
september 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten aan te sluiten bij 
de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Dit betekent, dat u vanaf 1 januari 
de algemeen verbindende voorschriften kunt vinden in het elektronisch gemeenteblad op  
www.overheid.nl.
U vindt het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Beschikt u niet over internet? Dan bent u van harte welkom de bekendmakingen in het ge-
meentehuis in te zien.

SLOOPMELDINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een sloopmelding ontvangen voor het:
• slopen van een kleed- en wasruimte, De Vang 14, 9774 PW in Adorp (M2013-0115, 6 januari 

2014)
Sloopmeldingen worden gepubliceerd om belanghebbenden op de hoogte te brengen. Tegen 
sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

AFVALWIJZER 2014
In de Afvalwijzer 2014 vindt u alles wat u moet weten over de inzameling van huisvuil. Welk 
soort afval kunt u waar inleveren? Welke container wordt er deze week geleegd? U leest het 
in de Afvalwijzer 2014. De afvalwijzer is onlangs huis-aan-huis verspreid. Extra exemplaren 
kunt u verkrijgen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis,  gemeente@winsum.nl, 
 0595-447777. U kunt de Afvalwijzer ook downloaden vanaf  www.winsum.nl.
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SUBSIDIEPLAFOND INCIDENTELE SUBSIDIE 2014
Op grond van de Algemene Subsidieverordening Welzijn van de gemeente Winsum kunnen 
burgemeester en wethouders incidentele subsidie verlenen op de terreinen van jeugd, ‘ou-
deren en zorg’, leefbaarheid, ‘sport en recreatie’ en ‘cultuur en educatie’. Incidentele subsidie 
is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten, die het karakter hebben van een eenmalig even-
ement of van een nieuwe opzet of werkwijze.
Voor 2014 is voor incidentele subsidies het volgende subsidieplafond vastgesteld: € 12.331,-. 
Na het bereiken van het subsidieplafond kan voor het betreffende jaar geen incidentele subsi-
die meer worden verleend, ook al voldoet een aanvraag aan het gemeentelijk subsidiebeleid. 
De aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden en worden op volgorde van bin-
nenkomst in behandeling genomen.
Aanvragen
Aanvragen voor incidentele subsidie moet u voor aanvang van de activiteit indienen bij burge-
meester en wethouders. Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier voor incidentele subsidie. 
U kunt dit formulier downloaden via  www.winsum.nl of afhalen bij het Klantcontactcentrum.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afde-
ling Samenleving, bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente Winsum  0595-
447777 of via  gemeente@winsum.nl.

START ACQUISITIE GEMEENTEGIDS
In mei verschijnt er weer een nieuwe gemeentegids van Winsum. De voorbereidingen zijn 
inmiddels begonnen; uitgeverij Akse Media start deze week met het benaderen van alle in 
de gids vermelde instellingen, verenigingen en bedrijven voor de controle van de huidige ge-
gevens. Alle email-adressen die in de huidige gids staan vermeld, ontvangen  een automa-
tische mailing. Deze is voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens 
naar wens kunt  controleren en eventueel aanpassen. 
Staat uw email-adres niet in de gids vermeld, dan benadert AkseMedia u telefonisch om de ge-
gevens te controleren. U kunt ook zelf uw wijziging doorgeven. Dit kunt u doen door een mail 
te sturen  redactie@aksemedia.nl o.v.v. gemeentegids Winsum. Of bel  0223-673010 
(redactie Akse Media).

GLADHEIDSBESTRIJDING
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar. 
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk 
Als wegbeheerder heeft de gemeente de plicht om de gladheid zo effectief mogelijk te bestrij-
den. Hierbij maken wij onderscheid tussen:
Gewone gladheid
Bij opvriezen, aanvriezen en bevriezing van natte weggedeelten wordt er gestrooid op door-
gaande wegen, busroutes, hellende straten, drukke fietsroutes en bruggen.
Extreme omstandigheden (ijzel en sneeuwval)
Bij extreme omstandigheden wordt overal gestrooid, te beginnen op de doorgaande wegen, 
busroutes, hellende straten, drukke fietsroutes en bruggen
Uitkijken en aanpassen
Tussen het uitrukken van de strooiploegen en het strooien van de laatste straat zit een tijd-
verschil van circa twee uren. De gladheidsbestrijders doen hun best, maar het weer blijft een 
grillig natuurverschijnsel. Niet alle situaties zijn te voorzien. Uitkijken en aanpassen aan de 
situatie blijft het devies voor weggebruikers. Er worden geen waarschuwingsborden geplaatst.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl kunt u de Winterdienst 2013-2014 downloaden. Hierin leest u onder 
andere het gemeentelijk beleid, de strooiroutes en de sneeuwschuifroutes.
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REGELS VOOR BAAS EN HOND
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en wellicht een kameraad voor de kin-
deren. Ook voor anderen kan de hond plezierig zijn. Toch ontvangt de gemeente soms  klachten 
over hondenpoep en overlast van honden.
Regelmatig wordt er op trottoirs, in kinderspeelplaatsen en op wandelpaden hondenpoep 
aangetroffen. Honden doen hun behoefte waar het hen uitkomt en zien niet waar het wel 
of niet mag. U als eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor dat uw hond 
aangelijnd is en zijn behoeften niet op de weg of het voetpad doet. En zeker niet op kinder-
speelplaatsen, speelweiden of in zandbakken! Doet uw hond toch zijn behoefte op een van 
deze plekken, ruim het dan meteen op.
In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) zijn regels opgenomen om overlast van honden 
zoveel mogelijk te beperken.
Wist u dat:
• Een hond altijd aangelijnd moet zijn op de weg, zowel binnen als buiten de bebouwde kom? 

Ook parken, plantsoenen en voetpaden horen bij de openbare weg. Door uw hond aan te 
lijnen voorkomt u hinder of gevaar voor overige weggebruikers.

• U er voor moet zorgen dat uw hond zijn behoeften niet op de weg of voetpad doet? Als u de 
uitwerpselen onmiddellijk verwijdert bent u uiteraard niet in overtreding.

Houd u zich aan deze regels:  Lijn uw hond aan en houd de speel- en wandelplaatsen vrij van 
hondenpoep!

SNOEI- EN KAPPROGRAMMA 2013/2014
Zoals elk jaar wordt er vanaf ongeveer 1 november tot medio april op veel plaatsen gesnoeid 
en gekapt. Op  www.winsum staat uitgebreide informatie over de werkzaamheden. U vindt 
er een omschrijving van de gebruikte werkmethodes per type beplanting. Ook vindt u hier 
algemene achtergrondinformatie en informatie per locatie. De meest ingrijpende werkzaam-
heden zijn voorbesproken met betrokkenen. De afzonderlijke dorps- en belangenverenigingen 
hebben deze informatie ook ontvangen met het verzoek dit op hun eigen website te plaatsen. 
Alle informatie ligt ook ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis.
Wij hebben gemerkt, dat de toegepaste werkmethodes niet altijd goed worden begrepen en 
soms ook worden afgekeurd. Wij begrijpen dit, maar om efficiënt te kunnen werken is dit he-
laas vaak niet te voorkomen. Mogelijk kunt u hier een rol in spelen, door zelf actief onderhoud 
uit te voeren. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, neemt u dan contact met ons op.
Meer informatie
Een exacte planning is vaak moeilijk te geven. Wanneer dit wel belangrijk voor u is, kunt u con-
tact opnemen met Jakob Noorman van Beheer en Onderhoud ( 0595-447788). Voor overige 
vragen kunt u bellen met het klantcontactcentrum ( 0595-447777).

SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR 
MILIEUSTRAAT USQUERT
Vanaf 1 januari 2014 kunt u bij de Milieustraat in Usquert niet 
langer gratis uw snoeihout en overig groenafval aanbieden. Door 
veranderingen op de stortplaats stopt Afvalbeheer Noord-Gronin-
gen met composteren op deze locatie. Dit betekent, dat geleverd 
snoeihout en groenafval moet worden afgevoerd. Voor Afvalbe-
heer Noord-Groningen brengt dit extra kosten met zich mee. Wel kunt u in ieder geval nog tot 
1 juli 2014 compost ophalen bij de Milieustraat.
Het tarief voor het afleveren van snoeiafval en ander groenafval bedraagt  € 24,20 per 1.000 
kg. U betaalt uiteraard naar verhouding voor het werkelijk gebrachte gewicht. 
Wat gratis blijft
Een aantal soorten afval kunt u nog steeds gratis brengen, zoals oud papier/karton, vlakglas, 
afgedankte elektrische apparaten, textiel en metalen. Ook asbest kunt u gratis brengen, mits u 
een sloopmelding bij de gemeente heeft gedaan en het is ingepakt in een dubbele laag dikke, 
doorzichtige folie. 
Meer info over actuele afvaltarieven vindt u op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
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HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schou-
werzijlsterweg  8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieron-
der leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. 
Naast chemisch afval kunt u bij het gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruin-
goed kunt u bij het gemeentedepot inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u 
een verwijderingsbijdrage. Daardoor moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude 
apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor 
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.

Wel Niet
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten 
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook 
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur

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

PROEF GESCHEIDEN INZAMELING DRANKENKARTONS:  
VERLENGING TOT 1 FEBRUARI 2014
Sinds medio juni kunt u als inwoner van de gemeente Winsum dranken-
kartons zoals zuivelpakken, vruchtensappakken etc. gescheiden laten 
inzamelen. Het is een landelijke proef van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, waar 
Winsum aan deelneemt. De afgelopen maanden is er ruim 6600 kilo ingezameld, waarmee 
Winsum heel goed scoort. En dat kan nog meer worden!
Waarom een verlenging?
De proefperiode loopt formeel af op 1 november a.s. Het Afvalfonds Verpakkingen biedt de 
deelnemende gemeenten echter de mogelijkheid om de inzamelingsperiode te verlengen tot 1 
februari 2014. Hiermee is er extra tijd om te bekijken, of we deze aparte inzameling ook in de 
toekomst kunnen voortzetten. In ieder geval kunt u de komende maanden uw drankenkartons 
gescheiden aanleveren.
Extra zakken nodig? 
Extra inzamelzakken zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke supermarkten (m.u.v. de Aldi in Win-
sum), het gemeentehuis en de werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg in Winsum. Een volle 
zak kunt u kwijt in de blauwgele Virolcontainer, die in bijna elk dorp in de gemeente staat. In de 
meeste dorpen kan het ook via de reguliere oudpapierrondes mee. 
De lege(!)drankenkartons dienen uitsluitend in deze aparte zak te worden aangeboden en níet 
los; als drankenkartons en oud papier worden gemengd, kan dat nadelig effect hebben op de 
kwaliteit van het oud papier.
Kijk op  www.winsum.nl/wonen en leven/milieu voor meer info over deze proef.
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MAAK UW HUIS ENERGIEZUINIG MET EEN DUURZAAMHEIDSLENING
Om comfortabel te wonen hebben we energie nodig. Energie gebruiken, betekent energie 
betalen. Onze energierekening gaat langzamerhand omhoog en wordt een steeds groter deel 
van de maandlasten. Tijd om slim te investeren in uw woning!
2,4%
De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe komen op 1 juni 2013 met een duurzaam-
heidslening. Particuliere woningeigenaren kunnen deze lening aanvragen voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen. De rente van de lening is op dit moment maximaal 2,4 %. 
Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 
2013 worden ingediend.
Meer informatie
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verstrekt de duurzaamheidsleningen. 
Een uitgebreide omschrijving, voorwaarden en aanvraagformulier staan op  www.snn.eu.

ROEKEN
In de gemeente Winsum wordt in een aantal dorpen al geruime tijd overlast door roeken 
ervaren. In 2013 organiseerden wij hierover al een informatieavond. In overleg met inwoners 
is een plan van aanpak gemaakt om de overlast te verminderen, zonder welzijn en instandhou-
ding van de roeken aan te tasten. Belangrijk onderdeel van het plan is het verplaatsen van de 
nesten naar locaties, waar u als inwoner zo weinig mogelijk overlast van de roeken ondervindt.
Verjagen van ongewenste naar gewenste locaties
In 2012 en 2013 hebben de roeken 21 locaties aangenomen als broedlocatie. Locaties waar 
geen directe overlast is gaan we op een duurzame manier beheren, zodat ze voor de roeken 
geschikt zijn als nestlocatie. Met voortdurend genoeg bomen die hoger zijn dan 15 m. om te 
broeden. Op ongewenste locaties gaan we de roeken verstoren, zodat ze naar andere, meer 
aantrekkelijke plekken trekken. 
Meehelpen?
De komende weken gaan we op ongewenste locaties de roeken verjagen, door fysieke aan-
wezigheid en verjagende geluiden. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Wilt u zelf meehelpen, 
of kent u iemand die dat zou willen? Meldt u zich dan aan bij het Klantcontactcentrum van de 
gemeente Winsum. Dit kan  0595-447777 of  gemeente@winsum.nl.
Het complete roekenbeheersplan vindt u op  www.winsum.nl.

FAIR TRADE WERKGROEP ZOEKT NOG MEER LEDEN!
Winsum streeft ernaar in de toekomst ‘Fairtrade’ gemeente te worden. Deze titel geeft aan dat 
winkels, horeca, bedrijven, organisaties, inwoners en de gemeente samen werken aan meer 
eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit door bijvoorbeeld rekening 
te houden met het milieu en de sociale context. Maar om zover te komen hebben wij u, bewo-
ners, bedrijven en andere organisaties uit de gemeente, hard nodig!
Om Fairtrade in de gemeente zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen, heeft de 
gemeente een Fairtrade werkgroep in het leven geroepen. Naar aanleiding van de oproep in 
de Wiekslag van 8 oktober hebben zich een aantal mensen (vanuit organisaties) aangemeld, 
te weten de Wereldwinkel Winsum; Protestantse Gemeente Winsum-Obergum, de Zomer-
JazzFietsToer; Spar Gijzen en natuurvoedingswinkel Fluitekruid in Winsum. 
Dat is een goede start, maar er kunnen nog veel meer mensen bij! Bijvoorbeeld uit het onder-
wijs, bedrijven of vanuit maatschappelijke organisaties. Ook jongeren zijn van harte welkom in 
deze werkgroep. 
Aanmelden
Wilt u ook graag bijdragen aan een eerlijkere wereld? Heeft u leuke Fairtrade ideeën of helpt  
u graag mee bij het organiseren van verschillende Fairtrade activiteiten? Meld u zich dan aan  
als lid van de werkgroep,  0595-447777, of  gemeente@winsum.nl.
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HET GESPREK
Kunt u in het dagelijkse leven wel wat ondersteuning 
gebruiken op het gebied van wonen, zorg of welzijn? 
Maak dan een afspraak met het Wmo-loket. Eén van onze consulenten komt bij u op bezoek 
om uw hulpvraag met u te bespreken. Met de consulent bespreekt u of en welke oplossingen er 
zijn in uw directe omgeving. Misschien zijn er bepaalde voorzieningen in de gemeente Winsum 

voorhanden, waar u gebruik van kunt maken. U kunt daarbij denken aan een 
bezorgservice voor boodschappen of een maaltijdservice. Ook wordt bekeken 
wat u verder zelf nog kunt doen of wat mensen uit uw omgeving voor u kunnen 
betekenen. Familieleden of bekenden, of misschien vrijwilligers. Pas als deze 
zaken geen oplossing bieden voor uw hulpvraag, dan bespreekt de consulent 
met u of een individuele voorziening voor u een oplossing kan bieden. Indivi-
duele voorzieningen zijn bijvoorbeeld een woon- of vervoersvoorziening, een 

rolstoel of hulp bij het huishouden. U ontvangt na afloop van het gesprek met de consulent een 
verslag, waarin staat beschreven wat u met de consulent heeft besproken en welke afspraken 
er zijn gemaakt. 
Hoe vraagt u een gesprek aan?
U kunt via  www.winsum.nl online een gesprek met een WMO-consulent aanvragen. Kijk in 
de gemeentewinkel, bij WMO-loket. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Het Wmo-
loket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur 
telefonisch bereikbaar op  0595-447760.  
Langskomen kan natuurlijk ook. Op woensdag kan dat alleen als u vooraf een afspraak heeft 
gemaakt. Dit kan telefonisch of via  www.winsum.nl. Op alle andere werkdagen kunt u van 
08.30 tot 12.30 uur ook zonder afspraak bij ons terecht.

	  

VERVOER
Steeds meer mensen ontdekken het openbaar vervoer. De bus en trein zijn vaak sneller en 
voordeliger dan veel mensen denken. Bovendien zijn veel bestemmingen zoals scholen, 
ziekenhuizen, gemeentehuizen, evenementen en winkel- en stadscentra goed bereikbaar. 
Ook voor minder valide mensen geldt dat buslijnen en treinen steeds toegankelijker worden. 
Zo zijn bushaltes aangepast en zijn bussen voorzien van een lage instap.  

Regiotaxi
Woont u in een gebied zonder frequente bus of treinverbindingen? Of rijdt de bus of trein ’s 
avonds en in het weekend minder vaak? Dan kunt u met de regiotaxi van uw huis naar een 
bushalte of treinstation reizen. En is er geen rechtstreeks openbaar vervoer naar de plaats van 
uw bestemming? Dan kunt u met de regiotaxi ook van deur naar deur reizen. 
Voor meer informatie over het openbaar vervoer en regiotaxivervoer kunt u bellen met OV-
reizigersinformatie via  0900 – 9292 (€ 0,70 per minuut) of kijken op  www.9292.nl. 

Hulpdienst De Helpende Hand
Heeft u incidenteel of frequent een probleem met vervoer? Bijvoorbeeld voor begeleiding en 
vervoer naar artsen of het ziekenhuis? Dan kunt u ook een beroep doen op de algemene hulp-
dienst De Helpende Hand. U betaalt dan een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.  De 
Helpende Hand is bereikbaar op  0595 – 442925 of via  helpendehandwinsum@hotmail.
com. Elke werkdag tussen 09.30 – 10.30 uur kunt u de hulpdienst bellen en uw vraag stellen. 

WMO-vervoer
Wanneer u niet met het openbaar vervoer, de regiotaxi of Helpende Hand kunt reizen, bestaat 
er mogelijk een indicatie voor Wmo-vervoer. Voor Wmo-pashouders gelden andere tarieven 
en voorwaarden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Wmo-loket,  0595 – 447760.
Vervoer naar de dagopvang of dagbesteding wordt nog steeds geregeld en betaald vanuit de 
AWBZ. U kunt voor deze bestemmingen dus geen gebruik maken van het Wmo-vervoer. Voor 
meer informatie over reizen naar de dagopvang of dagbesteding kunt u contact opnemen met 
het CIZ,  088 – 7891110.
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LEVERANCIER WMO-HULPMIDDELEN
De firma Schreuder uit Groningen is de leverancier van de Wmo-hulpmiddelen en verant-
woordelijk voor het onderhoud en de serviceverlening van alle Wmo-hulpmiddelen. Uw vragen 
over hulpmiddelen en storingsmeldingen kunt u doorgeven aan Schreuder. De Schreuder-sto-
ringsdienst is 7 dagen per week bereikbaar op  050-5255811. Buiten de normale werkuren, 
vanaf 17.00 uur (op vrijdag 16.00 uur) tot 08.15 uur is de dienstdoende monteur bereikbaar via 
het antwoordapparaat. Deze monteur krijgt na uw storingsmelding via de telefooncentrale een 
signaal en zal vervolgens met u contact opnemen.

VOORKOM FRAUDE MET UW ID-BEWIJS
Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. U kunt 
dit tegengaan. Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken 
vraag dan altijd waarom dit nodig is.
Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende.
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’
Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is
2. aan welk bedrijf u de kopie geeft
3. de datum waarop u de kopie afgeeft
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken. Kijk voor meer informatie op  
www.winsum.nl of op  www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

SUBSIDIE VOOR UW BUURT
De gemeente Winsum wil de leefbaarheid in de buurt verbeteren en de betrokkenheid van 
bewoners bij elkaar en bij hun leefomgeving vergroten. Hiervoor heeft zij het ‘leefbaarheids-
budget buurtinitiatieven’ in het leven geroepen. Wanneer u met een groepje medebewoners 
of met uw vereniging een initiatief wilt nemen voor een kleinschalige activiteit in uw buurt, 
dan kunt u een aanvraag doen voor subsidie. Per activiteit of project kan maximaal € 1.000,- 
worden aangevraagd en het gaat om een incidentele subsidie. 
Bij kleinschalige buurtinitiatieven moet u denken aan het organiseren van een zwerfvuilac-
tie, sportactiviteiten, kinderspelen, of initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Alleen de 
kosten voor materialen, ruimte en organisatie worden gesubsidieerd. Heel belangrijk is dat u 
samen aan de slag gaat en dat er voor de activiteit voldoende draagvlak is in de buurt.  
Meer informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595-447777 (afwezig op 
woensdag en vrijdag).

MINIMAREGELINGEN
Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond 
te komen. Een keer een uitstapje maken of het lidmaatschap van een vereniging is dan een 
hele uitgave.  Heeft u een minimaal inkomen, dan hebben wij verschillende regelingen om u 
tegemoet te komen zodat u deel kunt blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. 
In de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl vindt u bij de Minimaregelingen informatie 
en aanvraagformulieren voor onder andere:

BESLUIT INDIVIDUELE VOORZIENINGEN 2014
Burgemeester en wethouders hebben het Besluit individuele voorzieningen voor 2014 vast-
gesteld. In het 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 gewij-
zigd. Voor hulp bij het huishouden, categorie 1, blijft in 2014  een uurtarief van € 17,06 gelden. 
Voor hulp bij het huishouden, categorie 2, een uurtarief van € 19,48. 
Het Besluit Individuele Voorzieningen 2014 treedt in werking op 1 januari 2014. 
 Het Besluit ligt vanaf heden ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis en 
is vanaf januari te lezen via  www.winsum.nl.
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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.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Heeft u een voorwerp verloren? Kijk dan in de digitale gemeentewinkel op  www.winsum.nl. 
Misschien staat het op de lijst met gevonden en verloren voorwerpen. Wanneer u iets vindt of 
verliest, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Hier worden deze voorwerpen geregistreerd 
en veelal bewaard.

Een gratis brandveiligheidscheck bij u thuis?

Wilt u weleens weten hoe brandveilig uw huis is? Laat dan een gratis brandveiligheidscheck  
uitvoeren bij uw woning door de brandweer. Er worden dan bovendien kosteloos twee rook-
melders geplaatst.

In Nederland ontstaan er nog altijd 20 woningbranden per dag. Meestal in de woonkamer 
(45%), de slaapkamer (20%) of in de keuken (13%). Jaarlijks raken 600 mensen gewond, 
voornamelijk door het inademen van rook. Maar liefst 61% van woningbranden ontstaat door 
menselijk handelen. Hoe brandveilig woont u? Weet u wat u moet doen als er brand uitbreekt? 
Heeft u op de juiste plaats een goed werkende rookmelder hangen? Dit is een uitgelezen kans 
om met behulp van een brandweerprofessional geheel vrijblijvend uw huis te controleren op 
brandveiligheid. U krijgt daarbij ook nog eens twee gratis rookmelders, deze worden kosteloos 
bij u thuis geplaatst.   

Opgave
U kunt zich aanmelden voor deze check door het formulier in te vullen op  www.brandweer.
groningen.nl/brandpreventieweken. Hierna neemt de brandweer  contact met u op. De check 
duurt ongeveer een uur. 

UITSCHRIJVINGEN GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
De gemeente heeft de plicht ambtshalve  uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministra-
tie bekend te maken. Het gaat dan om personen die uit de gemeente zijn vertrokken zonder 
aangifte van verhuizing te hebben gedaan. Op  www.winsum.nl vindt u bij Publicaties een 
overzicht van de ambtshalve uitschrijvingen.
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SPORTAANBOD IN KAART OP  WWW.SPORTPLEINGRONINGEN.NL/SPORTAANBOD
Sportplein Groningen is een provinciaal samenwerkingsverband van negen 
organisaties die samenwerken om sport en bewegen verder te optimaliseren. 
Onderdeel van de website van Sportplein Groningen is Sportaanbod in kaart: 
 www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod. Hier vindt u een overzicht van 
meer dan 2000 sportaanbieders in de provincie. U kunt zoeken op sportaan-
bod in een gemeente, plaats met een bepaalde straal, op doelgroep (bijvoor-
beeld jeugd, senioren, mensen met een beperking etc.) en op soort activiteit. 
Bent u op zoek naar sportaanbod bij u in de buurt?
Kijk dan eens op  www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod en zie wat er allemaal aange-
boden wordt!
Staat uw sportvereniging er nog niet op?
Het aanmelden van nieuw aanbod kan direct op  www.sportpleingroningen.nl/sportaanbod. 
Het doorgeven van wijzigingen kan per e-mail naar  info@sportpleingroningen.nl. 

	  

Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum is er voor u. In de buurt!

Als ouder wil je het zo goed mogelijk doen. Maar soms heb je ook onzekerheden, vragen of 
gaat het allemaal anders dan je graag zou willen. Dan is het fijn om te weten dat het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Winsum in de buurt is.

De medewerkers van het CJG Winsum geven gratis advies over het opgroeien en opvoeden 
van kinderen in alle leeftijden. Ook het consultatiebureau is onderdeel van het CJG. U kunt 
er dus ook terecht voor vaccinatie en medische screening. Het CJG is er voor alle kinderen, 
jongeren, ouders, verzorgers en opvoeders. Als het nodig is helpen wij bij het zoeken naar 
mensen of instanties, die u en uw kind(eren) verder kunnen helpen.

Wij staan wij altijd voor u klaar. Bij u in de buurt!

Meer informatie:
 www.cjgnoordgroningen.nl 

  050 367 4991 (werkdagen 08.00-20.00 uur).

Spreekuren:
Bij het gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B):

Woensdag 10.00-1.00 uur (Maatschappelijk Werk)

Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)

	  

VOORKOM VERVELENDE VERRASSINGEN; ZORG DAT U GOED GEREGISTREERD 
STAAT
Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belang-
rijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 over-
heidsorganisaties. De Belastingdienst en UWV bijvoorbeeld, gebruiken uw gegevens voor het 
berekenen van uw toeslagen en/of uw uitkering. Uw gemeente gebruikt uw gegevens onder 
andere als u een parkeervergunning of nieuw paspoort aanvraagt. Ook als u recht hebt op een 
erfenis, is het belangrijk om goed geregistreerd te staan bij uw gemeente. Zo kan de notaris 
u gemakkelijk vinden. Zorg er dus voor dat uw gegevens kloppen. U voorkomt zo vervelende 
verrassingen: een te lage uitkering, een misgelopen erfenis, of een lange wachttijd bij het aan-
vragen van een paspoort.
Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens gemakkelijk en snel via  mijn.overheid.nl. Als uw gegevens klop-
pen, gebruiken ook andere overheden uw juiste gegevens. U kunt inloggen op  mijn.over-
heid.nl met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via  www.digid.nl.
Kloppen uw gegevens niet, neem dan contact op met het klantcontactcentrum.
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Gezocht collectanten Amnesty International

In februari 2014 houdt Amnesty International weer haar landelijke collecte en wel in de week 
van 2 – 8 februari. We zoeken collectanten om alle adressen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge 
te kunnen  bezoeken. Uw investering is meestal een paar uren. 

Als u ons wilt helpen ook deze collecte weer tot een succes te maken, meld u dan aan via 
een mailtje naar  j.degroot@planet.nl of via  050-3061464. Liefst zo spoedig mogelijk in 
verband met de planning.

Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van 
schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begun-
stigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met 265.000 leden één van de grootste 
afdelingen.

Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum

Het Jeugdstelsel verandert ingrijpend

De gemeenten krijgen veel meer taken en verantwoordelijkheden binnen het "sociale" domein, 
wat valt onder de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning).                                                   

Met ingang van 1 januari 2015 gaat daardoor ook het hele jeugdstelsel grondig veranderen. 
Niet het Rijk maar de gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdigen en 
hun ouders. 

De bedoeling van deze decentralisatie is enerzijds een bedoelde kwaliteitsverbetering, maar 
het betekent echter ook een forse bezuiniging. De zorg is anders op langere termijn niet meer 
betaalbaar. 

Daarom is het  nodig de zorg goed te organiseren en zo goed mogelijk af te stemmen op wat 
mensen nodig hebben. 

Om deze hele stelselwijziging goed te laten verlopen, is in onze regio een startnota voorbereid 
door de BMWE gemeenten ( Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond). De startnota 3D 
BMWE wordt binnenkort aangeboden aan de gemeenteraden van de vier gemeenten.

De Wmo-adviesraad heeft in de voorbereidingsperiode mee kunnen denken bij het opstellen 
van de nota. In het overleg met de verantwoordelijke ambtenaren en wethouders zijn aan-
dachtspunten en mogelijke aanpassingen doorgegeven. 

Aanpak van de uitvoering
De gemeenten en jeugdzorgaanbieders overleggen over de mogelijkheden om met de klei-
nere budgetten toch de noodzakelijke en goede ondersteuning te bieden. 

Niet alleen de jeugdzorg, maar veel meer onderdelen, zoals de Participatiewet en de AWBZ 
begeleiding vallen onder deze stelselherziening. De gemeenten hebben een gezamenlijke 
visie geformuleerd, wat bedoeld is  als een gezamenlijk vertrekpunt. 

In verband met al deze veranderingen is  het belangrijk om een breed draagvlak te creëren bij 
instellingen, verenigingen, bedrijven en inwoners. 

U, als burger, kunt ook meedenken
De Wmo-adviesraad heeft als taak om mee te denken met de ambtenaren, wethouders en 
raadsleden over  de vormgeving en uitvoering van de nieuwe wetten. 

De mening van de individuele inwoners van Winsum is voor ons als adviesraad hierbij van 
groot belang. U kunt via onze website uw reactie geven over deze voorgestelde wijzigingen.

Uitgebreide informatie over de Wmo-adviesraad en haar taken vindt  u ook op onze website  
 www.wmoadviesraadwinsum.nl  
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Armoede neemt toe: Voedselbank raakt door de voorraden heen!

Het bestuur van de Voedselbank Het Hogeland te Baflo doet een dringende oproep aan de 
burgers van de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond in actie te komen om de voed-
selbank te voorzien van:  
• conserven (groente, vis, vlees,vruchten of soep), aardappelpuree, vers fruit en verse groente
• broodbeleg zoals hagelslag, pindakaas, jam en boter
• douchegel, douchezeep, shampoo, tandpasta en tandenborstels 
• rijst of pasta, droge mixen zoals pastasaus, spaghettimix, bami mix, nasi mix
• koffie, thee, suiker, babyproducten waaronder babyvoeding en luiers in de maten 1 t/m 6.

Onze voedselbank aan de Tinallingerweg 2 in Baflo is voor het brengen van voedsel elke 
woensdagmorgen open van 09.00 tot 12.00 uur;  06-10440763. 

Om aan de steeds maar toenemende vraag te kunnen voldoen is de voedselbank nu al 2 x per 
maand  open. Zo’n 145 gezinnen doen dan een beroep op onze voedselbank en de criteria 
zijn streng en worden adequaat gecontroleerd. De aanvoer vanuit de landelijke organisatie van 
voedselbanken loopt helaas terug in kwaliteit en kwantiteit, waardoor wij steeds vaker onze 
reservevoorraden moeten aanspreken om toch een verantwoord voedselpakket te kunnen 
samenstellen. Die voorraden worden steeds minder. Onze schappen raken leeg. 

Wij weten dat heel veel particulieren, supermarkten, bedrijven, kerken  en andere organisaties 
onze voedselbank een warm hart toedragen. Daarom durven wij nu deze oproep te doen om 
ons uit deze crisis te helpen, zodat wij de mensen die nog nauwelijks iets hebben, weer snel 
een fatsoenlijk voedselpakket kunnen aanbieden om het hoofd boven water te houden.

Doet u mee……  We laten de deelnemers aan de voedselbank toch niet verzuipen!!!

Het bestuur

Voor meer informatie:
Lub Snijder, voorzitter Voedselbank Het Hogeland    
 0595-422149 / 06-29598642  lubsnijder@planet.nl

Voor plaatselijke inzamelingspunten zie pagina 5.
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Het duivelse dilemma van de alcoholwetgeving

De wetgeving omtrent alcohol gaat veranderen. Alcoholgebruik onder de 18 jaar is per 1 janu-
ari 2014 verboden bij de wet. En da’s niet niks. Een nieuwe wet die verregaande gevolgen 
heeft. 

Wij als jongerenwerkers hebben er een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant juichen we het toe 
omdat we weten dat alcohol een hoop narigheid veroorzaakt, op vele vlakken. Het beschadigt 
de hersenen, zeker bij jongeren tot 24 jaar waarbij de hersenen nog in ontwikkeling zijn. Dat is 
nou eenmaal wetenschappelijk vastgesteld. Daarbij denken wij ook dat we met z’n allen wel-
licht wat zijn doorgeslagen. Er lijkt een cultuur te zijn ontstaan waarin excessief alcoholgebruik 
normaal is. Ga maar na; er zijn al speciale alcoholpoli’s, waar wel 1000 tot 1500 gevallen per 
jaar binnen worden gebracht. Alcoholgebruik heeft vaak een slechte invloed op het gedrag 
en dat geldt helemaal voor jongeren. Nogmaals, wat dat betreft juichen wij het toe dat onze 
overheid het gebruik van alcohol onder jongeren aan banden wil leggen. Maar met alleen een 
nieuwe wet ben je er niet. De uitvoering van deze wet vergt veel tijd van de controlerende 
instanties (vanaf 2013 is dat de lokale overheid). En die tijd is er nauwelijks, terwijl een conse-
quente aanpak van groot belang is. Er zal een lange termijnoplossing moeten komen waarbij 
ook de grote drankproducenten zoals Heineken worden betrokken. Wij zijn bang dat alleen het 
invoeren van deze wet kan leiden tot juist meer problemen. 

Aan de andere kant heeft deze maatregel grote, praktische gevolgen voor de jeugdsozen in 
de regio. Hun voortbestaan komt simpelweg in gevaar. Op dit punt in ons relaas is het van 
belang dat we een toelichting geven op de plek van de jeugdsozen in het jongerenbeleid in 
uw gemeente. Jeugdsozen en zeker ook de actieve deelname van de jongeren in en voor 
deze jeugd centra spelen een belangrijke rol in het jeugdbeleid. De sozen geven de jongeren 
een eigen plek. Een plek die te reguleren is, die te controleren valt. De deelname van de 
jongeren zelf om zo’n soos draaiende te houden en de mate waarin deze jongeren elkaar 
onderling aanspreken en corrigeren, is succesvol en uniek in Nederland. Dat is wel gebleken 
na gesprekken met collega’s uit andere delen van het land en de wereld.

Deze jeugdsozen kosten natuurlijk wel geld. Geld dat voor een groot deel wordt verkregen uit 
de baromzet. En of we het nou leuk vinden of niet, door de nieuwe wetgeving zal die baromzet 
gaan dalen. En dus wordt het moeilijker voor de sozen om het hoofd boven water te houden. 
Aangezien de jeugdsozen de pilaren zijn waarop het succesvolle jongeren(werk)beleid steunt, 
is het van belang dat de sozen blijven bestaan. Dus zal er moeten worden gezocht naar an-
dere structurele bronnen van inkomsten. Kortom, we moeten op zoek naar een nieuw model 
om jeugdsozen levensvatbaar te laten zijn. Er wordt door verschillende partijen stijf nagedacht 
om de sozen levensvatbaar te houden maar vooralsnog is er nog geen oplossing in zicht.    

Wij hopen van harte dat de nieuwe wet succesvol zal zijn en dat onze jeugdsozen nog lang 
mogen bestaan en aan de basis blijven staan van een succesvol jongerenbeleid. Daar zullen 
we, samen met de jeugd, voor knokken. Want we willen koste wat kost voorkomen dat de ge-
schiedenis zich gaat herhalen. Dat onwenselijk gedrag van jongeren buiten bereik valt en dat 
ze het stiekem op een zuipen zetten in een of andere caravan. 

Jongerenwerk Barkema & De Haan’ is werkzaam in het ver-
spreidingsgebied van dit blad. Maandelijks praten de heren 
Teye Barkema en Ronald de Haan u bij over actuele zaken 
in de wereld van jongeren.
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     KATTENOPPAS 

Kunt u tijdelijk niet voor uw kat(ten) 
zorgen ? CAT HAPPY neemt het graag 
van u over !

CAT HAPPY houdt zo goed mogelijk de 
dagelijkse routine vast, zodat er voor de die-
ren zo weinig mogelijk verandert.

Een kat voelt zich het prettigst in zijn eigen 
omgeving. Met oppas aan huis blijven ze in 
hun vertrouwde omgeving en houden ze hun 
eigen lekkere plekjes, kattenbak en voer. 

Kijk op WWW.CATHAPPY.NL  
Mail naar info@cathappy.nl
Bel met 06-42672378

Dorien Blaauwwiekel
Arwerderpad 6

Sauwerd                                  

Zaken vermist

of vernield?

Sinds enige tijd verdwijnen er in 
Sauwerd 's nachts zaken uit tui-

nen en/of worden vernield. Andere 
dorpsbewoners treffen onverwacht 
goederen in hun tuin aan, die niet 

van hen zijn.

In al deze gevallen het advies om 
hier melding van te maken via

 0900-8844.

Zie ook 'meldingen' op pagina 
11.
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Online Contact tussen zorgvrager en mantelzorger

Omdat voorzieningen uit de dorpen verdwijnen zoals: de notaris, banken, gemeentehuis, win-
kels enz. wil de Verzoamelstee  proberen met behulp van ICT de diensten terug te geven.

De zorgkosten zullen de komende jaren flink oplopen door o.a. de vergrijzing, toename chro-
nische zieken, stijging patiënten in de geestelijke gezondheidszorg.

De zorgbehoevende/ouderen zullen langer thuis blijven wonen. Daardoor nemen mantelzor-
gers een steeds grotere plaats in, in de zorg voor o.a. ouderen.

Mantelzorgers gaan steeds meer een hoofdrol spelen om ouderen langer thuis te laten wonen. 
Zij vervullen de rol van regisseur/coördinator, maar hebben daarnaast ook een eigen leven 
(gezin, privé, werk).

Contact met de zorgvrager en met het sociale netwerk rondom de zorgvager is cruciaal.

Behoefte van de mantelzorger en de zorgvrager
Voor het contact met de zorgvrager en regie/coördinatie rondom de zorg ontstaat behoefte 
bij de mantelzorger aan extra (technologische) ondersteuning. Dit kan de afstand tot de zorg-
vrager verkleinen en ontlast de mantelzorger.

De behoefte van de zorgvrager is zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Ook hebben 
zorgvragers een sterke behoefte aan gevoel voor veiligheid en zekerheid. En voor hen is het 
sociale netwerk van groot belang omdat dit het welzijn van de zorgvrager zal verhogen.

ICT als hulpmiddel
Kan de ICT ingezet worden om te voorzien in de behoeften van zorgvrager en zorgverlener 
(mantelzorger) en is dit realiteit?

De Verzoamelstee wil dit graag uittesten en onderzoeken. Het doel hiervan is om antwoord te 
krijgen of Online contact een bijdrage aan de leefbaarheid en het welzijn van de zorgvrager 
kan leveren en of het de mantelzorger ontlast.

Hoe werkt het?
Om dit uit te testen hebben we een aantal koppels nodig. Online contact is bedoeld voor zowel 
de zorgvrager (graag wonend in Adorp of Sauwerd) als mantelzorger (kan in een andere plaats 
wonen b.v. Winsum) van verschillende leeftijden. De zorgvrager krijgt een tablet in bruikleen 
en de mantelzorger installeert de app op zijn of haar computer. Deze app biedt de mogelijkheid 
tot beeldbellen via een skypeverbinding, het bijhouden van een gezamenlijke agenda voor 
afspraken en een notitieblok waar in gewerkt kan worden. Het is eenvoudig aan te leren en 
eenvoudig in gebruik.

Enige computerkennis wordt wel gevraagd en i.v.m. de tablet een wifi/draadloos internet. 

Voor de proef zijn nog twee koppels nodig (mantelzorger en zorgvrager)
Heeft u belangstelling om aan dit onderzoek deel te nemen, neem dan contact op met de Ver-
zoamelsteemedewerker Ria Maring,  06 48874340 of  r.maring@s-w-d.nl
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Tabletcursus Verzoamelstee Adorp succesvol

Op dinsdag 3 december jl. hebben 
de cursisten hun behaalde certifi-
caat in ontvangst genomen.

Hierbij de  trotse geslaagden die de 
tabletcursus hebben gevolgd bij de 
Verzoamelstee.

“Dat ik dit allemaal mag meema-
ken", waren de woorden van de 
oudste cursist.

Ook de vrijwilligers zijn in de 
bloemetjes gezet als dank voor 
hun hand- en spandiensten.

Wat is het prachtig om te zien 
dat mensen op hogere leeftijd 
het werken op de tablet oppa-
kken en er plezier in hebben. Er 
is een nieuwe wereld voor hen 
opengegaan.

Door middel van het gebruik van de tablet kunnen ouderen langer in hun eigen omgeving 
(Adorp) blijven wonen en dat is toch het mooiste wat je hen wilt toewensen.

Vrijwilligers gevraagd om formulieren rond te brengen in Adorp

Verder vraag ik namens Eveline (de onderzoeker Verzoamelstee) of er mensen in Adorp zijn 
die voor 1 keer vragenlijsten willen rondbrengen onder alle 65 plussers die in Adorp wonen.

In Adorp moeten er ongeveer 110 lijsten rondgebracht worden. Hoe meer vrijwilligers hoe snel-
ler het gaat.

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers de lijsten persoonlijk afgeven.

Mochten mensen niet reageren dan krijgen zij een herinnering. Het is de bedoeling dat de vrij-
williger dan belt naar de betreffende oudere. Zij/ hij krijgt hiervoor € 1,00 per telefoontje.

Eveline geeft eind februari hierover uitleg. De datum wordt nog bekend gemaakt.

Op maandagmorgen 11 februari komt Eveline op de inloopochtend van de 55+ iets vertellen 
wat er t.z.v. met de vragenlijsten is gedaan.

Wie vindt het leuk om mee te doen?
Mocht je vragen hebben schroom dan niet om mij te bellen. Ik ben te bereiken  06 48874340 
(b.g.g. spreek dan even je naam en telefoonnummer in dan bel ik z.s.m. terug!!) of  
r.maring@s-w-d.nl
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Derde jamsessie Culturele Commissie Adorp winterseizoen 2013-2014

De Culturele Commissie Adorp organiseert op zondag 26 januari december de derde jamses-
sie in het winterseizoen 2013-2014  in Café Restaurant 't Witte Hoes aan de Provincialeweg in 
Adorp. Deze sessie begint om 16.00 uur en de toegang is gratis.

De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp zijn al weer het elfde seizoen ingegaan. In 
de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten en zangers/zangeressen de weg naar Adorp 
te vinden om gezellig mee te jammen. Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere keer als vaste 
muzikant aanwezig. De samenstelling van de rest van de band verschilt per keer.

Tijdens iedere jamsessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikan-
ten, nummers mee te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers 
ten gehore te brengen. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten 
moet men zelf meenemen.

Voor muziekliefhebbers dus weer de gelegenheid om in een intieme setting muziek te maken 
of om van muziek van anderen te genieten, want toehoorders zijn natuurlijk ook van harte 
welkom.
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VOEDINGSADVIESBUREAU BROUWER
DIEETADVIES – VOEDINGSADVIES – VOORLICHTING

persoonlijk advies en begeleiding voor gezonde en zieke mensen
om fit te worden en te blijven

én lekker en gevarieerd te eten!
Truus Brouwer, uw diëtist

Locatie: Plantsoenweg 13 9771 AC  Sauwerd
www.brouwer-dietist.nl – info@brouwer-dietist.nl – 06 51596073

Europa Kinderhulp regio Groningen in 2014 40 jaar

De Stichting Europa Kinderhulp is een landelijke organisatie zonder winstoogmerk en bestaat 
geheel uit vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.

De Stichting is in 1961 opgericht en is sinds 1973 actief in de noordelijke provincies. Vanaf 
1974 is Groningen een zelfstandige regio.

In de afgelopen jaren hebben veel “kwetsbare” kinderen kunnen genieten van een zomerva-
kantie bij gastouders in onze provincie, een ervaring die hen niet kan worden afgenomen.

In de laatste jaren is het aantal vakantie gastouders echter drastisch teruggelopen. In het jaar 
2000 konden wij voor ruim 160 kinderen een plek vinden, in 2013 waren dat er 71. Deze terug-
gang is niet alleen in Groningen, maar ook in de rest van Nederland merkbaar.

De vakantiekinderen komen hoofdzakelijke uit gezinnen waar sociale en/of financiële proble-
men zijn. De ouder(s) houden wel van hun kinderen maar zijn niet in staat om ze die verzor-
ging, aandacht en liefde te geven die zij nodig hebben. Ook zijn er kinderen die in een tehuis 
verblijven. 

Hoewel de situatie in Europa sinds 1961 is veranderd, is het werk van Europa Kinderhulp nog 
steeds nodig. Vooral met het aanhouden van de huidige crisis zijn er steeds meer kinderen die 
in armoede leven, ook in Nederland. Voor hen is deze crisis extra voelbaar omdat het in tijden 
van voorspoed al moeilijk voor hen is. Kinderen die het in hun dagelijks leven niet gemakkelijk 
hebben. Als vakantie gastouder kunt u voor hen het verschil maken in hun moeilijke leven.

Al deze kinderen zijn gebaat met een periode van geborgenheid, aandacht en liefde. Een pe-
riode dat ze 3 keer per dag te eten krijgen en een veilig bedje om in te slapen. Voor hen is het 
belangrijk dat zij de problemen van thuis kunnen vergeten en ongedwongen kind kunnen zijn. 
Dure uitstapjes worden zeker niet van de vakantie gastouders verwacht, gewoon meedraaien 
in het gezin. Dit is voor hen een voorbeeld om mee terug te nemen.

Mocht uw belangstelling zijn gewekt, weet dan dat u er tijdens de vakantieperiode niet alleen 
voor staat. De twee coördinatoren van de kinderreis zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week 
bereikbaar om u bij te staan.

In de provincie Groningen komen kinderen uit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met Mevr. A. van der Ploeg,  0594-614299 of van 
dinsdag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur met het landelijke secretariaat  0118-627974.

Ook kunt u kijken op  www.europakinderhulp.nl, daar staan ook de data van de kinderreizen 
in 2014 vermeld.
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Noaberschap Adorp

Een activiteit ondersteunt door de  Verzoamelstee.

Noaberschap was vroeger een ingeburgerd begrip in het Oosten en Noorden van het land. 
Binnen de Noaberschap geldt de Noaberplicht. Dit houdt in een verplichting, de noabers, bij 
te staan in raad en daad indien dat nodig is. Natuurlijk had je vroeger je familie om te helpen,  
maar familie alleen was niet voldoende, je had ook je noabers gedurende je hele leven hard 
nodig.  Een noaber biedt praktische en emotionele ondersteuning in allerlei omstandigheden.

In de loop der jaren is de samenleving veranderd. We leven inmiddels in een geïndividuali-
seerde samenleving. Je bent steeds minder afhankelijk van elkaar. Dat wordt zo beleefd in de 
stad maar ook op het platteland. Op het platteland is er ook concurrentie tussen de eigen buurt 
en alle sociale activiteiten daarbuiten; je werk, vrienden en familie buiten de buurt of dorp en 
allerlei activiteiten die ten koste gaan van het Noaberschap.

Tegenwoordig maken bewoners op het platteland  steeds meer hun eigen keuzes.  Er vinden 
verschuivingen plaats in de sociale relaties. Directe buren hoeven niet meer veel met elkaar 
te makente  hebben en je kunt er zelf voor kiezen of je een vriendschappelijke relatie met je 
buren aangaat of redelijk anoniem wil leven.

Ondanks deze veranderingen is de noaberschaps gedachte in Adorp nog springlevend. De 
meeste Adorpers  onderhouden goede contacten met de buren of mensen uit het dorp. In de 
vakantie let men op elkaars huis, geven de planten water enz.  Allemaal met gesloten beurzen  
en misschien  wordt er door de jaren heen eens een wederdienst verrekend. 

Het uitwisselen van diensten, modern Noaberschap, wordt momenteel in veel gemeenten uit-
gezet.  De overheid bezuinigd, er is krimp op het platteland, winkels verdwijnen, we hebben 
het allemaal druk, druk ,druk. Om voorbereid te zijn op  de toekomst en omdat we  graag 
zolang mogelijk met plezier in Adorp willen blijven wonen willen we door het uitwisselen van 
diensten onbekende talenten in Adorp tot ontwikkeling brengen. Via modern Noaberschap de 
inwoners van Adorp bij elkaar brengen.

We hebben het idee opgevat om daar eens wat extra energie in te steken. Noaberschap is een 
te groot goed om niet voluit te benutten. Volgend jaar op zaterdag 8 maart 2014 organiseren 
we  een sociale markt van Adorpers voor Adorpers en door Adorpers. We vragen alle Adorpers 
die dag, of op een ander moment, iets voor iemand anders uit het dorp of voor het dorp in het 
algemeen te doen. Dat kan iets heel kleins zijn of iets wat je leuk vindt om te doen of iets wat 
je wilt geven, iets praktisch, iets idealistisch, iets gezelligs, iets nuttigs, iets eetbaars of.....

Zet de datum van zaterdag 8 maart  2014 alvast in uw agenda!

Namens de initiatiefgroep, Ab Alblas en Ria Maring.

Verzoamelstee Adorp
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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s

Iedere vrijdag aanschuiven in Artharpe van 17.30-18.00 uur. Opgeven kan tot en met woens-
dag in Artharpe (050-3061664), bij Agnes ( 06-20299063), een briefje in de brievenbus of 
mailen naar  agnesrozeboom@hotmail.com.

De prijs is € 7,50 exclusief drankjes; voor basisschoolkinderen € 5. Een voordeelkaart voor 6 
maaltijden is € 40.

Vrijdag 17 januari
Hoofdgerecht:   Zalm uit de oven met gemengde groenten en aardappelkroketjes
Nagerecht:        Chocolade wentelteefjes

Vrijdag 24 januari
Voorgerecht:    Italiaanse groentesoep
Hoofdgerecht:    Gevulde kipfilet (Bio) met pasta en verse tomatensaus 

Vrijdag 31 januari (Veg)
Hoofdgerecht:    Broccoli - geitenkaas quiche, aardappel/salade
Nagerecht:      Romige yoghurt met rood fruit

Vrijdag 7 februari
Gesloten i.v.m. toneeluitvoering Laomas

Eilanden van stilte in 't Sael

In ons hectische bestaan zijn wij altijd op zoek naar rust en stilte. Maar vinden wij haar ook, 
en waar dan? Verhalenverteller Herman Kruize neemt u mee op reis in de stiltecoupé langs 
eilanden van stilte. Wie zitten er bij hem in de coupé. Wat ziet hij en wat maakt hij mee? In 
het prachtige en sfeervolle voorhuis, 't Sael, van de 13e eeuwse pastorie in Groot Wetsinge, 
brengt verhalenverteller Herman Kruize, met muzikale begeleiding, zijn dramatische, humoris-
tische en verfrissende voorstelling.

De datum is woensdag 15 januari om 20.00 uur.

Deze voorstelling is inclusief heerlijke zelfgemaakte pas-
sende hapjes. En kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u 
verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is re-
serveren wenselijk.

Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 2196

Fotografisch Geheugen: sporen in de voormalige gemeente Adorp

Iedere maand verschijnt een aflevering, de eerstvolgende in het volgende Contactblad. 

Westers Plakboek

De eerstvolgende aflevering van "Westers Plakboek" verschijnt in het komende Contactblad. 
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Passies en Havinga - Absint in 't Sael

ABSINT is een programma rond de Franse componist Erik Satie (1866-1925). Het betreft pi-
anomuziek, verhaal en zang, in combinatie met film en dans.

Het programma bestaat uit twee delen.

In het eerste deel worden enkele liederen van Satie ten gehore gebracht; aan de hand van 
de veelal wonderlijke teksten introduceren Passies en Havinga de muziek van Satie en zijn 
zonderlinge persoonlijkheid. Na de pauze wordt de film “Satie and Suzanne” vertoond. Dit 
betreft het gedramatiseerde en gedanste liefdesverhaal van Satie met de schilderes Suzanne 
Valadon, uitgevoerd door Cirque du Soleil. De film wordt vertoond zonder het originele geluid, 
waarbij de prachtige pianomuziek van Satie wordt gespeeld door Johanan Havinga. Het ver-
haal in de film wordt verteld door Gea Passies.

De datum is zaterdag 25 januari om 20.00 uur.

Deze voorstelling is inclusief heerlijke zelfgemaakte passende hapjes. En kost €15,-.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.
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Gerard en Gerben van Reenen met de "Winterreisse" van Schubert

De wintermaanden hebben een eigen 
sfeer en vormen een mooi decor voor een 
uitvoering van Schubert’s “Winterreise”. 
Deze sfeer wordt nog versterkt door het 
speciale decor dat ’t Sael hiervoor biedt.

Vader en zoon, Gerard en Gerben van 
Reenen, hebben “Winterreise” al meer-
dere keren uitgevoerd, o.a. in Utrecht, 
Zwolle, Amsterdam en Slot Zuylen. “Win-
terreise” is een cyclus van 24 liederen, die 
Schubert in 1827 schreef op teksten van 
Wilhelm Müller (1794-1827). Schubert zelf 
omschreef de “Winterreise” als een reeks 
huiveringwekkende liederen. Hij vond dat 
deze liederen hem persoonlijk meer aan-
grepen dan alle liederen die hij daarvoor 
gecomponeerd had.

De datum is zondag 23 februari om 15.00 
uur.

Deze voorstelling is inclusief heerlijke 
zelfgemaakte passende hapjes. En kost 
€15,-.

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

Heerlijkheid Harssens weer duidelijk gemarkeerd met grenspalen

Na vierhonderd jaar Heerlijkheid Harssens zijn er zes grenspalen geplaatst rondom het ge-
bied Heerlijkheid Harssens. Het verborgen gebied van de Heerlijkheid Harssens is vanaf 16 
december 2013 weer gemarkeerd. Het gebied ligt tussen Adorp en Paddepoel.

Een heerlijkheid is een oude middeleeuwse bestuursvorm. Het gebied is voor veel stadjers 
en ommelanders onbekend, maar met het plaatsen van de paaltjes hoopt de Stichting Heer-
lijkheid Harssens dat het gebied weer zichtbaar wordt. De stichting probeert nieuw leven te 
blazen in de geschiedenis van Heerlijkheid Harssens.

De palen staan nabij het borgterrein Harssens aan de Oude Hunze, op twee plaatsen langs 
de provinciale weg N361 tussen Groningen en Adorp, aan het Koningslaagtepad nabij de mo-
len, bij het bezoekerscentrum De Buitenplaats Reitdiep en bij de Oude Nadorst aan de Oude 
Adorperweg.

n verhoal ien t Grunnegers

Een Groninger verhaal geschreven door Bé Kuipers verschijnt in ieder geval eenmaal per 
maand. Het eerstvolgende verhaal kunt u in het komende Contactblad verwachten.

Groninger verhalen Bé Kuipers online:   www.contactblad.info/groningerverhalen.html
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge

Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kun-
nen 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!

Waar bij de inloopochtenden de computers klaar staan en de vrijwilligers aanwezig zijn. Waar 
bij de themaochtenden informatie wordt gegeven op allerlei gebied. Soms vrolijk, soms een 
wat zwaarder onderwerp, voor elk wat wils dus.

Ook als u niet en Adorp, Sauwerd of Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan….
kom gerust. Ieder is van harte welkom.

Maandag 20 januari: Themaochtend 'fietstocht' van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te 
Sauwerd
Deze morgen vertelt de heer Marius Sieders over zijn fietstocht naar Santiago de Compostela.
Een reisverslag van een fietstocht van Nederland naar Spanje. Een geweldige onderneming!
Waarom doe je zo iets en waarom op de fiets? En in welk jaargetijde kan dit? Wat neem je zoal 
mee en waar overnacht je? Is het gevaarlijk? Heb je leuke contacten onderweg? Heel veel 
vragen, hij zal ze beantwoorden! Santiago de Compostela is een bedevaartoord sinds 1200. 
Deze tocht doen mensen ook te voet…

Maandag 27 januari: Inloopochtend van 10.00 – 12.00 uur in "Ubbegaheem" te Sauwerd.
Ook nu weer de gelegenheid om samen een kop koffie te drinken!! U kunt rustig binnenlopen, 
tijd voor een praatje is er altijd. 
Ook de vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig. Heeft u nog vragen over de computer, 
de Laptop of de tablet. Wilt u informatie over het volgen van een cursus? Hebt u een cursus 
gevolgd en weet u het even niet meer? Kom gerust langs!

Maandag 3 februari: Thema-ochtend 'ouderenmishandeling' van 10.00-12.00 u. in "Ar-
tharpe" te Adorp
Ouderenmishandeling komt regelmatig voor en wordt meestal niet of 
te laat herkend.
In deze presentatie legt mevrouw Grietje Nieland uit wat men onder 
ouderenmishandeling verstaat, hoe je het bespreekbaar kan maken 
en wat je er aan doet. Er wordt gebruik gemaakt van de nieuwe dvd 
‘Je ziet het pas als je het gelooft!’. Aan de hand van de filmpjes op 
de dvd gaan we met elkaar in gesprek over het thema ouderenmis-
handeling.

Maandag 10 februari: Inloopochtend met informatie "Verzoamelstee" van 10.00-12.00 u.  
in “Artharpe” te Adorp
Deze ochtend komt Eveline Hagens iets vertellen over de Verzoamelstee-vragenlijst, die een 
aantal van u heeft ingevuld. Eveline vertelt waarvoor ze de Verzoamelstee-vragenlijsten heeft 
gebruikt, over haar onderzoek over computergebruik en contact met elkaar en wat hebben die 
twee nou met elkaar te maken? 
U mag vragen stellen en zij zal haar best doen deze te beantwoorden.

Uiteraard is er ook deze morgen weer tijd voor een kop koffie en het praatje van alledag. De 
computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Bent u bezig met een cursus 
en zijn er vragen? Stel ze gerust. 

Maandag 17 februari: Themaochtend 'Weidevogels' van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" 
te Sauwerd
Vanmorgen komt hobbyfotograaf Mark Schuurman. Hij woont in Sauwerd, werkt als commu-
nicatieadviseur bij de Rijksoverheid, maar als het even kan trekt hij er op uit om vogels te fo-
tograferen: vanuit de auto, struinend vanuit een schuilhut of gewoon door ergens te staan en 
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af te wachten. Wie al eens op zijn site  www.birdbeauty.nl heeft gekeken weet hoe geweldig 
zijn foto’s zijn en met hoeveel geduld dit gebeurt! 
Het zijn niet alleen vogels die hij fotografeert, ook van de storm in november waren er foto’s 
van hem te zien in bijvoorbeeld het Nieuwsblad van het Noorden.

Maandag 24 februari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
Deze ochtend is er ook weer de gelegenheid om een kop koffie te komen drinken en voor het 
praatje van alledag. U kunt rustig binnenlopen, een luisterend oor is er altijd!!
Ook de vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig.
Heeft u vragen over de computer, de Laptop of de iPad/tablet. Wilt u informatie over het volgen 
van een cursus? Hebt u een cursus gevolgd en weet u het even niet meer? Kom gerust langs!

Maandag 3 maart: Thema-ochtend 'Voeding' van 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
Een gezonde voeding draagt bij aan een goede oude dag. Mevr. Sanne Alberts, diëtist bij LBG-
diëtisten, zal deze ochtend een lezing geven over voeding.
De lezing geeft antwoord op de volgende vragen:
Waarom is een gezonde volwaardige voeding belangrijk?
Hoe zit het met koolhydraten, vetten en eiwitten?
Hoeveel heeft u op een dag nodig?
En wat is het nut van supplementen?
We sluiten af met een korte workshop over koolhydraten en er is ruimte voor het stellen van 
vragen!

Maandag 10 maart: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Artharpe" te Adorp
U kunt ook nu weer binnenlopen voor het praatje van alledag. De koffie staat klaar en een 
luisterend oor is er altijd! 
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig om u met raad en daad bij te 
staan. Hebt u vragen over iPad, Tablet of Laptop? Ook hiervoor is hulp aanwezig. Ook op vra-
gen over een cursus die u volgt of zou willen volgen kunt u antwoord krijgen!

Maandag 17 maart: Thema-ochtend 'Grunneger Toal' van 10.00-12.00 u. in "Ubbega-
heem" te Sauwerd: Miemeraotsies ien de Grunneger Toal.
Deze ochtend wordt verzorgt door mevr. Coby Vermeeren. Ze komt met verhaaltjes, 
gedichtjes,over de Groninger taal en met muziek.
Naar ons idee een gezellige morgen waarin de Groninger taal centraal staat!

Maandag 24 februari: Inloopochtend van 10.00-12.00 u. in "Ubbegaheem" te Sauwerd
Deze ochtend is er ook weer de gelegenheid om een kop koffie te komen drinken en voor het 
praatje van alledag. U kunt rustig binnenlopen, een luisterend oor is er altijd!!
Ook de vrijwilligers van de Digitale Hoek zijn aanwezig.
Heeft u vragen over de computer, de Laptop of de iPad/tablet. Wilt u informatie over het volgen 
van een cursus? Hebt u een cursus gevolgd en weet u het even niet meer? Kom gerust langs!

Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker  050 3061036
Klaas Wiersema 3061384
Trijntje Kruijer 3061318
Janny van Es 3061446

Koersbal- en Jeu-de-boulesclub Sauwerd zoekt leden

De koersbal- en jeu-de-boulesclub Sauwerd zoekt dringend nieuwe leden (alle leeftijden 
welkom), anders gaat de club ten ziele. En als iets weg is komt het niet meer terug.

We spelen op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Inlichtingen te verkrijgen bij Nelly Rasker 050-3061036.
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Digitale hoek Sauwerd zoekt vrijwillige docenten

We geven de volgende cursussen:

Windows 7; Windows 7 vervolg; Windows 8; Piacasa fotobewerking; facebook; fotoboek ma-
ken; 'mijn eigen tablet' voor iPad en voor Android.

Informatie en/of aanmelding bij: Piet Drijfhout  050-3061960 of Nelly Rasker  - 3061036.

Met spoed chauffeur gezocht voor vervoer leerlingen Sauwerd-Adorp

Stichting leerlingenvervoer Sauwerd e.o

ZOEKT WEGENS OMSTANDIGHEDEN MET SPOED 

CHAUFFEUR M/V

voor het vervoer van kinderen uit Sauwerd naar basisschool "OBS De Wierde" in Adorp v.v.

 

    OP DE WOENSDAG, DONDERDAG EN VRIJDAG

Nadere inlichtingen: 

Anita Almeida  050-3061849
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Unicef Nieuws

Mede dankzij Unicef is de kindersterfte sinds 1990 gedaald met ruim 40 %. En in de plaatsen 
waar Unicef werkt, werken heel veel inlandse mensen. Er zijn ook veel vrijwilligers, vrouwen 
en mannen. Ze gaan met materiaal van het hospitaal het land in. Een kist boven op hun hoofd, 
of op een fiets van Unicef. Ze brengen medicijnen, vitaminen, Plumpy’nut (voedzame noten-
pasta voor ondervoede kinderen) en kunnen antibiotica geven tegen longontsteking. Ze heb-
ben een kralenketting in hun kist, waarmee ze tellen hoe vaak een kind ademt en dan weten 
ze of het antibioticum nodig heeft.

De komende twee jaar is het thema van Unicef breng de kindersterfte naar 0. Nu sterven er 
nog  19.000 per dag en we werken naar  00000. Daar hebben we uw hulp bij nodig.

Met vriendelijke groet,
Verkooppunt Lies Eldering
 /  Kerkstraat 16   9771 BE Sauwerd  -  050-3061016

Nieuws van CBS de Meander

Onze school is weer volop in bedrijf en we genieten nog steeds van alle mooie veranderingen 
op onze school. We zijn blij met deze veranderingen, maar houden ook het oude nog in stand. 
Zo sparen we nog steeds lege batterijen en oude kaarsen (hiervan maken we nieuwe). Ook de 
spaarlampen en kleine cartridges zijn bij ons welkom. Loop gerust de school binnen en lever 
het in.

We zijn blij dat u met ons mee wilt sparen! Uw niet gebruikte kleding kunt u in de kledingcon-
tainer op ons schoolplein deponeren. We zijn heel blij met deze kleding, want wij krijgen als 
school daar een kleine vergoeding voor. De container is inmiddels al drie keer geleegd!

Heeft u nog handdoeken en dekbedovertrekken in een redelijke staat? Dit mag u inleveren bij 
ons in school. Deze handdoeken en dekbedovertrekken worden namelijk door het Leger des 
Heils, Delfzijl in hun kledingwinkel verkocht. Zij hebben deze spullen dringend nodig en hebben 
een oproep gedaan. Het geld dat zij daarvoor krijgen wordt gebruikt voor hun maaltijdproject 
voor minder bedeelden.

Crea-ochtend elke tweede woensdag van de maand

Elke tweede woensdag van de maand is er een crea-ochtend in Sauwerd.

Van 9.30 tot 12.00 u. u in de kerk de Hoeksteen bezig met u eigen hobby. De opzet is dat 
iedereen wat meeneemt om mee aan de slag te gaan. Zo kunt u anderen inspireren en zelf 
ook van anderen leren.

Op dit moment wordt er veel gedaan met handwerken, maar ook wordt er geschilderd, gevilt 
en met de naaimachine gewerkt.

De ochtenden zijn voor jong en oud en voor man en vrouw. Kleine kinderen kunnen ook 
meegenomen worden.

Natuurlijk hoeft u niets mee te nemen, u kunt ook komen om te kijken en voor de gezelligheid. 
De eerstvolgende creaochtend is op 8 januari.

De koffie en thee staan dan voor u klaar!

Adres: Oude Winsumerstraatweg 7 in Sauwerd
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Speeldata 2014 van toneelvereniging LAOMAS

� Winsum (VVV)* De Hoogte    zaterdag 18 januari
� Bedum AOV vrijdag 31 januari
� Adorp Dorpshuis Artharpe  vrijdag 7 en zaterdag 8 februari
� Sauwerd Dorpshuis Ubbegaheem zaterdag 15 februari
� Winsum Winkheem* dinsdag 18 februari
� Winsum Zalencentrum De Hoogte vrijdag 28 februari en zaterdag 1 maart
� Leens (Dorpsbelangen) Pro Rege   zaterdag 8 maart
� Delfzijl theater de Molenberg vrijdag 14 maart

Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur behalve de voorstelling in theater de Molenberg. 
Deze begint om 20.15 uur. Dit jaar voor het eerst met geplaceerde plaatsen!

Kaarten voor de Molenberg alleen te bestellen via  www. demolenberg.nl of  0596-614000.

Besloten voorstellingen zijn aangegeven met een sterretje *.

Wij zien u graag bij één van onze optredens!
Alleen van de voorstellingen in Adorp en Sauwerd, verzorgt LAOMAS zelf de (voor)verkoop 
van kaarten. Voor alle andere optredens is dat niet het geval.

Wij hebben de medewerkers van het Esso tankstation in Adorp en Jannes en Martha Hoven-
kamp van Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd, wederom bereid gevonden om de voorverkoop 
van onze optredens in Adorp en Sauwerd te verzorgen. 

Let op: de kaarten voor Adorp zijn alleen verkrijgbaar via het Esso tankstation, de kaarten voor 
Sauwerd bij zowel het Esso tankstation als bij Dorpshuis Ubbegaheem.

Een vriendelijk verzoek om de kaarten contant en met gepast geld te betalen. Op onze voor-
verkoop adressen worden geen reserveringslijsten bijgehouden. 

Mocht u kaarten gekocht hebben en kunt een voorstelling onverhoopt niet bezoeken, kunnen 
wij niet op voorhand garanderen dat LAOMAS de kaarten terug neemt. 

De voorstellingen met een sterretje, zijn besloten bijeenkomsten. Dit betreft de optredens op 
18 januari respectievelijk 18 februari, beiden in Winsum.  

Voor kaarten voor het optreden in Bedum, kunt u zich wenden tot de Algemene Oranje Ver-
eniging Bedum of u koopt een kaart aan de zaal. 

De voorverkoop van kaarten van het optreden in De Hoogte in Winsum (28 februari en 1 
maart) vindt plaats bij Sporthuis Winsum. Voor het optreden in Leens, kunt u terecht aan de 
zaal (op de avond van het optreden).

Voorverkoop Adorp en Sauwerd
De voorverkoop voor de voorstellingen in Adorp, begint op vrijdag 24 januari bij tankstation 
Esso in Adorp.  Denkt u aan gepast geld? De kaarten in de voorverkoop zijn € 7,50 per stuk. 
Aan de zaal betaalt u € 8,50 per kaart. De voorverkoop sluit op vrijdag 7 februari om 12 uur. 

De voorverkoop voor de voorstelling in Sauwerd, begint op vrijdag 31 januari bij tankstation 
Esso in Adorp en bij Dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd. Denkt u aan gepast geld? De kaarten 
in de voorverkoop zijn € 7,50 per stuk. Aan de zaal betaalt u € 8,50 per kaart. De voorverkoop 
sluit op zaterdag 15 februari om 12 uur. 

Op de avonden van de voorstellingen in Adorp en Sauwerd, gaat de zaal om 19.00 uur open !
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RECTIFICATIE Proefproject Zuivel- en sappakken gemeente Winsum

De proefperiode van de sappakken liep officieel af op 1 november. Inmiddels 
heeft de gemeente de proef verlengd tot 1 februari 2014. Tot 1 februari 2014 
heeft VV Sios toegezegd deze weer in te zamelen tijdens het ophalen van 
het oud papier. Denkt u erom dat u de hiervoor bestemde zakken goed af-
sluit?? Sappakken die aangeboden worden in dozen en open zakken zullen 
niet worden meegenomen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bestuur VV SIOS

	  

Programma van de NBvP van Vrouwen van Nu afd. Adorp 2013-2014

Alle avonden te houden in Dorpshuis Artharpe, aanvang 19.45 u.

15 januari 2014 Jaarvergadering / Hapjesavond

12 februari KNF geleidehond

12 maart Verhalen over IJsland met Greetje Groen

9 april Hersenstichting

Half april Afsluitend reisje van het seizoen 2013-2014. Wederom zullen 
we ons laten verrassen door de dames van de reiscommissie.

We hopen dat u zult genieten van onze gezamenlijke avonden!

                   Het bestuur

Afdelingsavond van 18 december 2013 in Artharpe te Adorp

Opening en welkom door Miep.

We kregen kerstkoekjes gemaakt door onze Engelse gast mevr. Nicky Nelson Blikker. Onder 
het genot van warme appelsap met kruiden begonnen we de avond.

De notulen van 13 november werden voorgelezen en goedgekeurd.

Mededelingen
De kerstmarkt heeft het fantastische bedrag van € 298,-- opgebracht. In 2012 was het € 205,--.

Ziekencommissie
Ook Mieny kreeg een cadeau (wc rol met inhoud).

Onze gast vertelde en liet een film zien over Engelse kerstgebruiken en tradities. Ook
mochten we verschillende dingen proeven o.a. een christmas pudding.

Het inpakken van een klein cadeautje in een lege wc ro! met een spreuk was een leuke bezig-
heid. De kerstman was ook aanwezig en deelde vervolgens de cadeautjes uit. De spreuken 
werden door iedereen voorgelezen.
Mevr. Nelson werd bedankt voor de gezellige avond en kreeg een mandje met attenties aange-
boden.

Miep sloot de vergadering.
Willy Sikkens
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Recepten

Linzensoep met worst
Nodig:
• 1 eetlepel olijfolie
• 1 ui, gesnipperd
• 2 tenen knoflook, fijngesneden
• 1 stengel bleekselderij, fijngesneden
• 1 wortel, in plakjes
• 250 g linzen, blond
• 1 l groentebouillon
• 2 laurierblaadjes
• 1 kruidnagel
• 2 aardappels vastkokend, in stukken
• 1/2 citroen, geperst
• 1 rookworst (250 g), in plakjes

Bereiding:
• Verwarm in een pan met dikke bodem de olijfolie. Fruit de ui en de knoflook licht aan, voeg 

de bleekselderij en de wortel toe en bak al roerend 5 minuten.
• Voeg de linzen toe en giet de bouillon erbij. Voeg de laurier en de kruidnagel toe en laat 40 

minuten zachtjes koken. Voeg na 20 minuten zachtjes koken ook de stukken aardappel toe.
• Verwijder de laurierblaadjes en de kruidnagel en breng tot slot de linzensoep op smaak met 

het citroensap en (versgemalen) peper en zout.
• Verwarm op het laatst de worst in de soep. Serveer eventueel met brood en/of een salade.

Preisoep
Nodig:
• 1 el roomboter
• 2 grote preien (ongeveer 400 g)
• 1 teentje knoflook, fijngesneden
• 3 grote aardappelen, geschild en in blokjes
• 2 groentebouillontabletten
• 1 bekertje zure room (125 g)
• verse bieslook, gesneden

Bereiding:
• Was de prei en snijd in ringen. Verhit de boter in een grote pan en bak hierin al roerend de 

prei en de knoflook ongeveer 2 minuten.
• Voeg de aardappelblokjes, de bouillontabletten en 1 liter water toe en breng aan de kook. 

Laat op laag vuur 15 minuten koken.
• Breng op smaak met peper en zout. Pureer de soep met een staafmixer of keukenmachine. 

Giet de soep terug in de pan en meng de zure room erdoor. Verdeel over 4 kommen en gar-
neer met de gesneden bieslook.
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