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Uitgeven en verschijnen Contactblad
Het Contactblad wordt digitaal uitgegeven via  www.contactblad.info. Maandelijks verschijnen er twee edities, met uitzondering van 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 geprint (die van de 1e van de
maand) en tegen vergoeding onder belangstellenden verspreid door de plaatselijke Verenigingen Dorpsbelangen (zie onder).

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 gemaakt in het Contactblad en/of via  www.contactblad.info. Aan het aanbieden van kopij kan
geen automatisch recht van publicatie worden ontleend.
Overnemen van teksten uit het Contactblad/Auteursrecht
Een andere persoon of organisatie die - op wat voor wijze dan ook - een deel of delen van de
teksten wil overnemen, vermenigvuldigen, dan wel openbaar maken, dient daartoe contact op
te nemen met de betreffende auteur (persoon dan wel organisatie).

Contactblad staat los van de verenigingen Dorpsbelangen

Het Contactblad is een zelfstandig verschijnend blad dat geheel los staat van de verenigingen Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd-Wetsinge. De verenigingen Dorpsbelangen 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.

Verspreiding en bezorging papieren Contactblad
De Verenigingen Dorpsbelangen van Adorp en van Sauwerd en Wetsinge verzorgen plaatselijk 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.
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Agenda activiteiten Adorp, Sauwerd, Wetsinge e.o.
Activiteiten onder voorbehoud van niet gemelde wijzigingen.
Meldingen voor deze agenda via  contactblad-asw@planet.nl of twitter  @Contactblad
oktober
maand
nu t/m 22
16-20
17
20
20

17.30 u.
05.00 u.
10.00 u.

24
26

17.30 u.
15.00 u.

27
30/31

10.00 u.

31
31
31

17.30 u.
19.00 u.
21.00 u.

november
1-17
1
20.00 u.
3
10.00 u.
7
7
17.30 u.
10
10.00 u.
11
13.00 u.
16
17
24
december
1
9

13.00 u.

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor 17-22 nov. (zie pag. 20)
Snoeihout bij gemeente aanmelden via ' 0595 447777 (zie pag. 11)
Geen treinverkeer traject Sauwerd-Roodeschool maar bussen wegens
werkzaamheden aan o.a. spoorwegovergangen
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (voor info en menu zie pagina 25)
Gepland einde werkzaamheden spoorlijn Sauwerd-Roodeschool
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Voedselbank', Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 27)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (voor info en menu zie pagina 25)
Concert Ensemble Travertijn (fluit, spinet en piano), 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 30)
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 27)
Snoeihoutronde in Adorp en Sauwerd, aanbieden op 30 oktober; aanmelden tot en met 22 oktober via ' 0595 447777 (zie pagina 11)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (voor info en menu zie pagina 25)
Halloween kinder disco in Ubbegaheem te Sauwerd
Halloween Party in Ubbegaheem te Sauwerd

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor 17-22 nov. (zie pag. 20)
Fanfarecorps Adorp, najaarsconcert, Artharpe te Adopr (zie pag. 29)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Zorg', Artharpe te Adorp (zie p. 27)
Uitloopdag snoeihout ronde (zie pagina 11)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (voor info en menu zie pagina 25)
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, Artharpe te Adorp (zie pagina 27)
Uitje Rode Kruis naar Orchideeënhoeve in Haren (zie pagina 28)
Concert Noota Saxofoon Duo, 't Sael te Groot Wetsinge
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Klenie Bimolt', Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 27)
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend, Ubbegaheem te Sauwerd (zie p. 28)

Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Wonen', Artharpe te Adorp (zie pagina 28)
Uitje Rode Kruis naar Kerstfair Grootegast (zie pagina 28)

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 okt.
9.30 u. - ds. H. Pol
26
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
2 nov.
9.30 u. - ds. A. de Leeuw
9
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
13
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
16
9.30 u. - Mw. ds. A. Diesemer
23
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
30
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
7 dec.
9.30 u.
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
14
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
21
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk

Jeugddienst
Dankdag
Laatste zondag kerkelijk jaar
Eerste Advent, Heilig Avondmaal
Tweede Advent
Adventssamenzang
Derde Advent
Vierde Advent

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
19 okt.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J. Oosterhuis
26
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
2 nov.
9.30 u. - ds. W.L. de Graaff
14.15 u. - ds. W. Jagersma
5
19.30 u. - ds. W. Jagersma
9
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
16
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. J.M. Beute
23
9.30 u. - ds. J. van der Wal
14.15 u. - ds. H.W. van Egmond
30
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.M. Alsderda
7 dec.
9.30 u. - ds. J. Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma
14
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. L.S.K. Hoogendoorn
21
9.30 u. - ds. L. Boonstra
14.15 u. - ds. H.W. van Egmond

Dankdag

Heilig Avondmaal

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 middags om 15.00 u. Plaats van samenkomst is dorphuis "Artharpe" te Adorp.
Voor kerkdiensten zie ook:  www.dgkgroningen.nl/
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Ophalen oud papier
Onder voorbehoud van wijzigingen:
SIOS
De laatste vrijdag van de maand m.u.v. juli.
Fanfarecorps Adorp
De eerste donderdag van de oneven maanden.

Vanaf 18.00 u.
Vanaf 18.00 u.

	
  

Voedselbank

	
  

De producten die in oktober worden ingezameld zijn: lang houdbare zuivelproducten en
verzorgingsmiddelen.
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.

Vaste activiteiten
Iedere week:
maandag
dinsdag
woensdag
sporten

bibliobus Adorp (naast de kerk), 9.50-11.05 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.15-12.15 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.

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

Inzamelingsacties

2 t/m 9 nov.

Voedselbank: lang houdbare zuivelproducten en verzorgingsmiddelen
(voor inleveren zie pagina 5).
Voedselbank: rijst, macaroni en verdere pastaproducten, kuipjes of pakjes margarine en bak- en braadproducten (voor inleveren zie pag. 5).
Dorcas Voedselactie (zie pagina 30)

17-22 nov.

Collecte Nationaal MS Fonds; daarvoor collectanten gezocht (zie p. 20)

december

Voedselbank: koffie, thee en koffiemelk (voor inleveren zie pagina 5).

oktober
november

www.contactblad.info
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Informatie huisarts L. Gussenhoven 			
								


Spoedlijn
Alarm

3061281
3062247
112

Praktijk: Burchtweg 6 te Sauwerd
maandag, dinsdag en vrijdag
8:00-17:00 u.
woensdag en donderdag
8:00-12:30 u.
woensdag- en 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 in Sauwerd: 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.
Spreekuur: op afspraak: ’s ochtends en
wanneer dit vol is ook ’s middags. Bij
voorkeur bellen tussen 8 en 12 uur (om dezelfde dag terecht te kunnen graag voor 9 uur
bellen)
De assistente stelt u enkele vragen om de urgentie te kunnen bepalen, dit voor een goede
spreekuur planning. Per afspraak worden 10
minuten gereserveerd, als u denkt meer tijd
nodig te hebben, dit graag aangeven.
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 wonden, kneuzingen, verbrandingen etc. Als u van
tevoren belt kunnen wij rekeningen houden
met uw komst.
Telefonisch spreekuur: ‘s morgens bij de
assistente aanvragen. De dokter belt u dan
aan het eind van de ochtend of begin van de
middag.
De praktijkassistentes: Gemma van Donkelaar, Ilona Slagter, Selie Taselaar en Rinarda van Dijk maken voor u afspraken en
u kunt bij hen terecht met vragen, voor adviezen en informatiefolders. Tevens voor het
verwijderen van hechtingen, het meten van
de bloeddruk en het gewicht, verbinden van

wonden, het bepalen van Hb (bloedarmoede)
en bloedsuiker (diabetes) het geven van injecties en vaccinaties en het maken van uitstrijkjes. Deze zaken het liefs op maandag,
dinsdag en vrijdag tussen 13:00 en 15:00 u.
Uitstrijkjes door de assistente op afspraak
maandag en dinsdag om 11:00 uur
Urine onderzoek: graag ochtend urine inleveren in een schoon potje met naam.
(Potjes gratis verkrijgbaar bij de assistente.)
Herhalingsrecepten: lege doosjes en flesjes
met etiket (of alleen de etiketten) liefst gebundeld in “het kastje” zetten. Ook kunt u telefonisch herhalingen doorgeven.
Voor 10:00 uur gebracht of gebeld betekent
twee werkdagen later ophalen bij de uitdeelpost van de apotheek (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 uitnodigen op het spreekuur.
Stikstofbehandeling: (wratten en overige
huidongerechtigheden) op afspraak.
Wijzigingen van uw gegevens: (gezins)situatie, adres of verzekeringsgegevens graag
z.s.m doorgeven aan de assistente.

Fysiotherapie Cohen & Co, Burchtweg 6, Sauwerd
6
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Informatie diverse organisaties en instellingen
Buurt- en Thuiszorg, diversen
Wegens de diverse grote veranderingen in de thuiszorg is het nu ondoenlijk om hier actuele
informatie te geven.
Neem contact op met uw huidige zorgaanbieder dan wel het WMO-loket.

Welzijn, diversen
Stichting Welzijn & Dienstverlening : Mantelzorgondersteuning, Seniorenvoorlichting, Verzoamelstee
 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
Uitvaartvereniging Wetsinge-Sauwerd
Secretariaat: Stationsstraat 25 9771 AD Sauwerd
Ledenadministr.: mw. A. Nomden, Oosterstraat 4 9771 AS Sauwerd
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, Adorp



050 5425962




050 3061728
050 3061188

Uitvaartzorg Bert van Dijken



050 3011241

Algemene telefoonnummers
Sociale woningbouw

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

Ubbegaheem
Artharpe
Gas en stroom
Openbare verlichting
Waterbedrijf

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

Openbaar vervoer
Regiotaxi
Regiopolitie

reisinformatie
minimaal 1 uur van tevoren bellen
Alarmnummer

www.contactblad.info
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050 4023750
0800 0236622
050 3061457
050 3061664
0800 9009
038 8516110
050 3688688
0900 9292
0900 0911
0900 8844
112
7

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.
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 bijvoorbeeld meldingen van vermiste containers, aanvragen voor nieuwe containers, omwisseling of
niet geleegde containers kunt u bellen met de Milieudienst Groningen, : 050-367 10 00. Of ga
naar  www.gemeente.groningen.nl/restafval.
WORDT U GRAAG DIRECT GEHOLPEN? MAAK EEN AFSPRAAK!
Voor veel zaken 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! Kijk op  www.winsum.nl in de gemeentewinkel, bij de A. van Afspraak maken. U kunt uw voorkeur aangeven voor een tijdstip.
Uiterlijk op de eerstvolgende werkdag ontvangt u van ons een uitnodiging voor een afspraak.
Wilt u liever telefonisch een afspraak maken, bel dan  0595 447777. Voor bereikbaarheid zie
de gegevens aan het begin van deze pagina.
Komt u alleen voor het afhalen van een reisdocument of rijbewijzen? Dan helpen we u
direct aan de snelbalie (zie hierboven voor de openingstijden).
GEEN AFSPRAAK EN TOCH LANGSKOMEN?
Ook zonder afspraak kunt u langskomen. U moet er dan wel rekening mee houden dat u mogelijk enige tijd moet wachten, voor u wordt geholpen.
ONLINE REGELEN:  www.winsum.nl
Veel uittreksels en verklaringen kunt u aanvragen wanneer het ú uitkomt, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. In de gemeentewinkel op  www.winsum.nl plaatst u een bestelling, en
binnen vijf werkdagen ontvangt u het uittreksel in uw brievenbus.
SMS-SERVICE VOOR HET AFHALEN VAN RIJBEWIJS EN REISDOCUMENT
U heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van onze sms-service als u een rijbewijs of een
reisdocument aanvraagt. U ontvangt dan van ons een sms-je als uw rij- of reisdocument voor
u klaar ligt. Wilt u gebruik maken van deze gratis service, geef dan bij de aanvraag uw mobiele
nummer door aan de medewerkers van het Klantcontactcentrum. Het mobiele nummer wordt
alléén voor de aanvraag gebruikt. U kunt het document op maandag, dinsdag en donderdag
van 08.30 uur tot 16.00 uur bij onze receptie afhalen. Op woensdag kunt u zelfs tot 19.00 uur
bij ons terecht. Op vrijdag zijn we ’s morgens tot 12.30 uur open. Voor het afhalen van rij- en
reisdocumenten hoeft u geen afspraak te maken.
8
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Raadsvergaderingen live op internet
De raadsvergaderingen zijn live te volgen op  www.winsum.nl. Na afloop kunt u de vergadering ook terugzien of bepaalde fragmenten nog eens naluisteren. Zo kunt u, waar en wanneer
u dat wilt, de raadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven van wat er speelt.
algemene APP Bestuursinformatie
Om papierloos vergaderen mogelijk te maken is de App Bestuursinformatie Winsum ontwikkeld. De App is te downloaden via  www.winsum.nl (raadsvergaderingen).
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 raadsbijeenkomst. 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 informerende en opiniërende behandeling door de gemeenteraad. Verder bestaat het recht tot inspreken 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 voorafgaand 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 themabijeenkomsten krijgt u de gelegenheid de raad hierover te informeren en mee te praten over het
onderwerp. Meer informatie via  www.winsum.nl.
ELEKTRONISCH GEMEENTEBLAD
Vanaf 1 januari 2014 is de gemeente wettelijk verplicht een elektronisch gemeenteblad uit te
geven en daarin minimaal de algemeen verbindende voorschriften bekend te maken. U vindt
het elektronisch gemeenteblad via  https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Beschikt u niet over internet? Dan bent u van harte welkom de bekendmakingen in het gemeentehuis in te zien.
E-MAILSERVICE BEKENDMAKINGEN
Wist u dat u deze gemeenteberichten ook per e-mail kunt ontvangen?
U kunt u zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis 'E-mailservice Bekendmakingen'. Meld u aan via  www.overheid.nl en ontvang de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per mail.
Hoe werkt het?
	
  
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk systeem, waar veel gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van maken. Zo kunnen ook inwoners van andere
gemeenten via  overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Winsum. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen.
Daarnaast kunt u van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen
bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen. U maakt een
profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens
kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven
van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt
ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.
www.contactblad.info
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Sinds 1 januari zijn gemeenten verplicht om een deel van de publicaties uitsluitend elektronisch bekend te maken. De gemeente Winsum publiceert alle publicaties elektronisch.
COÖRDINATIEVERORDENING WINSUM
De gemeenteraad van Winsum heeft op 16 september 2014 de Coördinatieverordening Winsum vastgesteld. De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. U kunt de
verordening vinden in het digitale gemeenteblad via  www.winsum.nl/gemeenteblad.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden vergunningen gecoördineerd
afgehandeld. Dit betekent dat er meerdere toestemmingen tot één besluit leiden, met daarbij
één rechtsgang. De Wabo biedt echter géén mogelijkheden tot het coördineren van een vergunningbesluit met een wijziging van het bestemmingsplan. Via de coördinatieverordening
wordt het mogelijk om samenhangende besluiten gelijktijdig voor te bereiden. Daarmee wordt
de dienstverlening richting de klant verbeterd. De besluitvorming wordt zo transparanter en
efficiënter. In de beroepsprocedure worden het vaststellingsbesluit en de verleende vergunning dan behandeld als één besluit. Tegen de gecoördineerd genomen besluiten kan slechts
eenmaal beroep ingesteld worden.
ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• bouwen van een uitbouw aan de woning, De Vang 1 in Adorp, 9774PW (2014-0102, 18 september 2014)
De rayonarchitect van Libau Welstands- en Monumentenzorg Groningen behandelt de ontvangen 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.
MELDING WET MILIEUBEHEER (ART. 8.40)
Burgemeester en wethouders hebben een melding ontvangen:
• Voor de uitbreiding werktuigenberging bij een melkveehouderijbedrijf op het perceel Provincialeweg (9773) te Wetsinge. De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt vanaf 9
oktober gedurende 4 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De
melding voldoet aan het genoemde besluit.
• Van een melkveehouderijbedrijf op het perceel Provincialeweg 34 (9774) te Adorp. Het betreft hier een naamswijziging. De melding valt onder het activiteitenbesluit en ligt vanaf 14
oktober gedurende 4 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis. De
melding voldoet aan het genoemde besluit.
GEMEENTE WINSUM BIEDT STARTERSLENING
Bent u starter op de koopwoningmarkt, maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen voor uw
eerste koopwoning? Dan komt u misschien in aanmerking voor een starterslening. Kijk op 
www.winsum.nl voor meer informatie.
OPROEP: SNOEI OVERHANGEND GROEN!
Momenteel zijn planten en struiken flink aan het groeien. Overhangend groen langs de openbare weg kan soms voor overlast zorgen, vooral op stoepen en paden. Er kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan wanneer overhangende takken en struiken het vrije uitzicht belemmeren.
Zeker mensen met een beperking hebben hier veel last van.
De gemeente Winsum krijgt dan ook regelmatig klachten over overhangend groen langs de
openbare weg. Vaak uit particuliere tuinen. Overhangend groen zijn bomen en struiken, die
over de erfscheiding heen hangen, over het trottoir of de straat. De gemeente roept dan ook
op om bij het onderhoud van uw tuin het overhangend groen weg te snoeien.
In deze periode is de gemeente bezig met de reguliere snoeiwerkzaamheden van het gemeentelijk groen. Per wijk/dorp wordt het overhangend groen gesnoeid, zodat paden en wegen overzichtelijk blijven.
10
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Snoeihoutronde MOBIELE VERSNIPPERAAR 27 oktober t/m 7 november
Net als in het voorjaar kunnen inwoners van de dorpskernen in de gemeente Winsum dit najaar het snoeihout laten inzamelen. Van 27 oktober tot en met 7 november rijdt een wagen van
Beheer en Onderhoud rond met een mobiele versnipperaar. U kunt zich aanmelden om uw
snoeihout gratis te laten versnipperen; het kan dan worden teruggespoten op uw terrein. Ook
kunt u uw snoeihout laten afvoeren. Meldt u ook hiervoor van te voren aan. Let wel: snoeihout
bestaat uit takken. Dus geen boomstammen of stronken, of puin!
Houdt u rekening met het volgende:
• U mag maximaal 2 m3 aanbieden. Het hout moet netjes gestapeld aan de kant van de weg
liggen, niet vastgebonden, wel met alle takken in één richting.
• Leg het snoeiafval op de eerste dag van de route aan de kant van de weg. De routes en
data staan in onderstaand schema genoemd. Snoeihout dat na de aangegeven dag van
aanbieden wordt neergelegd, wordt niet opgehaald. De route wordt maar één keer gereden!
• Bewoners van straten waar ook de vuilophaalwagen niet kan komen, kunnen hun snoeiafval
aanbieden op de plaats waar zij normaal hun huisvuilcontainer aanbieden.
• Wij vragen om uw telefoonnummer, zodat we u in noodgevallen kunnen bellen. In principe
bellen wij u dus niet! Als u het hout heeft aangemeld, wordt het in ieder geval opgehaald.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het hout een aantal dagen blijven liggen..
Telefonisch aanmelden
Aanmelden kan tot en met woensdag 22 oktober, ' 0595) 447777. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.30 en 16.00 uur. Op vrijdag tot 12.30 uur.
Adorp en Sauwerd:
Dag van aanbieden: donderdag 30 oktober
De route wordt gereden op 30 oktober en 31 oktober.
Voor alle routes geldt een uitloop op vrijdag 7 november.
U kunt uw snoeihout ook zelf afvoeren
Op de vrijdagen 31 oktober en 7 november kunt u uw snoeihout gratis aanbieden op de gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a, geopend van 12.30 tot 15.30 u.
Ook kunt u uw snoeiafval aanbieden bij het Vuilverwerkingsbedrijf te Usquert, als u dat met een
personenauto (eventueel met een aanhanger) vervoert. Daar zijn wel kosten aan verbonden.
BELASTINGEN BELEIDSREGELS
Op 7 oktober 2014 zijn door het college van burgemeester en wethouders de “Beleidsregels
betreffende automatische betaling van de aanslagen” vastgesteld. Deze beleidsregels treden
in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. Deze beleidsregels
zijn te vinden op onze website www.winsum.nl en liggen ter inzage in een verzamelmap bij
het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Iedereen kan op verzoek, tegen betaling, een
afschrift krijgen van deze beleidsregels.
AANBESTEDINGSPROCEDURE HULP BIJ HET HUISHOUDEN
De gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum
hebben besloten voor de inkoop van de Hulp bij het Huishouden een bestuurlijke aanbestedingsprocedure te gaan voeren. Het gaat om hulp zoals die zal worden geleverd vanaf 1
januari 2015 aan cliënten, die daarvoor een beschikking hebben ontvangen. Met de huidige
aanbieders van de Hulp bij het Huishouden zijn hierover gesprekken gestart. Heeft u als niet
gecontracteerde aanbieder van Hulp bij het Huishouden belangstelling omdat u in 2015 ook
deze diensten zou willen leveren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de heer H.
Scholten, * Scholten@factumadvies.nl of mevrouw J. Rozema, * Burozema@gmail.com.
Informatie over aardbevingen door gaswinning
Heeft u vragen over schade door aardbevingen, over compensatie daarvan of over andere
onderwerpen die daarmee te maken hebben? Kijk op  www.winsum.nl; daar vindt u Wonen
en Leven informatie over aardbevingen door gaswinning.
www.contactblad.info
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OP DE FIETS NAAR STATION? GEBRUIK DE FIETSENREKKEN!
In Baflo, Sauwerd en Winsum zorgen fout of te lang geparkeerde fietsen voor een rommelig straatbeeld en soms voor gevaarlijke situaties.
Daarom gaat de gemeente hier vanaf 1 juli toezicht op houden. Is een
fiets buiten de rekken geplaatst, dan zet de toezichthouder de fiets op
een willekeurige plek in de stalling, voorzien van een waarschuwing. 	
  
Op deze manier houden we de stationsgebieden netjes en voor iedereen toegankelijk.

BAAS EN HOND IN de gemeente WINSUM
In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en een vriend voor de kinderen. Ook voor
anderen kan een hond plezierig zijn. Toch ontvangt de gemeente Winsum regelmatig klachten
over hondenpoep en overlast door honden.
Wist u dat in de gehele gemeente Winsum:
• een hond altijd aangelijnd moet zijn op de weg binnen 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 een bekeuring riskeert als uw hond zijn behoeften op de weg of het voetpad doet? Als u de
uitwerpselen onmiddellijk verwijdert bent u uiteraard niet in overtreding.
• dat dit niet alleen in het dorp Winsum geldt, maar in alle dorpskernen van de gemeente Winsum?
Loslopende honden
Binnen de bebouwde kom moet elke hond dus aangelijnd zijn, in het buitengebied hoeft dat
niet. Uiteraard bent u als hondenbezitter ook in het buitengebied verantwoordelijk voor uw
hond. U heeft een zogeheten zorgplicht. Zo zorgt u als hondenbezitter ervoor dat uw hond op
de paden blijft en niet in het weiland terechtkomt. Gebeurt dat toch, dan kunt u hiervoor een
bekeuring krijgen.
Hou rekening met anderen
Voor een hond kan vrij rondlopen en rennen heerlijk zijn. Maar niet iedereen voelt zich op
zijn gemak met loslopende honden. Vooral kinderen kunnen angstig zijn. Loslopende honden
kunnen soms bedreigend overkomen, zowel voor andere honden als voor mensen. Ook al is
een hond niet agressief van aard, dan nog kan de ander schrikken van de hond. Omgekeerd
kan een hond ook schrikken en hierdoor onverwacht gedrag vertonen. Wij verzoeken u als
hondenbezitter om hier rekening mee te houden: als er wandelaars of mensen met kinderen in
de buurt zijn, lijn dan ook in het buitengebied uw hond aan en hou uw hond kort.
Hondenpoep
Een hond moet elke dag uitgelaten worden. De hondenpoep die daarvan het
gevolg is, is voor veel inwoners een grote ergernis. Niemand vindt het leuk
om in hondenpoep te trappen, bovendien ziet de straat er vies uit. Honden
doen hun behoefte waar het hun uitkomt. Een hond ziet niet waar het wel of
niet mag. U als eigenaar kunt uw hond daarin sturen. Zorg er daarom voor
dat uw hond binnen de bebouwde kom aangelijnd is en zijn behoeften niet
op de weg, het voetpad of op en rondom een kinderspeelplaats doet.

	
  

SPORT IS GEZOND. IDEEËN OM MEER MENSEN IN BEWEGING TE KRIJGEN? MAAK
GEBRUIK VAN HET SPORTSTIMULERINGSFONDS
Heeft u ideeën om inwoners die nog niet sporten of bewegen, in actie te laten komen? Dan
kunt u subsidie uit het sportstimuleringsfonds aanvragen. Met deze regeling kunnen nieuwe
plannen en projecten op het gebied van sportstimulering gesubsidieerd worden.
Bewegen is goed voor je en ook heel gezond. Maar nog niet iedereen doet het. Misschien
heeft u plannen om daarin verandering te brengen. Bijvoorbeeld door aan de slag te gaan met
ouderen binnen uw vereniging. Of ideeën over schoolsport, gezondheidslessen op school,
skeelerclinics etc. De gemeente heeft voor initiatieven op het gebied van sportstimulering
€ 15.000,- beschikbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl. Of bel met mevrouw
J. de Boer-Pontier, bereikbaar via het klantcontactcentrum, ' (0595) 447777.
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IPROEF INZAMELING DRANKENKARTONS VERLENGD TOT EIND 2014
Ruim een jaar kunt u als inwoner van de gemeente Winsum uw drankenkartons (melk- en
sappakken) apart inleveren, samen met het oud papier. De inzameling zou na afloop van deze
landelijke proef in afwachting van een landelijke regeling tot 1 juni
duren. Inmiddels is duidelijk geworden dat deze landelijke regeling
in zal gaan per 1 januari 2015. De gemeente heeft dan ook besloten
de mogelijkheid om drankenkartons apart aan te bieden, tot het eind
van het jaar voort te zetten. Tegelijk met de evaluatie van Diftar zal
de gemeente in het najaar een definitief besluit nemen over de manier waarop drankenkartons in de toekomst ingeleverd en verwerkt
kunnen worden.
De speciale zakken zijn verkrijgbaar bij het gemeentehuis, de gemeentewerkplaats (Schouwerzijlsterweg 8a) en in alle supermarkten, m.u.v. de Aldi. Lever uw drankenkartons uitsluitend
in deze zakken in en zorg ervoor dat de zakken goed zijn afgesloten. Meer info vindt u op 
www.winsum.nl/afval
SNOEIHOUT EN GROENAFVAL NIET MEER GRATIS NAAR MILIEUSTRAAT USQUERT
Sinds 1 januari kunt u uw snoeihout en overig groenafval niet meer gratis aanbieden bij de
Milieustraat in Usquert. DAfvalbeheer Noord-Groningen is gestopt met composteren op deze
locatie. Geleverd snoeihout en groenafval moet worden afgevoerd. Voor Afvalbeheer NoordGroningen brengt dit extra kosten met zich mee.
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.
Kijk voor meer informatie op  www.afvalbeheernoordgroningen.nl.
HET KGA-DEPOT AAN DE SCHOUWERZIJLSTERWEG
Op vrijdagmiddag, van 13.30 tot 15.30, is het depot voor klein gevaarlijk afval aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum geopend. U kunt hier uw klein chemisch afval inleveren. Hieronder leest u wat wel en niet bij het klein chemisch afval hoort. Naast chemisch afval kunt u bij het
gemeentedepot ook frituurvet inleveren. Ook wit- en bruingoed kunt u bij het gemeentedepot
inleveren. Maar let op: Voor wit- en bruingoed betaalt u een verwijderingsbijdrage. Daardoor
moet de leverancier van een nieuw apparaat het oude apparaat voor u afvoeren!
Geen huisvuil
Wat u beslist niet bij het kga-depot kunt inleveren, is uw huisvuil! Daar moet u zelf zorg voor
dragen, in de grijze container die bij uw huis hoort.
Wel
Accu; batterij (batterijen kunt u ook bij supermarkten
inleveren)
Benzine; motorolie; afgewerkte olie; remolie; oliefilters
Bestrijdingsmiddel
Etsvloeistof (salpeterzuur; zwavelzuur)
Fotofixeermiddel; -ontwikkelaar
Gootsteenontstopper vloeibaar
Injectienaald
Kwikschakelaar
Kwikthermometer
Lampenolie
Medicijnen
Petroleum
Spaarlamp; tl- en LED-lamp (spaarlampen kunt u ook
bij elektronicazaken inleveren)
Verf; lak; beits
Verfproducten (verdunner; reiniger; afbijtmiddel)
Zoutzuur
www.contactblad.info

Niet
Ammonia; spiritus
Armatuur
Balpen; viltstiften; cartridges
Bleekwater; ontsmettingsmiddel
Cd; diskette
Cosmetica
Foto's; dia's
Fotostopbad; negatieven
Geverfd hout; verduurzaamd hout
Halogeenlamp
Koperpoets; zilverpoets
Nagellak; -remover
Snelontkalker
Spuitbus (leeg)
Verfblikken (leeg); kwasten met
uitgeharde verf
Videoband; cassettebandje
Vlekverwijderaar
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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’ overtredingen 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.
VEILIGE PUBLIEKE TAAK
Drie op de vijf medewerkers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie
en geweld tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Ook in deze regio. De gemeente wil
daarom met andere overheidsinstellingen samenwerken aan het project Veilige Publieke Taak.
De gemeente Winsum heeft afgelopen week een brief verzonden naar zo’n 25 instellingen in
de gemeente over de ‘Veilige Publieke Taak’. Doelstelling van het programma is om in 2015
in alle sectoren een vermindering van 25% van het aantal voorvallen van agressie en geweld
te realiseren.
Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak adviseert, informeert en ondersteunt werkgevers
met een publieke taak, opdat hun werknemers zonder beletsel hun werk kunnen uitvoeren.
Kijk voor meer informatie op  www.evpt.nl.
PARKEREN OP DE STOEP? NIET DOEN!
Steeds vaker komen bij de gemeente meldingen binnen dat stoepen geblokkeerd worden door
auto’s. De auto’s staan dan geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd. Hierdoor moeten
voetgangers de straat op. Dit is bijzonder lastig voor kinderen, mindervaliden, mensen in een
rolstoel of mensen met een kinderwagen. Ook leidt dit tot gevaarlijke situaties.
Zoek een correcte parkeerplek
Parkeer niet op de stoep, maar langs de stoep. De stoep is bedoeld voor voetgangers. Ook als
er weinig parkeerplaatsen in de buurt zijn of de weg smal is, mag u niet parkeren op de stoep.
Parkeer waar mogelijk in een parkeerhaven of op een parkeerplek. Ook al betekent dit dat u
wat verder moet lopen. Ook parkeren binnen 5 meter van een kruispunt, voor een inrit of uitrit,
in een parkeerverbod en buiten de vakken in een woonerf is niet toegestaan. Daar waar een
blauw verkeersbord met een ‘P’ staat mag u alleen in de parkeervakken parkeren.
Extra controles
De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) gaat meer handhaven op parkeren. Parkeert
u op de stoep, dan riskeert u een boete. Deze kost u € 90,-. Parkeer uw auto dus gewoon waar
het mag.
Samen zorgen voor een veilige stoep voor voetgangers, wij rekenen op uw medewerking!
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.
14
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Subsidieplafond voor Sportstimuleringsfonds 2014 vastgesteld
De raad heeft in 2013 het sportbeleid van de gemeente Winsum vastgesteld. Bij de vaststelling
van dit beleid zijn ook middelen beschikbaar gesteld voor een Sportstimuleringsfonds.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor het jaar 2014 voor het
Sportstimuleringsfonds het subsidieplafond is vastgesteld op € 15.000,--. U kunt een subsidie
aanvraag indienen om gebruik te kunnen maken van dit fonds.
Hoe werkt het?
Om in aanmerking te komen voor het Sportstimuleringsfonds, kunt u een aanvraag indienen
voor incidentele subsidie. Dit is een subsidie voor bijzondere incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor maximaal twee
keer voor een zelfde project of activiteit subsidie wordt verleend.
Formulier
Een aanvraag voor een incidentele subsidie dient u voor aanvang van de activiteit bij burgemeester en wethouders in te dienen, door middel van een volledig ingevuld en ondertekend
aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
Criteria
De aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van inhoud van
het sportbeleid en de ‘Algemene subsidieverordening gemeente Winsum 2011’. Er wordt per
aanvraag bepaald of de activiteit of het project past in het sportbeleid en hoeveel subsidie er
wordt verstrekt. Na het bereiken van het subsidieplafond kan voor het betreffende jaar geen
subsidie meer worden verleend, ook al voldoet een aanvraag aan het gemeentelijke subsidiebeleid.
Meer informatie
Het sportbeleid kunt u vinden op  www.winsum.nl/vrije tijd/sport. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met mevrouw J.de Boer-Pontier van team Samenleving, bereikbaar via het
klantcontactcentrum,  (0595) 447777.
HULP ONLINE NOORD
Bij Hulp Online Noord kunt u online hulp krijgen van maatschappelijk werkers. U kunt hier
anoniem uw vraag stellen op het gebied van welzijn, ondersteuning en maatschappelijke
dienstverlening. Dat kan door middel van een chatspreekuur, maar ook door het maken van
online afspraken, of het verkrijgen van online hulp op maat.
Online hulpverlening is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Al ruim 200.000 mensen krijgen
in Nederland online hulp. Het is belangrijk om op tijd hulp te vragen. Online hulp is te vinden
op  www.hulponline-noord.nl.
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:

UITSCHRIJVINGEN gemeentelijke basisadministratie
De gemeente heeft de plicht ambtshalve uitschrijvingen uit de gemeentelijke basisadministratie 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.
www.contactblad.info
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ZORG DAT U GOED GEREGISTREERD STAAT
Veel mensen geven niet tijdig het juiste adres door aan hun gemeente. Toch is dit erg belangrijk. De persoonsgegevens die de gemeente van u heeft, worden gebruikt door ruim 600 overheidsorganisaties. 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 aanvragen van een paspoort.
Hoe controleert u uw gegevens?
U controleert uw gegevens gemakkelijk en snel via  mijn.overheid.nl. Als uw gegevens kloppen, gebruiken ook andere overheden uw juiste gegevens. U kunt inloggen op  mijn.overheid.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.
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.
Paspoort wel of niet afgeven op vakantiebestemming
De Rijksoverheid adviseert paspoorten niet af te geven of te laten kopiëren door hotels, accommodatieverschaffers en campings. Het is voldoende als u uw paspoort of identiteitskaart
toont, zodat de accommodatieverschaffer uw identiteit vast kan stellen en de gegevens kan
noteren. Op  www.anwb.nl kunt u een briefje downloaden, dat u kunt tonen als de accommodatieverschaffer om afgifte van uw paspoort vraagt. Het briefje is beschikbaar in het Duits,
Frans, Italiaans, Spaans, Engels en Turks. U kunt het briefje ook verkrijgen bij het Klantcontactcentrum van het gemeentehuis. Verder kunt u bij de ANWB een ID cover aanschaffen, die
alle gegevens afschermt die de accommodatieverschaffer niet nodig heeft (zoals uw burgerservicenummer). Ook kunt u zelf kopieën maken en deze gegevens onzichtbaar maken. Volg
hierbij de adviezen op van de Rijksoverheid.
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 ‘leefbaarheidsbudget 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 zwerfvuilactie, 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 kunt u krijgen bij mevrouw J. de Boer-Pontier,  0595-447777 (afwezig op
woensdag en vrijdag).
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BEMIDDELING BIJ BUURTOVERLAST
Ervaart u conflicten in uw buurt? Dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Vrijwillige buurtbemiddelaars begeleiden inwoners die overlast ervaren in hun buurt. Buurtbemiddelaars zijn er
voor specifieke situaties, zoals geluidsoverlast, parkeer- en stankoverlast, huisdierenoverlast,
intimidatie en andere onderlinge conflicten. De buurtbemiddelaars worden begeleid door de
Stichting Welzijn en Dienstverlening. U kunt buurtbemiddeling inschakelen als u zelf ook bereid bent om met uw buren te praten over mogelijke oplossingen.
Wilt u buurtbemiddeling inschakelen, of wilt u zelf vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Bel of
mail met Lisette Stuut,  0595-441123,  buurtbemiddeling@s-w-d.nl.
geef discriminatie geen kans! maak melding, melden helpt!
Als inwoner van de gemeente Winsum kunt u gratis advies en ondersteuning krijgen van Discriminatie Meldpunt Groningen. Bent u afgewezen, wordt u de toegang geweigerd op basis
van kenmerken die er niet toe doen, of wordt u gepest? Bel  050-5498702 of bezoek onze
 www.discriminatiemeldpuntgroningen.nl
NIEUW! De App “Discriminatie melden”
De app 'Discriminatie melden' werkt eenvoudig. De app kan onder de naam ‘discriminatie
melden’ gratis worden gedownload via de Iphonestore en Androidstore. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Landelijke Brancheorganisatie van Antidiscriminatiebureaus (LBA).
BURGERNET
Deelnemers van Burgernet leveren, samen met vele andere inwoners, een bijdrage aan een
veilige woon- of werkomgeving. Burgernetacties worden direct opgestart nadat er bijvoorbeeld
een vermissing, een overval of een straatroof heeft plaatsgevonden. Deelnemers in de omgeving van het incident ontvangen een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar
een persoon of voertuig.
Nieuw: Burgernet-mail
Burgernet heeft sinds kort ook de mogelijkheid om Burgernet-mails aan haar deelnemers te
versturen. Tot nu toe werd Burgernet vooral ingezet om vermiste personen, verdachten of
voertuigen op te sporen. Burgernet wordt nu ook gebruikt om deelnemers te waarschuwen bij
veiligheidsincidenten in de buurt. Dit gebeurt met de nieuwe functie Burgernet-mail. Burgernetmail maakt deelnemers alert op verdachte situaties of als de politie getuigen zoekt van bijvoorbeeld een woninginbraak of een brandstichting.
Burgernet-mails worden verstuurd kort nadat een incident heeft plaatsgevonden en zijn onderdeel van het politieonderzoek. Bij een Burgernet-mail wordt geen afloopbericht verzonden. Dit
in tegenstelling tot Burgernetberichten waarbij om directe medewerking wordt gevraagd.
Uw bijdrage aan een veilige buurt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige buurt. Burgernet werkt! Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. Als u zich
heeft aangemeld dan ontvangt u deze week een bericht over Burgernet-mail. Heeft u zich nog
niet aangemeld voor Burgernet? Iedereen van 16 jaar en ouder kan deelnemen. Ga naar 
www.burgernet.nl en meld u aan. Want samen kunnen we onze buurt veilig houden!
NL-Alert: Waarschuwing via de mobiele telefoon
Elke eerste maandag van de maand klinken de alarmsirenes als ze worden getest. U hoeft
dan niets te doen. Gaat de sirene echter tijdens een noodsituatie, dan moet u naar binnen
en ramen en deuren sluiten. Sinds eind 2012 is er een extra middel om u in noodsituaties te
alarmeren: NL-Alert. NL-Alert waarschuwt u via de mobiele telefoon.
Stel er breekt ergens een grote brand uit waarbij veel rook vrijkomt. Als u zich in dat gebied
bevindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin
staat precies wat er aan de hand is en wat u het beste kunt doen. Zo worden meer mensen
bereikt en beter geïnformeerd.
Stel uw mobiele telefoon nu in!
Op  www.nl-alert kunt u zien of uw mobiel geschikt is om NL-Alert te ontvangen. U leest hier
ook hoe u uw mobiel instelt op NL-Alert.
www.contactblad.info
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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. Individuele 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 Wmoloket 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 OVreizigersinformatie 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 hulpdienst 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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Concept beleid en verordening WMO en Jeugdhulp voorgelegd aan
inwoners gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (de BMWE-gemeenten) hebben ter
voorbereiding op de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet het
concept beleidsplan en verordening Wmo 2015-2018 en concept beleidsplan en verordening
Jeugdhulp 2015-2018 opgesteld. Deze zijn vandaag besproken en vastgesteld in alle vier de
colleges. De gemeenten krijgen er per 1 januari 2015 taken bij, die worden overgeheveld van
het Rijk en de provincie. Het gaat daarbij onder andere om begeleiding en ondersteuning, die
vanuit de AWBZ over gaat naar de Wmo, en om alle zwaardere vormen van jeugdhulp.
2015 overgangsjaar
De BMWE-gemeenten krijgen minder geld voor de nieuwe taken, dan het budget dat het Rijk
en de provincie er nu voor hebben. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en goede ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden aan hen die dat echt nodig hebben, is door de Groninger
gemeenten besloten de inkoop gezamenlijk te doen. 2015 is een overgangsjaar, vernieuwingen worden geleidelijk ingevoerd.
Eigen kracht
Belangrijke gedeelde uitgangspunten in de beleidsplannen zijn het inzetten op eigen kracht
en eigen netwerk, het versterken van de eigen kracht door te investeren in algemene voorzieningen, en te streven naar een integrale aanpak met één persoon/huishouden, één plan,
één regisseur. Bij een integrale aanpak hoort een goede afstemming tussen de verschillende
beleidsterreinen Wmo 2015, Jeugdhulp, Participatiewet en passend onderwijs. Op wat langere
termijn werken de BMWE-gemeenten ook toe naar één integrale toegang voor àlle ondersteuningsvragen van inwoners.
Nieuwe taken
In de beleidsplannen en verordeningen ligt de focus primair op de nieuwe verantwoordelijkheden, de wijze waarop we die willen gaan vormgeven en met wie. Daarnaast is er aandacht
voor kwaliteit, financiën en monitoring.
Interactie en besluit
De (Wmo-)adviesraden van de vier BMWE-gemeenten en (bestaande en nieuwe) cliënten zijn
al in een vroeg stadium betrokken bij het opstellen van de beleidsplannen en verordeningen.
De beleidsplannen en verordeningen gaan alle burgers van de BMWE-gemeenten aan, niet
alleen de burgers die ondersteuning en zorg nodig hebben. Daarom willen de vier colleges
de samenleving betrekken bij de invulling van het beleid
Vanaf 17 oktober 2014 geven de vier BMWE-gemeenten, apart van elkaar, de conceptbeleidsplannen en verordeningen vrij voor reacties van inwoners uit de eigen gemeente en van
belanghebbenden. Hiervoor is de mogelijkheid tot en met 31 oktober 2014.
Alle reacties worden na 31 oktober verwerkt in reactienota’s die worden toegevoegd aan de
beleidsplannen en verordeningen. In december kunnen de vier gemeenteraden de plannen en
verordeningen met reactienota’s vaststellen.
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Centrum voor Jeugd en Gezin Winsum
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 10.00-11.00 uur (Maatschappelijk Werk) 	
  
Donderdag 13.15-14.15 uur (GGD, Maatschappelijk Werk en MEE)

Nationaal MS Fonds zoekt collectanten
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen denken aan een rolstoel en een spierziekte. De
chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast, komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd
voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, ambassadeur van het Nationaal MS Fonds. Saskia, 45
jaar, heeft zelf vier jaar geleden de diagnose MS gekregen, maar heeft sinds 2007 al klachten.
Was de diagnose een dieptepunt of duidelijkheid?
Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk heb ik een diagnose, hoe zwaar die ook
is! Er is een enorm vooroordeel dat mensen met MS in een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn
omgeving zelf verteld wat MS is zodat mensen niet zelf daarbij een beeld gaan vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik denk dat je alleen maar zelf je leven in de weg kan staan.
Het is gewoon hoe je er zelf mee omgaat en hoe positief of negatief je in het leven staat. Op
zekere hoogte kan je natuurlijk bepaalde dingen minder goed, maar mijn leven gaat gewoon
door.
Het lastigste vind ik het inleveren van bepaalde dingen die je vroeger deed. Ik sportte bijvoorbeeld heel veel, dat gaat gewoon niet meer. Je moet niet meer teruggrijpen naar het leven wat
je hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen kon ik dat nog… Dat vind ik af en toe wel eens lastig.
Je lichaam dirigeert nu eigenlijk een beetje je leven.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. Je kan 100 MS-patiënten hebben en iedereen heeft een
ander verhaal.
De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat het een spierziekte is en ten tweede dat iedereen met MS
in een rolstoel terecht komt. Dat is helemaal niet zo. Je kan 100 worden met MS.
Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die tellen, maar hoe je het leven hebt geleefd in die jaren.
Extra collectanten nodig voor collecteweek 17-22 november
Voor de landelijke collecte voor het Nationaal MS Fonds worden collectanten gezocht. Aanmelden als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds  info@nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839. Voor meer informatie:  www.nationaalmsfonds.nl.
Een donatie, klein of groot, is welkom op giro 5057.
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Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum:
Stand van zaken Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning
Het zal niemand zijn ontgaan dat de overdracht van de verantwoordelijkheid voor zorg en
maatschappelijke ondersteuning van Rijk naar gemeenten in volle gang is. Ook in de vier
gemeenten Winsum, Eemsmond, De Marne en Bedum zijn ambtenaren en gemeentebestuur
onder hoogspanning aan het werk.
Deze maanden ligt de nadruk vooral op de terreinen Jeugdzorg, Participatiewet, PGB-beleid
en Wmo. Wettelijk gezien is op landelijk niveau een forse stap gezet met de goedkeuring door
Tweede en Eerste Kamer (één voorstem méér) van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Deze wet regelt “de gemeentelijke ondersteuning op het gebied
van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang”. Centraal staat vanaf 2015
de verantwoordelijkheid van gemeenten voor vele terreinen die voorheen onder de AWBZ
vielen. De gemeente krijgt zo meer mogelijkheden om de eigen inwoners op passende wijze
(maatwerk!) te ondersteunen in het voeren van een zelfstandig en gezond bestaan. Helaas
heeft het Rijk tegelijkertijd de koorden van de beurs aangetrokken, zodat de gemeente voor de
bekostiging van die ondersteuning het met een stuk minder budget moet doen. Dat zal gevolgen hebben voor wat de gemeente concreet kan realiseren én voor de mate waarin inwoners
zelf verantwoordelijkheid moeten dragen voor hun leven en welzijn.
Ook de gemeente Winsum zal vóór 1 januari 2015 nog heel wat moeten regelen en organiseren. Plannen en ideeën over hoe het moet worden, worden nu uitgewerkt en zullen in november aan de gemeenteraad worden aangeboden. Ook de Wmo-adviesraad Winsum en de
adviesraden in de andere drie gemeenten zijn hierbij ingeschakeld. We lezen conceptnota’s
door en geven ambtenaren ons commentaar terug – zo kunnen we vanaf de eerste stukken een stem vanuit de burgerij laten horen. Eind september en begin oktober zullen we
over meerdere plannen, zoals jeugdzorg, PGB-beleid en het gemeentelijke Wmo-Beleidsplan
2015-2018, een advies uitbrengen aan het college van Burgemeester en Wethouders. We
werken daarin zoveel als mogelijk samen met de andere adviesraden van Eemsmond, Bedum
en De Marne. We zullen zeker proberen zoveel mogelijk inwoners van Winsum bij die advisering te betrekken, hoewel door de krappe planning van de gemeente daartoe helaas weinig
gelegenheid is. Zodra we het Beleidsplan Wmo 2015-2018 in ons bezit hebben, zullen we het
op onze website plaatsen. We nodigen u uit uw reactie te geven via het “contactformulier” of
rechtstreeks via * post@wmoadviesraadwinsum.nl . Onze adviezen en andere informatie
over de Wmo vindt u op  www.wmoadviesraadwinsum.nl

Dankbericht
Deze zomer hebben (dankzij aanmeldingen naar aanleiding van onze oproepen voor vakantiegezinnen en -ouders) een zeventigtal 'kwetsbare' kinderen uit Nederland, Belgiё, Duitsland en
Frankrijk in de provincie Groningen een tijdje kunnen ervaren dat er ook een ander leven is
dan waar zij dagelijks in leven. Deze kinderen komen namelijk uit gezinnen met sociale en/of
financiёle problemen, kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien; kinderen met
een rugzakje.
Mogelijk is dit een positieve ervaring voor hun toekomst, een belevenis die hen hun verdere
leven kan beïnvloeden.
De medewerkers van Europa Kinderhulp regio Groningen danken iedereen hartelijk.
Vriendelijke groeten,
Frans Van Den Berghe
Europa Kinderhulp regio Groningen
www.contactblad.info
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De Dialoogtafel: Onderzoek Woningmarkt en Loket voor leefbaarheid
Onderzoek naar woningmarkt
De Dialoogtafel Groningen laat een onderzoek uitvoeren naar de woningmarkt in het gaswinningsgebied. Dat is op 8 oktober besloten in een vergadering van de Tafel.
Er komen veel signalen binnen bij leden van de Dialoogtafel dat aardbevingen de woningmarkt in Noordoost Groningen verstoren. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) houdt
de huizenmarkt ook in de gaten. Het bureau Ortec maakt in opdracht van EZ elk kwartaal een
rapport. De meest recente bevindingen zijn op 7 oktober gepubliceerd.
Een aantal leden aan Tafel constateert dat er een verschil is tussen de beleving in het gebied
en de inhoud van de Ortec-rapporten. Aan Tafel is behoefte aan een aanvullende, kwalitatieve
analyse van de woningmarkt. "Niet alleen op basis van cijfers maar ook op basis van gesprekken met betrokken partijen zoals makelaars en banken", zegt voorzitter Jan Kamminga van de
Dialoogtafel.
De Tafel vraagt externe deskundigen om dit onderzoek uit te voeren.
Loket voor leefbaarheid
De Dialoogtafel en NAM gaan samen een loket openen voor lokale initiatieven die de leefbaarheid in dorpen vergroten.
Bewoners en/of dorpsorganisaties uit de gemeenten De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl,
Appingedam, Loppersum, Bedum, Ten Boer en Slochteren kunnen straks bij het loket plannen
indienen en daarvoor een maximum bijdrage van 10.000 euro krijgen.
“Het wordt een laagdrempelig loket”, zegt Tafeldeelnemer Jan Boer van Groninger Dorpen,
die trekker is van het project. Om de plannen te financieren is de komende vijf jaar jaarlijks een
bedrag van een miljoen euro beschikbaar.
Een speciale werkgroep van de Tafel houdt zich bezig met het inrichten van het loket, dat
naar verwachting voor het einde van het jaar wordt opengesteld. Als dat gebeurt wordt onder
meer op deze website en op de sites van NAM en Groninger Dorpen informatie gegeven over
bijvoorbeeld de manier waarop plannen kunnen worden ingediend en waaraan ze moeten
voldoen.

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.

Lopend voetballen bij VV SIOS
Bij V.V. SIOS in Sauwerd willen we dit seizoen gaan starten met een “Oldstars” groep voor
walking football. Samen met leeftijdsgenoten een uurtje voetballen onder begeleiding van een
professionele trainer! En na afloop natuurlijk gezellig nazitten in de kantine bij V.V. SIOS.
Geef uzelf, vader/moeder of opa/oma op, of vraag om meer informatie via:
* walkingfootball@vvsios.nl en/of ' 06 25 58 43 61
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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 voedselbank 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.
www.contactblad.info
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Zaken vermist
of vernield?
Sinds enige tijd verdwijnen er in
Sauwerd 's nachts zaken uit tuinen 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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Dorpstafel in "Artharpe": menu’s
Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.30 uur terecht in dorpshuis Artharpe voor een tweegangendiner
bereidt door Ingrid Slierings samen met vrijwilligers. Ingrid is een professionele kok die met
verse producten. Iedereen is van harte welkom.

	
  

Graag van te voren opgeven, dat kan tot en met iedere woensdag bij Agnes: ' 050-3061664
of 06-20299063, een briefje in de brievenbus van Artharpe of mailen naar: * agnesrozeboom@hotmail.com
Prijs: € 7,50 exclusief drankjes; basisschoolkinderen: € 5.
17 oktober (kip); herfstvakantie
Hoofdgerecht: kipcurry met rijst, rauwkost
Nagerecht:
warme clafoutis
24 oktober (vlees)
Hoofdgerecht: mosterdsoep
Nagerecht:
varkensfiletrolletje, aardappelgratin met prei
31 oktober (vega)
Hoofdgerecht: spinaziebol met ei, warme aardappelsalade met kruiden
Nagerecht:
trifle met fruit
7 november (vis)
Hoofdgerecht: pittig courgettekoekje
Nagerecht:
Provinciaalse visstoofpot, aardappelen

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.

(straten)volleybal
Wie heeft er zin en wil graag kennis maken met het volleybal.
Misschien zelfs al een beetje oefenen voor het straten-volleybaltoernooi. Eerst alleen even kijken kan natuurlijk ook.
Elke dinsdagavond is er recreatief volleybal in Sauwerd en tot
de zomervakantie kan dat helemaal gratis. Wil je maar één avond
of elke dinsdag het kan allemaal, opgeven hoeft niet.

	
  

Als team opgeven kan ook maar dit graag in overleg. Waarschijnlijk
zal dit op
	
  
een andere avond en tijdstip plaats vinden.

Houd je meer van volleybal in wedstrijd verband, mail of bel dan voor meer info
naar Erik.
Volleybalvereniging DOS sportzaal ‘De Lange Twee’ Sauwerd
Recreanten gemengd dinsdagavond van 21.00-22.00 uur.
Voor meer informatie:
Marjan Ozinga		
 050-3061747 of
Erik Wiersum 		
050-3061321 of
www.contactblad.info
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Molenstichting Winsum start met de restauratie "Eureka" in Wetsinge
Voortvarend zijn de subsidies toegekend aan de Molenstichting die nodig zijn voor restauratie
van de molen Eureka in Klein-Wetsinge. In oktober zal de start van het molenherstel plaats
vinden. Het gevlucht van de molen wordt als eerste ontmanteld; de klepjes van de zelfzichtinstallatie worden afgenomen, het latwerk van de wieken wordt gedemonteerd en de beide
roeden worden met een hoogwerker uit de askop getrokken. Alle onderdelen krijgen een nummer zodat ze na controle weer op dezelfde plaats in het gevlucht aangebracht kunnen worden.
Dit deel van het restauratiewerk vindt plaats in de werkplaats van de molenbouwer. Pas in het
voorjaar van 2015 worden de herstelde wieken teruggeplaatst, tot zolang zullen we tegen een
onttakelde molen aan moeten kijken.
Tijdens de winter werkt de molenbouwer aan het binnenwerk in de molen. Soms neemt hij
onderdelen mee naar zijn werkplaats. Vanaf de buitenkant is hier niet veel van te zien maar
op dewebsite van de molenbouwer (Vaags Molenwerken// rondleiding) is te bekijken hoe bijvoorbeeld aan het houtwerk van de grote tandwielen gewerkt wordt. In het voorjaar zullen de
steigers geplaatst worden voor het buitenwerk. Zo rondom de zomervakantie 2015 zal de restauratie ongeveer voltooid zijn, dan moet de molen Eureka weer kunnen draaien.
De gemeenteraad van Winsum heeft op 11 maart ingestemd met een bijdrage van € 90.000.
Het verzoek bij de provincie ging wat langer duren maar door ondersteuning van Molenhuis
Groningen heeft ook de Provinciale Staten ingestemd met een subsidiebedrag van € 208.000.
Verder zijn er bedragen vrijgekomen van de Bank- en Giroloterij, J.B. Scholtenfonds en Prins
Bernard Cultuurfonds. De restauratiebegroting heeft daarmee op dit moment een volledige
dekking.
Bij inschrijving hebben molenbouwers zich kunnen melden voor de klus. De restauratie is
gegund en wordt uitgevoerd door Vaags Molenwerken uit Aalten. Vaags bedrijvengroep is
een groep van ambachtelijke bedrijven. Tot de bedrijvengroep behoren het molenbouwbedrijf
Vaags molenwerken, het constructiebedrijf en smederij Vaags molentechniek en de zaagmolen houtzagerij Agneta. Vaags heeft met deze unieke bedrijvencombinatie alle benodigde disciplines in huis op het gebied van molenbouw, traditionele bouwwerken en ambachtelijke producten.
De molen Eureka staat bekend om zijn moderne pelinrichting die met een onderaandrijving
is voorzien. Het is de meest moderne pellerij op windkracht die er in Nederland nog is. Deze
inrichting ligt het dichts bij de industriële pellerij zoals dat bij de firma Offeringa in Groningen
aan de Ulgersmaweg plaatsvond. Voldoende redenen om deze molen als cultureel erfgoed
in stand te houden en publiekelijk toegankelijk te maken. De Molenstichting Winsum voorziet
hiervoor in Klein Wetsinge goede mogelijkheden..
Op 9 oktober is het officiële startsein voor de restauratie gegeven.

Gevraagd (1)
Wollen dekens voor Roemenië. Hier worden kussens van gemaakt.
Mevrouw Van Dijk, Slagtersrijge 5, 9891 AN Ezinge
' 06-33147440

Gevraagd (2)
Oud ijzer en metalen (geen vrieskasten of koelkasten). Metalen evt. tegen betaling.
Oude houten klompen waar vogelhokjes van worden gemaakt.
De heer Van Dijk, Slagtersrijge 5, 9891 AN Ezinge
' 06-33147440
26
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Steunpunt Adorp-Sauwerd-Wetsinge
Het Steunpunt – een plek in de dorpshuizen – in Adorp en Sauwerd, waar bewoners terecht kunnen voor informatie, diensten, hulp
en ondersteuning bij eventuele problemen. Een plek voor een praatje
en een kop koffie. Waar gezelligheid en elkaar ontmoeten een belangrijke plaats zijn gaan
innemen!
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 in Adorp, Sauwerd of Wetsinge woont en het onderwerp spreekt u/jou aan…. kom gerust. Ieder is van harte welkom.
Maandag 20 oktober: Thema-ochtend 'Voedselbank', 10.00-12.00 u., in Ubbegaheem te
Sauwerd
De heer H. Reinders zal iets komen vertellen over Voedselbank Het Hogeland.
Elk armlastig gezin woonachtig in de gemeenten Winsum, De Marne en Eemsmond kan voedselpakketten krijgen. Het doel: Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende
middelen van bestaan door hen te laten merken dat ze niet worden vergeten. En een spreekbuis te zijn voor mensen met problemen van welke aard dan ook.
Het tegengaan van voedselverspilling en de medemens bewust laten worden van de noodzaak van de voedselbank is een onderdeel van deze voorlichting.
Maandag 27 oktober: Inloopochtend, 10-00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Deze ochtend weer tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie. Bent u nog niet op bezoek geweest bij de nieuwe beheerders van “Ubbegaheem”? Een mooie gelegenheid om ook
met hun een praatje te maken!
Hebt u vragen of zijn er dingen waar u mee zit. Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen, problemen met computer, laptop, iPad of Tablet. Er wordt altijd geprobeerd u te helpen.
Maandag 3 november: Thema-ochtend 'Zorg', 10.00-12.00 u. in Atharpe te Adorp
Wethouder Marc Verschuren komt deze ochtend vertellen over de veranderingen in de Zorg.
Zoals u weet gaat er per 1 januari 2015 een heleboel veranderen in de zorg. De gemeente is
nu hard aan het werk om daar beleidsplannen voor te schrijven. Op 3 november zijn die beleidsplannen voor een groot deel klaar en kan hij vertellen hoe de gemeente Winsum de zorg
vanaf 1 januari wil gaan regelen.
Wat gaat er veranderen en wat wordt er verwacht van de burgers en organisaties zoals bijvoorbeeld de Stichting 55+.
Maandag 10 november: Inloopochtend, 10.00- 12.00 uur in Artharpe te Adorp
Vanmorgen zal Evelien Hage uitleg geven over de laatste enquête die is gehouden in Adorp.
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Hebt u een cursus gevolgd en zijn er dingen niet meer paraat? Vragen kan altijd! Ook vragen over iPad of Tablet
mag u stellen!
Maandag 17 november: Thema-ochtend 'Klenie Bimolt', 10.00-12.00 u., Artharpe Adorp
Klenie de Jonge-Bimolt is een voormalig zwemster. Ze maakte in de jaren zestig deel uit
van de nationale en internationale zwemtop op de klassieke schoolslag. De erelijst van de
schoolslagspecialiste vermeldt o.a. twee zilveren medailles, behaald bij de Europese kampioenschappen in 1962 op de individuele 200 m schoolslag en als lid van de estafetteploeg op
de 4x 100 meter wisselslag. Ze deed mee aan twee Olympische spelen.
www.contactblad.info
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In de periode 1962-1968 won Bimolt in totaal elf Nederlandse titels op de 100 en 200 meter
schoolslag.
Over haar carriére en haar leven hierna zal zij vanmorgen vertellen.
Maandag 24 november: Inloopochtend van 10-00-12.00 u. in Ubbegaheem te Sauwerd
Ook nu weer tijd voor het praatje van alledag en een kop koffie.
Hebt u vragen of zijn er dingen waar u mee zit. Een luisterend oor is ook hier aanwezig!
De computers staan weer klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Vragen over de cursussen, problemen met computer, laptop, iPad of Tablet. Er wordt geprobeerd u te helpen.
Maandag 1 december: Thema-ochtend 'Wonen' van 10.00-12.00 u. in Atharpe te Adorp
De heer Westerveld van de Bouwstichting "Wierden en Borgen" komt het een en ander vertellen over het wonen nu en in de toekomst.
We willen allemaal graag op ons eigen stekkie blijven wonen…. maar kan dat ook als we zorg
nodig hebben?
Kunnen we ook veilig blijven wonen in ons eigen dorp en welke voorzieningen kunnen we treffen als het wonen misschien niet meer zo gemakkelijk gaat.
Vele vragen! Hopelijk antwoorden of suggesties hoe het zou moeten of kunnen!
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Janny van Es
3061446

Rode Kruis uitjes 2014
Rode Kruis afdeling De Marne Winsum organiseert dit jaar een aantal daguitjes speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap. Deze uitjes zijn ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De vrijwilligers van Rode Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
Hierbij willen we u laten weten welke activiteiten er gepland zijn en wanneer.
¾Dinsdagmiddag
¾
11 november een bezoek aan de De Orchideeënhoeve in Haren.
¾Dinsdagmiddag
¾
9 december een bezoek aan de Winterkerstfair in Grootegast.
De middaguitjes duren van ongeveer 13:00 uur tot 17:00 uur. Vervoer wordt verzorgd door het
Rode Kruis.
Naast deze uitjes kunt u zich ook nog opgeven voor de vakantie midweken van het landelijke
Rode Kruis. Voor de Henry Dunant zijn er in week 43 nog een aantal plaatsen vrij voor de
afdeling Groningen.
Voor meer informatie over of opgave voor één van de regionale uitjes of de vakanties, kunt u
contact opnemen met Attie Viersen ( 0594-621641) of Agnes Buikema ( 050-3061678).
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Op zaterdag 1 november 2014 organiseert Fanfarecorps
Adorp het jaarlijkse najaarsconcert. U bent vanaf 20.00 uur welkom
in dorpshuis Artharpe in Adorp.

De toegangsprijs is € 5.
Voor onze donateurs is de toegang gratis.

Dorcas Voedselactie
deel opbrengst voor Syrische vluchtelingen
Van 2 tot en met 9 november wordt de 19e Dorcas Voedselactie gehouden. In honderden supermarkten, kerken, scholen en bedrijven in Nederland zamelen duizenden vrijwilligers voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Dit jaar komt een belangrijk deel
van de opbrengst ten goede aan mensen die getroffen zijn door het geweld in Syrië.
Vandaag de dag leven ruim één miljard mensen in extreme armoede. Dorcas legt zich hier
niet bij neer en komt in actie voor mensen die geen beroep kunnen doen op een sociaal of
financieel vangnet. Met de Dorcas Voedselactie 2014 zamelt Dorcas voedsel en geld in. Het
voedsel deelt Dorcas in voedselpakketten uit aan mensen die dit zelf niet kunnen kopen vanwege armoede, leeftijd, ziekte of beperking. Het geld besteedt Dorcas aan de transportkosten
van de voedselpakketten en aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen
levensonderhoud leren voorzien door een opleiding te volgen, een microkrediet aan te vragen
of begeleiding ontvangen op de arbeidsmarkt.
Een boodschap extra! Een collecte extra!
Meer dan 600 supermarkten verlenen hun medewerking aan de Dorcas Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Op deze lijstjes staan producten die
samen een voedselpakket vormen. Mensen doen een boodschapje extra en geven deze af
aan de vrijwilligers.
Op woensdag 5 november wordt in veel kerken Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Een
dag om stil te staan bij onze welvaart en om daarvan te mogen delen met de allerarmsten.
Honderden kerken houden deze dag een extra collecte voor voedsel en voedselzekerheid.
Sortering, transport en distributie
Direct na de voedselactie worden de donaties overgemaakt aan Dorcas en de verzamelde
goederen door vrijwilligers verwerkt tot voedselpakketten. De voedselpakketten worden daarna zo spoedig mogelijk getransporteerd en uitgedeeld aan de allerarmsten.
Meer informatie
Meer informatie is te vinden op  www.dorcasvoedselactie.nl

Ensemble Travertijn in 't Sael
Op 26 oktober 2014 vind er in 't Sael het tweede concert plaats van de concertreeks oude
muziek. Om de ultieme sfeer uit de vroege en late middeleeuwen te proeven hebben wij de
locatie, muziek en de hapjes op elkaar afgestemd
Het tweede concert is van Ensemble Travertijn en bestaat uit: Hinke Tolman (fluit), Maaike
Zimmerman (cello), Jan Westerhof (fluit), Ger van der Werf (spinet en piano) en Robert Jan
van der Feen (fluit).
Met hun programma UIT DE SCHADUW brengt Ensemble Travertijn een afwisselend programma voor het voetlicht met oude en minder oude muziek van componisten die het verdienen om uit de schaduw te treden.
Voor het volledige programma van de Reeks kunt u kijken op  www.tsael.nl. Bij reservering
vooraf van 5 of meer concerten ontvangt u een korting van 10%.
De datum is zondag 26 oktober om 15.00 uur.
Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet. En kost €15,-.
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96.
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Overdag Thuis
Ben je doordeweeks overdag vaak thuis, ben je tussen de 25 en 55 jaar en woon je in de
gemeente Eemsmond, Bedum, Winsum, De Marne of Loppersum? Dan is dit nieuwe initiatief
vast interessant voor jou! Vroeger was het vanzelfsprekend om te stoppen met werken zodra
het eerste kind geboren werd. Tegenwoordig is dit lang niet altijd meer het geval. Veel vrouwen
gaan al snel weer werken, soms fulltime, soms parttime. Naast de zorg voor het gezin is dit
een druk leven. Toch zijn er nog genoeg vrouwen die niet werken. Omdat leeftijdgenoten vaak
overdag niet thuis zijn, zitten ze veel alleen thuis. Het is daarom de bedoeling om deze groep
met elkaar in contact te brengen. Op deze manier kan je met elkaar van gedachten wisselen
over b.v. de opvoeding van je kind of andere dingen die je bezighouden, samen sporten of
een hobby uitoefenen. Overdag zijn de kinderen naar de basis- of middelbare school en is er
tijd om af te spreken. Jongere kinderen zouden eventueel mee kunnen. Je kunt ook ongewild
thuis zitten, door werkloosheid of ziekte of je werkt parttime, ook dan ben je natuurlijk welkom
om wat sociale contacten op te doen! We willen graag inventariseren of en hoeveel mensen
hier voor voelen. Veel mensen zijn bereid een ander te helpen door bv samen boodschappen
te doen als één wel en de ander geen auto heeft. Maar dan moet je wel weten dat er iemand
is waar je mee kunt rijden en dat er iemand is die met je mee wil rijden...
Dus als je graag af en toe eens met leeftijdgenoten die overdag ook thuis zijn wilt afspreken,
meldt je dan gratis vrijblijvend aan. Dit kan bij Lusi door een mail te sturen  overdagthuis@
outlook.com. Graag vermelden waar je vandaan komt, je naam en leeftijd. Misschien tot binnenkort!

Vervolgcursus Astronomie
Eind 2013/begin 2014 is in Winsum de beginnerscursus Astronomie en Astrofysica gegeven. Gebleken is dat er behoefte bestaat
aan een vervolgcursus. Deze start op 24 november a.s. en wordt in het Jacobijnenhuis
gegeven op de maandagavonden van 20.0022.00 u. met bezoeken aan het Infoversum in
Groningen en Sterrenwacht Ulrum.
Meer nformatie: www.gvws.info/cursus.html en www.jacobijnenhuis.nl

Receptenpagina
Bij gelegenheid verschijnt er t.z.t. weer een nieuwe
receptenpagina

Oud-Sauwerder toert langs bijzondere Groninger plaatsen
Als oud-inwoner van de voormalige gemeente Adorp lees ik altijd nog het Contactblad. En ik
kom hier ook nog vaak. Afgelopen zomer heb ik vanuit mijn geboortehuis te Sauwerd tochten
gemaakt langs Groninger plaatsen met bijzondere namen. Voor het Audi-clubblad heb ik daarover het volgende artikel geschreven, dat inmiddels is inmiddels gepubliceerd. Met toestemming van het Audi-blad mocht dit ook in het Contactblad worden geplaatst.
Frank Bakker
www.contactblad.info
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Pasop! Doodstil! Hongerige Wolf!
Een route langs bijzondere Groninger plaatsnamen
Tekst en foto’s door: Frank Bakker (overgenomen uit Audi clubblad, nr. 5, 2014)
Als kind kon ik uren achtereen genieten van een atlas; ik speurde dan onder andere naar
bijzondere plaatsnamen. Abcoude vond ik mooi. Cruquius en Acquoy bijzonder. Sexbierum
behoeft geen toelichting. Plus natuurlijk al die plaatsnamen die refereren aan landen of aan
buitenlandse plaatsnamen. Als geboren Groninger vind ik dat de provincie Groningen heel
veel heeft te bieden in dezen. Hierbij een verslag van enkele ritten met een Audi 80 uit 1982
langs bijzondere Groninger plaatsnamen.
Inleiding
Als vervoermiddel voor het rijden van de route langs bijzondere Groninger plaatsnamen
gebruikte ik mijn rode Audi 80 1.3 GL uit 1982. Met zijn bescheiden motor van 60 PK erg
geschikt voor binnenweggetjes in de provincie en minder geschikt voor lange afstanden over
de autosnelweg. Het is een ‘Grand Luxe’-uitvoering (of op zijn Duits ‘Große Luxus’uitvoering). Anno 2014 vraag je je wel af wat dit betekent. Het ziet er allemaal redelijk karig
uit. Een leuk detail vind ik de versnellingspook. Er staat een R, 1, 2 en 3 op. De 4 als cijfer
ontbreekt. Dit nummer is natuurlijk ook overbodig; als Groninger weet ik dit wel te
waarderen, geen overtollige toeters en bellen.

Als uitvalbasis kies ik mijn geboortehuis in Sauwerd. Van daaruit ben ik deze zomer enkele
middagen op pad geweest.
Pasop teleurstellend
Het streekje Pasop (bij Leek) heb ik als eerste reisdoel. Met behulp van Street View had ik al
wat huiswerk gedaan. Een toegangsbord met Pasop erop kon ik daarmee niet vinden. Helaas
was de werkelijkheid even teleurstellend, tenzij ik een bord over het hoofd heb gezien. Sterker
nog, een straatnaambordje dat ik via Street View wel had gezien bij een T-splitsing was er niet
meer. Roofgoed? Gelukkig vond ik verderop, vlak langs de A7, nog wel een bordje. Wanneer
staat er bij een buurtschap, streek, gehucht, dorp een plaatsnaambord? Blijkbaar is dit erg

afhankelijk van gemeentelijk beleid. Door het ontbreken van het plaatsnaambord ‘Pasop’ valt
deze mooie Groninger ‘plaats’naam eigenlijk af. Maar gelukkig heeft Groningen meer te
bieden.
Kleine Huisjes
De Audi 80 voelt zich duidelijk thuis op het Groninger platteland. En ik ook. Via Niekerk en
Sebaldeburen bereik ik Gaarkeuken, waar ik moest wachten vanwege een openstaande brug
over het Van Starkenborghkanaal. Vandaar naar Grijpskerk, Niezijl, Kommerzijl en
Oldehove. Voor de techneuten: voor Oldehove had ik linksaf gekund naar het gehucht
Electra, bekend van het gemaal en vernoemd naar het waterschap Electra. Echter, geen
plaatsnaambord, wel een bordje van Electraweg. Via Saaksum naar Roodehaan, gelegen aan
het Reitdiep. Er is ook een Roodehaan tussen Groningen en Hoogezand. Bij Warfhuizen ben
ik even gestopt om de luchtwachttoren te bewonderen. De Korps Luchtwachtdienst heeft tot
1968 vanuit dit soort torens onze luchtruim in de gaten gehouden. Dit klinkt al weer erg lang
geleden. Zouden ze vanuit dit soort torens ooit iets gevaarlijks hebben gezien? Mijn Audi
zullen ze nooit hebben gespot. Via Wehe den Hoorn bereik ik Molenrij. Vroeger hebben hier
meerdere molens gestaan, thans is de plaatsnaam ongepast. Dit kan niet worden gezegd van
Kleine Huisjes: eigenlijk best nog wel een groot dorp. Gelukkig heeft Kleine Huisjes wel
fraaie plaatsnaamborden.

Saaksum versus Saaxumhuizen
Via Broek rijd ik via zeer smalle weggetjes naar Saaxumhuizen. Gelukkig kom ik niet al te
veel tegenliggers tegen. Ik wil deze gelegenheid gebruiken om echt te controleren dat het
Saaksum met ks is en Saaxumhuizen met een x; hemelsbreed liggen deze plaatsen ongeveer
10 kilometer uiteen. Mijn De grote Winkler Prins Wereldatlas zit met de spelling van
Saaksumhuizen goed mis. Leuk om deze plaatsnamen eens op te nemen in het Groot Dictee
der Nederlandse Taal: hoeveel niet lokaalbekenden zullen beide namen goed spellen?

Op naar Valom
Vanaf Baflo kies ik ervoor een stukje provinciale weg te nemen. De Audi 80 rijdt lekker tot
ongeveer 95 km/uur. Daarboven merk je dat het 60 PK motortje het al moeilijker krijgt en dat
het geluidscomfort sterk moet inleveren. Of ben ik inmiddels te verwend met een
hedendaagse auto? Een ingebouwde navigatiesysteem mis ik overigens totaal niet; ik ken het
gebied goed genoeg en af en toe een blik op een klassieke wegenkaart is zonder meer
voldoende.
Ik doe even het gehucht ’t Lage van de Weg aan. Via Uithuizermeeden bereik ik mijn
volgende doel: Valom. Ik had daar zeer hoge verwachtingen van. The Times Atlas of the
World, comprehensive edition, een echte wereldatlas, kent Valom naast plaatsen als Berlijn,
Londen en New York. Dit belooft wat. Hier tref ik gelukkig wel een plaatsnaambord aan,
weliswaar niet een heel mooie, maar toch. Hiermee voldoet Valom wat mij betreft wel aan het
criterium mooie plaatsnaam. Friesland heeft overigens het plaatsje De Valom (of op zijn Fries
De Falom).

Doodstil
Vanuit het heel hoge Noorden ga ik naar Uithuizen en dan door naar een voorlopig
hoogtepunt: Doodstil. De naam is vermoedelijk tot stand gekomen als ‘de brug (til) van
Doede (mansnaam in Groningen)’. Eigenlijk heeft het dus niets met dood-stil te maken, maar
toch is ook deze naam zeer gepast bij deze omgeving. In 2005 is Doodstil uitgeroepen tot
mooiste plaatsnaam van Nederland. Heb ik nu het hoogtepunt van deze toer gehad? Ik twijfel,
er staat nog meer fraais te wachten. Met een gepast, beschaafd, motorgeluid verlaat ik
Doodstil.
Hoeveel huizen?
Via Zandeweer en nog wat plaatsjes waarmee ik u niet wil vermoeien kom ik uit bij het
Groningse Spijk. Iets ten noorden van deze plaats liggen Tweehuizen en Vierhuizen (en
Polen). Deze beide x-huizen moeten het slechts doen met een straatnaambordje. Ik vind het
vreemd waarom deze plaatsen niet Tweeboerderijen en Vierboerderijen heten: het aantal klopt
precies, alleen het zijn geen huizen maar boerderijen. Overigens heb ik eerder al de plaatsen
Vierhuizen (komt dus twee keer voor in Groningen) en Zevenhuizen links laten liggen. De
plaats Zevenhuizen komt zeker in vier verschillende provincies voor (Groningen, NoordBrabant, Utrecht en Zuid-Holland). Er schijnen in Nederland overigens 35
gehuchten/buurten/streken/dorpen/plaatsen te (hebben) bestaan met deze naam. Vreemd
genoeg lijkt Nederland geen echt dorp Zeshuizen te kennen (volgens mijn kaart; het was wel
een gehucht bij het Groningse Delfzijl maar is in 1960 gesloopt vanwege bouw van het
Delfzicht ziekenhuis), maar wel één Achthuizen.

Dierenplaatsnamen
Vanuit Spijk ga ik naar het zuiden via Appingedam. Vlakbij Meedhuizen ligt het gehucht
Schaapbulten. Gelukkig nu wel een mooi plaatsnaambord. Wat moet je overigens zeggen: ik
woon in Schaapbulten of op Schaapbulten? Van daaruit stuur ik mijn Audi 80, hij heeft er nog
steeds plezier in, richting Oost-Groningen. Eerst bezoek ik daar Ganzedijk. Ganzedijk is in
2008 bekend geworden vanwege plannen om alle 57 woningen van dit gehucht vanwege de
leegstand te slopen; het zou volgens ‘deskundigen’ anders een spookdorp worden. Tot nu toe
hebben protesten van de bewoners dit weten te voorkomen. Wel is overgegaan tot partiële
sloop; plusminus 20%-30% van de woningen is verdwenen.
Ik verheug me op een volgend hoogtepunt: Hongerige Wolf. Deze naam kan wat mij betreft
wedijveren met Doodstil. Dit gehucht heeft fraaie, volwaardige, plaatsnaamborden. Hongerige

Wolf is bekend vanwege kunstenaars/cultureel festival, schrijver Klinkhamer en het
televisieprogramma Man bijt hond, dat in 2003 en 2004 van Hongerige Wolf naar
Schapenbout (in Zeeuws-Vlaanderen) trok om mensen te bezoeken.
Nog twee plaatsnamen…
In goed overleg met de Audi 80 heb ik besloten dat nog twee bijzondere plaatsnamen bezocht
gaan worden in de provincie Groningen. De rondtocht door de provincie is dan afgerond.
Voor het dorp Kopstukken moet ik een behoorlijke tocht maken naar het zuidoosten van de
provincie. Vlakbij Mussel ligt dit dorpje. Gelukkig heeft Kopstukken ook een echt
plaatsnaambord. De naam Kopstukken verwijst naar de 'kop' van het Mussel-Aa-kanaal,
oftewel stukken land aan de kop van het kanaal. Het dorpje heeft (nog) een school en een
kerk. Tot slot. De provincie Zeeland heeft de eer om de plaats Nummer Een (bij Breskens) te
hebben. Groningen heeft Numero Dertien (bij Veendam). Hier gelukkig ook nog een echt
plaatsnaambord.

Tot slot
De rondrit door de provincie zit erop. Als inwoner van Amsterdam heb ik genoten van het
Groninger landschap, de fraaie oude kerken, de mooie vergezichten, de imponerende
boerderijen, de fraaie luchten en de leuke binnenweggetjes. Ook de Audi 80 voelde zich in
zijn element op het platteland. Tot slot woorden van veel dank: zonder de zeer betrouwbare
Audi 80 was dit verslag niet tot stand gekomen.

