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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
februari
maand
15
16.00 u.
16
10.00 u.
20
20
22
23

17.30 u.

27
27

17.30 u.

maart
2
6
6
11
13
20
27
april
5
6
8
17
19
27
eind
mei
4
5
17

15.00 u.
10.00 u.

10.00 u.
17.30 u.
19.45 u.

19.45 u.
17.30 u.
15.00 u.

Collectanten gezocht voor collecte Amnesty International (zie p. 25)
CCA, Jamsessie in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 23)
Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Een reis door Midden-Amerika', Artharpe te Adorp (zie pagina 25)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 24)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 24)
Concert Celladon (cello), 't Sael te Groot Wetsinge (zie pagina 29
Steunpunt A-S-W, Inloopochtend in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd
(zie pagina 25)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 24)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 24)

Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Transplantatie', dorpshuis Artharpe te
Adorp (zie pagina 25)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 24)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 24)
Vrouwen van Nu afd. Adorp, Dhr. De Jong over kerkuilen (zie pag. 23)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 24)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 24)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 24)

Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Vrouwen van Nu afd. Adorp, Jaarvergadering met verhalenbingo (zie pagina 23)
Rommelmarkt op Kerkplein te Sauwerd
Concert Johan Brouwer (clavecimbel), 't Sael te Groot Wetsinge
Koningsdag
Vrouwen van Nu afd. Adorp, Jaarlijks reisje (zie pagina 23)

Dodenherdenking
70 jaar bevrijding
Concert Marian van der Heide en Jankees Braaksma (zang, blokfluit en
portatief), 't Sael te Groot Wetsinge

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
www.contactblad.info
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
15 feb.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
18
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
22
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
1 mrt.
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
4
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
8
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
11
19.30 u. - ds. P.S. van Dijk
15
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
18
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
22
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
25
19.00 u. - ds. P.S. van Dijk
29
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
1 apr.
19.00 u.
ds. P.S. van Dijk
2
19.30 u.
ds. P.S. van Dijk
3
19.30 u.
ds. P.S. van Dijk
4
21.30 u.
ds. P.S. van Dijk
5
9.30 u.
ds. P.S. van Dijk
12
9.30 u.
ds. P.S. van Dijk

Jeugddienst
Aswoensdag
Avondgebed
Avondgebed
Biddag
Heilig Avondmaal
Avondgebed
Avondgebed
Palmzondag
Avondgebed
Witte Donderdag, HA - in Wetsinge
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag, HA - in Adorp
Paaszondag

Zie ook  adorp-wetsinge-sauwerd.protestantsekerk.net
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt:
15 feb.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. M. de Vries
22
11.00 u. - ds. P. Drost
19.00 u. - ds. P. Drost
1 mrt.
9.30 u. - ds. J.Oosterhuis
14.15 u. - ds. W. Jagersma
8
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
11
19.30 u. - ds. W. Jagersma
15
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
22
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. S.W. de Boer
29
9.30 u. - ds. H.G. Gunnink
16.30 u. - ds. G.J. Pruijssen

Biddag

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 februari worden ingezameld zijn: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten.
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
donderdag
zaterdag
sporten

bibliobus Adorp (naast de kerk), 10.05-11.20 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.30-12.30 u.
puzzeltheek, 14.00-17.00 u. (info  050-3061743)
Pilates in "Artharpe", 20.45-21.45 u.
Pilates in "Artharpe", 10.00-11.00 u.
bibliobus Sauwerd (Plantsoenweg) 13.20-14.20 u.
Raitdaiprunners, training gevorderden 20.00-21.15 u.
Raitdaiprunners, training beginners en herstellenden 9.15-10.30 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
februari

Voedselbank: vacuüm verpakt broodbeleg en rookworsten (zie pagina 5).

maart

Voedselbank: land houdbare zuivelprodukten en verzorgingsmiddelen (voor
inleveren zie pagina 5).
Collecte Amnesty International + collectanten gezocht Adorp - Sauwerd Wetsinge (zie pagina 25)
Oud ijzer inzameling t.b.v. actie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking in Ghana (zie pagina 30)

2 - 7 maart
maart

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.
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.
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.
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
'E-mailservice Bekendmakingen' is gebaseerd is op een landelijk
systeem, waar veel gemeen-ten, 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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EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Commissie Rommelmarkt voor het organiseren van een rommelmarkt op 17 april 2015 en
18 september 2015, van 17.30 uur tot 22.00 uur op het kerkplein te Sauwerd (15 januari
2015)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken
na de verzenddatum van de verleende vergunning schriftelijk bezwaar indienen bij het college
van burgemeester van Winsum. Deze datum staat tussen haakjes vermeld.
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.
NOTA DORPSHUIZEN VASTGESTELD
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2014 de Notitie Dorpshuizenbeleid 2015 en verder vastgesteld. De nota is te vinden op  www.winsum.nl.
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.
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.
WIJZIGINGEN IN DE AFVALSTOFFENHEFFING 2015
Op 18 november 2014 heeft de gemeenteraad de “Verordening op de heffing en de invordering
van Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2015” vastgesteld. In deze verordening zijn belangrijke wijzigingen opgenomen voor het jaar 2015. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.
Afschaffing plafondtarief
In 2015 wordt het zogenaamde tariefplafond van € 295,00 afgeschaft. Vanaf 2015 zit er dus
géén maximum meer aan de afvalstoffenheffing die u betaalt. Mocht u extra veel afval aanbieden en boven dit bedrag uitkomen, dan gaat u hier vanaf 2015 ook voor betalen. Met deze
veranderingen is er voor iedereen die extra veel afval aanbiedt een financiële stimulans om
aan afvalpreventie en –scheiding te doen.
Kwijtschelding
Er verandert ook iets in de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Komt u in aanmerking
voor kwijtschelding? Dan kan dit tot een maximumbedrag van € 295,00 per jaar.
Eigenaar belastingplichtig
Bij verhuurde woningen is in 2015 de eigenaar belastingplichtig wanneer containers worden
aangeboden en geledigd en er geen feitelijke gebruiker/huurder bekend is.
Meer informatie
Neem bij vragen contact op met de afdeling Belastingen, ' 0595 447777.
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LAAG INKOMEN? VRAAG EEN KLEDINGPAS AAN!
Heeft u een inkomen tot 120% van het minimumniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor
een fashioncheque ter waarde van € 50,--. Vorig jaar werd de cheque éénmalig voor kinderen
van mensen met een laag inkomen beschikbaar gesteld. Nu kunnen volwassenen met een
laag inkomen zo´n cheque aanvragen. Met de cheque kunt u kleding kopen in diverse winkels.
Op  www.fashioncheque.nl vindt u een overzicht van de winkels waar dit kan.
Aanvragen voor 1 april
Inwoners van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum kunnen het aanvraagformulier
voor de kledingpas downloaden op  www.werkpleinnoord-groningen.nl. Kijk bij Formulierenloket/Kledingpas 2014. U kunt het formulier ook ophalen of telefonisch aanvragen bij het
werkplein Noord-Groningen, Ubbo J. Mansholtplein 2 in Winsum, ' 0595-750300. U moet de
aanvraag voor de Kledingpas 2014 voor 1 april 2015 indienen.
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:
WMO-BELEID EN BELEIDSPLAN JEUGDHULP BEDUM, DE MARNE, WINSUM EN EEMSMOND (BMWE) VASTGESTELD
Op 2 december heeft de gemeenteraad van Winsum het Wmo-beleid BMWE 2015-2018 vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad op 2 december het beleidsplan jeugdhulp BMWE-gemeenten 2015-2018 vastgesteld. U kunt het beleid vinden op www.winsum.nl.
De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond werken intensief samen op deze
beleidsterreinen. In de twee beleidsplannen jeugdhulp en Wmo BMWE-gemeenten 2015-2018
staat wat de gemeenten de komende jaren willen bereiken op het gebied van jeugdhulp en
Wmo en hoe zij dat willen doen.
Maatschappelijke ondersteuning
Op 1 januari 2015 gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 in. Gemeenten
zijn vanaf dan, naast de huidige taken, ook verantwoordelijk voor begeleiding en dagbesteding. Als u een ondersteuningsvraag heeft in het kader van de Wmo kunt u vanaf 1 januari
terecht bij het Wmo-loket van Winsum, in het gemeentehuis. Het loket is op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdagmiddag tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op '
0595-447760, * gemeente@winsum.nl
Jeugdhulp
Op 1 januari 2015 gaat ook de nieuwe Jeugdwet in en worden de gemeenten verantwoordelijk
voor alle vormen van jeugdhulp. De nieuwe taken bestaan uit alle ondersteuning, hulp en
zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en
stoornissen. Ook de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en
de adviseringen en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling
gaan naar de gemeente. Heeft u vragen over jeugdzorg, opvoeding of opgroeien? Dan kunt u
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen op:
• woensdagochtend van 10.00-11.00 uur in het Gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B).
Dit spreekuur worden gehouden door het Algemeen Maatschappelijk Werk.
• donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur in het Gezondheidscentrum Winsum (Meeden 3B).
Dit spreekuur wordt gehouden door medewerkers van de GGD, Maatschappelijk Werk en
MEE.
U kunt het Centrum voor Jeugd en Gezin ook bereiken ' 050-367 49 91 (op werkdagen van
8.00-20.00 uur) en * tel.advisering@ggd.groningen.nl.
www.contactblad.info
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BELEIDSREGELS ´ MEE® DOEN MET MINIMA´
Op 16 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders de beleidsregels
´Mee® doen met minima´ vastgesteld, inclusief de beleidsregels bijzondere bijstand. De beleidsregels treden in werking op de dag na deze publicatie. U kunt de beleidsregels vinden op
www.wetten.nl. Ze liggen ook 12 weken ter inzage bij het Werkplein Noord-Groningen.
AANWIJZIGINGSBESLUIT HANDHAVING FIETSPROBLEMATIEK STATIONSGEBIEDEN
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2014 besloten om de stationsgebieden van Winsum, Sauwerd en Baflo aan te wijzen als gebieden, waarbinnen handhavend wordt opgetreden tegen fout geparkeerde of te lang gestalde fietsen. Tegen dit aanwijzingsbesluit kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.
Fout gestalde fietsen worden verwijderd
Het afgelopen half jaar is gekeken hoe groot de overlast is van fout gestalde fietsen in de
stationsgebieden. Gebleken is dat de overlast niet is afgenomen. Op 13 januari 2015 heeft
het college dan ook het beleid “Fietsen in de rekken!” vastgesteld. Eigenaren krijgen voortaan
6 uur de tijd om een verkeerd gestalde fiets op de juiste manier te stallen. Deze boodschap
wordt met een label aan de fiets bevestigd. Daarna wordt de fiets verwijderd. Verwijderde fietsen worden opgeslagen bij de werkplaats van Beheer en Onderhoud aan de Schilligehamsterweg 8a in Winsum. Eigenaren kunnen tegen betaling van de verwijderingskosten (€ 25,- contant en gepast) hun fiets weer ophalen. Dit kan op vrijdagmiddag, van 12.30 uur tot 15.30 uur.
START ACTUALISATIE GEMEENTEGIDS
In mei volgend jaar verschijnt er in de gemeente Winsum weer een nieuwe gemeentegids. Uitgeverij Akse Media is onlangs gestart met de controle van de gegevens voor de nieuwe gids.
Heeft u een vermelding in de gemeentegids met uw e-mailadres erbij, dan krijgt u een automatische mailing waarmee u kunt reageren. Ook kunt u - met een persoonlijke inlogcode - via
internet uw eigen gegevens naar wens aanpassen. De overige adressen worden telefonisch
of schriftelijk door Akse Media benaderd.
U kunt ook zelf uw wijziging doorgeven via * redactie@aksemedia.nl of '0598-634508 (kantoor Akse Media in Veendam). Voor de papieren gemeentegids kan dit tot uiterlijk 27 februari.
Akse Media bv
Advertentiewerving en het versturen van facturen voor advertenties in de Winsumer gemeentegids gebeurt officieel alleen door Akse Media bv. Het komt voor dat een bedrijf ten onrechte beweert advertenties te werven voor de gemeentegids. Ga dus niet in op verzoeken van andere
bedrijven dan Akse Media bv als het gaat om adverteren in de gemeentegids van Winsum!
SNOEIPROGRAMMA NOVEMBER 2014 – APRIL 2015
Van snoeien tot kappen
Elk jaar wordt er in de winterperiode door Beheer en Onderhoud, Ability en andere bedrijven
gesnoeid. Het snoeiprogramma bevat behalve het snoeien van sierplanten als rozen en sierheesters ook het uitdunnen van bosachtige beplantingen. In vaktaal spreken we van bosplantsoen. Het snoeien van bomen sluit aan bij de uitgevoerde boomveiligheidsinspecties. In een
aantal situaties ontkomen we er niet aan dat een boom gekapt zal worden. Voor deze bomen is
vaak een kapmelding nodig. Deze staan dan in de gemeentelijke advertentie onder het kopje
‘Kapmeldingen’.
Snoeiprogramma inzien
Een overzicht van alle werkzaamheden staat op www.winsum.nl. Dit geldt ook voor de bijbehorende toelichting. Het ligt eveneens ter inzage bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. Op de lijst staan alleen de meest opvallende werkzaamheden.
Meer informatie
Een exacte planning is vaak moeilijk te geven. Is dit wel belangrijk voor, dan kunt u contact
opnemen met Jakob Noorman van Beheer en Onderhoud (' 0595-447788). Voor overige
vragen kunt u bellen met het Klantcontactcentrum (' 0595-447777) of mailen naar * gemeente@winsum.nl. Informatie is ook te vinden op  www.winsum.nl.
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SUBSIDIEPLAFONDS INCIDENTELE SUBSIDIES 2015
Verenigingen en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor sport- of welzijnsactiviteiten. Het
gaat om activiteiten op het gebied van jeugd, ouderen&zorg, sport&recreatie, cultuur&educatie
en leefbaarheid.
Leefbaarheidsbudget
Voor kleinschalige buurtinitiatieven en sportstimulering is een apart leefbaarheidsbudget ingesteld. Voorbeelden van buurtinitiatieven zijn zwerfvuilacties, activiteiten die gericht zijn op
het 'omzien naar elkaar', kinderspelen of initiatieven op het gebied van duurzaamheid.
Sportstimuleringsfonds
Voor activiteiten of projecten die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor
(kwetsbare) groepen kunt u een beroep doen op het sportstimuleringsfonds.
Subsidieplafonds
Voor het jaar 2015 gelden de volgende subsidieplafonds:
• Budget voor incidentele subsidie op de terreinen jeugd, ouderen en zorg, leefbaarheid, sport
en recreatie en cultuur en educatie: € 17.261,-;
• Leefbaarheidsbudget voor buurtinitiatieven: € 20.000,-;
• Sportstimuleringsfonds: € 27.726,96,-.
Na het bereiken van het subsidieplafond verleent de gemeente voor het betreffende jaar geen
subsidie meer, ook al voldoet een aanvraag aan het gemeentelijk subsidiebeleid. U kunt uw
aanvraag het hele jaar door indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in
behandeling genomen.
Indienen aanvraag
Dien uw aanvraag voor incidentele subsidie voor aanvang van de activiteit in bij de gemeente.
Gebruik hiervoor het aanvraagformulier voor incidentele subsidie. U kunt dit formulier afhalen
bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis of downloaden via  www.winsum.nl.
LOKET LEEFBAARHEID
Het loket Leefbaarheid ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied (de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten
Boer en Winsum). Heeft u een goed, leuk idee om de leefbaarheid in dit gebied te verbeteren?
Of bent u al bezig met een project en komt u wat budget tekort? Bij het loket Leefbaarheid van
de Dialoogtafel Groningen kunt u subsidieaanvragen tot € 10.000,- indienen.
De beoordelingscommissie komt 1 keer per maand bij
elkaar. Alle uiterste inleverdata voor heel 2015 staan
op  www.dialoogtafelgroningen.nl/het-loket. Daar
vindt u ook een aanvraagformulier en de voorwaarden,
waaraan uw initiatief moet voldoen. Heeft u vragen, of
heeft u hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar * info@
loketleefbaarheid.nl. Contactpersoon binnen de gemeente Winsum is dorpencoördinator Janet Appelhof,
' 0595-447777, * gemeente@winsum.nl.
	
  

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.
www.contactblad.info
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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.
GLADHEIDSBESTRIJDING
Voor u als weggebruiker is de winter meestal niet de meest aangename periode van het jaar.
Sneeuw en ijzel kunnen er voor zorgen dat het op de weg gevaarlijker wordt dan gebruikelijk.
Als wegbeheerder wil de gemeente de gladheid zo effectief mogelijk bestrijden. Hierbij maken
wij onderscheid tussen:
Gewone gladheid: Bij opvriezen, aanvriezen en bevriezing van natte weggedeelten wordt er
gestrooid op doorgaande wegen, busroutes, hellende straten, drukke fietsroutes en bruggen.
Extreme omstandigheden (ijzel en sneeuwval): Bij extreme omstandigheden wordt overal
gestrooid, te beginnen op de doorgaande wegen, busroutes, hellende straten, drukke fietsroutes en bruggen.
Uitkijken en aanpassen
Tussen het uitrukken van de strooiploegen en het strooien van de laatste straat zit een tijdverschil van circa twee uren. De gladheidsbestrijders doen hun best, maar het weer blijft een
grillig natuurverschijnsel. Niet alle situaties zijn te voorzien. Uitkijken en aanpassen aan de
situatie blijft het devies voor weggebruikers. Er worden geen waarschuwingsborden geplaatst.
Meer informatie
Op  www.winsum.nl kunt u de Winterdienst 2014-2015 downloaden. Hierin leest u onder
andere de strooiroutes en de sneeuwschuifroutes.
MELK- EN SAPPAKKEN NIET MEER BIJ HET OUD PAPIER
De landelijke proef met gescheiden inzameling van melk- en sappakken is per 1 januari 2015
gestopt. Vanaf die dag kunt u uw melk- en sappakken weer in de grijze container gooien. Alhoewel de inzameling zelf een succes is gebleken, blijkt uit de uitkomsten van de proef dat
nascheiding goedkoper en milieuvriendelijker is. Via nascheiding worden er meer drankenkartons gerecycled dan via bronscheiding. Daarom worden de melk- en sappakken vanaf 1
januari weer achteraf gescheiden uit het afval uit de grijze containers.
EEN REGENTON - GOED VOOR HET MILIEU ÉN GOED VOOR U!
Weet u dat in Nederland per vierkante meter dak zo'n 800 liter regenwater opgevangen kan
worden? Regenwater is schoon water dat u prima kunt gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven en uw auto te wassen. Daarmee bespaart u op uw watergebruik en gaat uw rekening omlaag! U kunt nu voor een extra voordelige prijs via de gemeente een regenton kopen.
Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar. Kijk voor meer informatie op  www.winsum.nl.

LUIERVERZAMELPUNT IN BAFLO, SAUWERD EN EZINGE
Het luierinzamelpunt bij het kinderdagverblijf van Kids2B in Winsum is al jaren een succes.
Ouders met kleine kinderen kunnen daar hun gebruikte luiers inleveren. Dat scheelt behoorlijk
in de afvalkosten! De gemeente Winsum wil in Sauwerd, Ezinge en Baflo ook graag een luierinzamelpunt inrichten. Om te voorkomen dat er ander afval in de luiercontainer gestort wordt,
is het daarbij nodig dat er op de locatie voldoende toezicht is. De gemeente heeft al naar geschikte plekken gezocht, maar is daarin tot nu toe nog niet geslaagd.
Vraag aan inwoners van Sauwerd, Ezinge en Baflo:
Weet u een geschikte plek voor een luierinzamelpunt in uw dorp waar ook voldoende toezicht
is? De benodigde ruimte hoeft niet groot te zijn. Het gaat om 1 of 2 mini-containers die vergelijkbaar zijn met een gewone huisvuilcontainer. Wij horen het graag! Suggesties kunt u doorgeven aan mevr. A. Das: * a.das@winsum.nl
14
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MEDISCH AFVAL NIET IN DE GRIJZE CONTAINER
In een vracht huishoudelijk afval uit Noord-Groningen is tijdens het lossen medisch afval
aangetroffen, onder meer een injectiespuit met naald. Dit hoort absoluut niet in de grijze container.
Laten we met elkaar zorgen voor ieders veiligheid en gezondheid!
Alle medische materialen en vooral naalden moeten op veilig wijze worden ingeleverd. Dit in
verband met besmettingsgevaar voor mensen die ermee in aanraking kunnen komen. In de installatie waar het afval wordt nagesorteerd, wordt een deel van het werk met de hand gedaan.
Lever medisch afval daarom in bij een KCA-depot of bij de Chemokar. Doe verbandmateriaal
in gesloten verpakkingen en naalden in speciale naaldenkokers. Deze kokers zijn te krijgen
de gemeentelijke werkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, geopend op vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.30 uur. Ook kunt u ze halen bij de apotheek en bij het KCA-depot op
de milieustraat van Afvalbeheer Noord-Groningen in Usquert. Een andere optie is naalden te
verzamelen in bv. een lege fles van wasverzachter of vloeibaar wasmiddel. Deze zijn ook zo
stevig dat er geen risico is dat er punten door prikken.
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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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!

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?
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.
16
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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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SUBSIDIE 70 JAAR BEVRIJDING
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. In de gemeente Winsum zijn er extra
subsidiemogelijkheden voor activiteiten rondom het jubileumjaar ’70-JAAR BEVRIJDING’.
Voorwaarden
De gemeente toetst de aanvragen aan de ´Algemene subsidieverordening Gemeente Winsum
2011’ en de daarbij behorende algemene subsidiecriteria. Daarnaast moet uw aanvraag aan
een aantal specifieke voorwaarden te voldoen, te weten:
• er wordt slechts één aanvraag per dorpskern gehonoreerd. Wanneer meerdere instellingen
binnen een dorpskern activiteiten willen opzetten, is samenwerking aan te raden. Bestaande Oranjeverenigingen en 4/5 mei-verenigingen krijgen voorrang.
• de festiviteiten moeten openbaar toegankelijk zijn;
• er wordt bij de festiviteiten voor verschillende leeftijdsgroepen iets georganiseerd;
• zo mogelijk zijn er jongeren als vrijwilligers bij de organisatie betrokken, zowel bij de voorbereidingen als bij de avond zelf.
Aanvragen
U moet uw aanvraag indienen met het aanvraagformulier voor incidentele subsidie. Dit formulier is verkrijgbaar bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis; u kunt het ook downloaden via onze website www.winsum.nl. Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur een
activiteitenplan en een begroting van de activiteit mee. U kunt uw aanvraag tot uiterlijk 1 maart
2015 indienen bij de gemeente.
Maximale subsidie
• Per dorpskern geldt een drempelbedrag van € 200,-, aangevuld met een bedrag van € 1,per inwoner van de desbetreffende dorpskern.
Nog vragen?
Meer informatie over subsidie 70 jaar bevrijding of andere vormen van subsidie is te vinden
op  www.winsum.nl. Zoek op subsidies. Hier vindt u ook de criteria waar uw aanvraag aan
moet voldoen.
U kunt ook bellen met mevrouw J. de Boer-Pontier van de afdeling Samenleving, bereikbaar
via het algemene nummer van de gemeente Winsum ' 0595-447777 (afwezig op woensdag)
of via * j.deboer@winsum.nl.
MANDAATBESLUIT TOEWIJZING JEUGDZORG
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2014 het mandaatbesluit
toewijzing Jeugdzorg vastgesteld. Dit besluit gaat over de mandatering van de bevoegdheid
van het college om zich een oordeel te vormen over de noodzaak van jeugdhulp (Jeugdwet,
hoofdstuk 2). Het college mandateert deze bevoegdheid aan een aantal functies binnen de
structuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen. Dit besluit treedt in werking
op 1 januari 2015 en ligt 12 weken ter inzage bij het Klantcontactcentrum.

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)
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Verwijderen fout gestalde fietsen stations van start
Bij station Winsum is een aparte plek ingericht voor fietsen die niet in de rekken passen.
Bloembakken op het plein voor het gebouw De Beurs zorgen dat daar geen fietsen meer
neergezet worden. Bij station Sauwerd komen nog extra fietsenrekken. De gemeente Winsum
zorgt voor extra voorzieningen zodat mensen hun fiets kwijt kunnen zonder overlast te veroorzaken. Vanaf dinsdag 10 februari worden verkeerd gestalde fietsen bij de stations in Winsum,
Baflo en Sauwerd verwijderd.
Brede banden
Bij station Winsum is achter het gebouw De Beurs nu een aparte plek voor fietsen met extra
brede banden, ligfietsen en bromfietsen. Die passen vaak niet in de rekken, maar zo kunnen
ze toch gestald worden. Bij station Sauwerd en Baflo kunnen mensen dit soort fietsen in het
verlengde van de stalling neerzetten, zodat ze geen overlast veroorzaken. Fietsen met een
brede mand aan het stuur kunnen met het achterwiel in een rek worden geplaatst.
Voldoende
Voor fietsen van trein- en busreizigers is er voldoende plek in de fietsenstalling bij het station
zelf, in de onderste of in de bovenste rekken. De bovenste rekken zijn makkelijk te gebruiken
door het handvat uit te trekken, zodat het rek naar beneden komt. Er zijn nog extra fietsenrekken voor reizigers geplaatst in de stalling op de plek naast de fietstunnel. Bezoekers van het
gebouw De Beurs, bij station Winsum, kunnen hun fiets kwijt in de nieuwe stallingen aan de
lange kant van het gebouw. Tot voor kort stond het pleintje voor De Beurs, bij station Winsum,
vol met kriskras geplaatste fietsen. Komend voorjaar komen op het pleintje nog bloembakken
die fietsers ontmoedigen met hun fiets het pleintje op te gaan.
Extra rekken
Bij station Sauwerd komen nog extra fietsenrekken, zodat ook daar op alle momenten van de
dag genoeg stallingsruimte is voor alle fietsen. Totdat die rekken er staan, worden in Sauwerd
nog geen fietsen verwijderd. Bij de andere stations begint de gemeente morgen. Dan krijgen
fout gestalde fietsen een waarschuwingslabel en na zes uur worden ze weggehaald. De fietsen worden opgeslagen bij het depot aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum, dat geopend
is op vrijdagmiddag van 12.30 uur tot 15.30 uur. Na betaling van de verwijderingskosten van
25 euro krijgen eigenaren hun fiets weer mee.
Overlast
Verkeerd of te lang gestalde fietsen geven een rommelig straatbeeld en beperken de doorgang. De gemeente pakt de fietsenoverlast aan om de stationsgebieden aantrekkelijk en veilig
te houden. Eerder werd alleen gewaarschuwd, maar dat hielp onvoldoende.

Contactblad onverminderd goed bekeken
Het was drie jaar geleden een behoorlijke stap om van een blad dat maandelijks alleen op
papier verscheen over te gaan naar een digitale versie. Binnen een paar maanden is door
Dorpsbelangen Adorp en Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge overgegaan tot het verspreiden van een papieren print van het digitale bestand voor mensen die liever van papier lezen.
Zowel de teller van de site als het totaal aantal thuis bezorgde exemplaren toont aan dat het
Contactblad met ruim 600 'adressen' per maand niet aan belangstelling ingeboet heeft; gewonnen zelfs bij de stand van zaken eind 2011!
www.contactblad.info
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Gevraagd (1)

Zaken vermist

Wollen dekens voor Roemenië. Hier
worden kussens van gemaakt.

of vernield?

Mevrouw Van Dijk, Slagtersrijge 5, 9891 AN Ezinge
' 06-33147440

In al deze gevallen het advies om
hier melding van te maken via
 0900-8844.

Gevraagd (2)

Zie ook 'meldingen' op pagina
11.

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
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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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Dorpshuis Ubbegaheem / Burchtweg 4 / 9771 BB Sauwerd /  www.ubbegaheem.nl

Geen zin om te koken? Kom langs in onze gezellige cafetaria & eetcafé!
Op donderdag, vrijdag en zaterdag serveren wij een wisselende daghap voor maar € 9,50 (ook
af te halen). Raadpleeg onze Facebook pagina voor het menu!
Openingstijden van 2 januari tot 15 april 2015
De keuken sluit om 21.00 uur.
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

17.00 tot 21.00 uur
17.00 tot 21.00 uur
17.00 tot 00.00 uur
12.00 tot 13.00 uur
17.00 tot 00.00 uur
17.00 tot 00.00 uur
gesloten
gesloten

Voor feesten, partijen, vergaderingen, catering enz. kunt u op afspraak ook buiten reguliere
openingstijden terecht. Onze website werkt nog niet optimaal, wij doen ons best dit zo spoedig mogelijk op te lossen. U kunt ons bereiken via ' (050) 3061457 of (06) 11918517 of via
* fienekekladder@hotmail.com

(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
22

 b.ozinga@kpnplanet.nl (recreanten)
 erikwiersum@online.nl (wedstrijden)
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Programma Vrouwen van Nu afdeling Adorp
Inmiddels zijn we af weer zo halverwege ons seizoen, maar er volgen nog interessante
avonden. Alle avonden beginnen om 19.45 u.
11 maart 2015
De heer De Jong met als onderwerp Kerkuilen.
8 april 2015
Mevrouw Johanna Kuipers met als onderwerp financiële uitbuiting ouderen en bewindvoering.
eind april 2015: ons jaarlijkse reisje
Zoals u ziet een zeer gevarieerd programma en we roepen de vrouwen van Adorp dan ook op
om zich aan te sluiten bij Vrouwen van Nu.
Trudy Kamps
secretaris Vrouwen van nu Adorp
' 06 25011553

Laatste jamsessie seizoen 2014/2015
De Culturele Commissie Adorp organiseert tijdens het winterseizoen 2014-2015 weer jamsessies, die deze keer in Ubbegaheem in Sauwerd plaats vinden.
De laatste twee sessie wordt gehouden op 15 februari en begint om 16.00 uur. De toegang is
gratis.
De jamsessies van de Culturele Commissie Adorp zijn intussen in de regio en zelfs ver daar
buiten een begrip geworden. In de loop der jaren wisten steeds meer muzikanten de weg naar
deze happeningen te vinden om gezellig mee te komen jammen.
Lou Leeuw (basgitaar en zang) is iedere sessie als vaste muzikant aanwezig, de samenstelling van de rest van de band verschilt per keer.
Tijdens iedere sessie is er voldoende gelegenheid om alleen, of met een aantal muzikanten,
nummers (mee) te spelen. Ook is het mogelijk om als complete band een aantal nummers ten
gehore te brengen.
Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Alleen blaasinstrumenten moeten zelf meegenomen worden.
Voor muziekliefhebbers dus ook gedurende dit winterseizoen weer vier keer de gelegenheid
om in een intieme setting muziek te maken of om van muziek van anderen te genieten.

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.
www.contactblad.info
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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. IIngrid Slierings, kok van beroep, bereidt
iedere vrijdag met verse producten samen met vrijwilligers een gevarieerd 2-gangenmenu.
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 mail naar: * agnesrozeboom@
hotmail.com
Prijs: € 7,50 exclusief drankjes; basisschoolkinderen: € 5.
Artharpe is iedere vrijdag na de dorpstafel open voor een ieder die langs wil komen voor
gezelligheid, een drankje of een spelletje.
Vrijdag 20 februari (vega)
Hoofdgerecht: Drie kleuren rollade, koolsalade
Nagerecht:
Cheesecake
Vrijdag 27 februari / voorjaarsvakantie (vlees)
Hoofdgerecht: Lasagne Bolognese, salade
Nagerecht:
IJs met vruchtensaus
Vrijdag 6 maart (vlees of vega)
Voorgerecht: Thaise soep
Hoofdgerecht: Bami (met vlees of vega opgeven)

	
  

Iedere vrijdag gezelligheid en spelletjes in
dorpshuis Artharpe
Dorpshuis Artharpe in Adorp is iedere vrijdagavond open
voor publiek om een kaartje te leggen, voor een spelletje
bridge of een ander spel, of gewoon voor de gezelligheid.
(Met uitzondering van besloten bijeenkomsten.)

Gastgezinnen Gezocht voor Op Roakeldais
Voordat je het weet is het weer juni en wordt Warffum weer overspoeld door verschillende
culturen van dansgroepen vanuit de hele wereld.
Wij zouden graag weer een eigen dansgroep hier willen hebben. Woont u in Adorp, Sauwerd
of Wetsinge en zou u het leuk vinden om gastgezin te worden, twijfel niet, en geef u op.
Als blijk van waardering krijgt u 2 doorlopende vrijkaarten voor het festival.
Het beloofd dit jaar een extra leuk en interessant festival te worden want
op Roakeldais bestaat 50 jaar.
Op Roakeldais word dit jaar gehouden van 25 tot en met 28 juni.
Voor eventuele vragen en ook voor aanmeldingen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Jan Willem Raangs en Anneke van der Molen,
Provincialeweg 34 9774 TB Adorp
' 050-3061223
* anneke_m12@hotmail.com
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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 16 februari: Thema-ochtend 'Een reis door Midden-Amerika', 10.00-12.00 u. in
Ubbegaheem te Sauwerd
De heer Klaas Koster zal ons informeren over zijn recente reis door Guatemala en het grensgebied van Zuid-Mexico. Daarbij zullen onder andere aan de orde komen: de verschillende landschappen, de Mayacultuur met klederdrachten en tempels, de problemen met het conserveren
van het oerwoud en de dierenwereld, vooral de vogels uit het gebied. De lezing wordt extra
aantrekkelijk door de mooie plaatjes die vertoond zullen worden.
Maandag 23 februari: Inloopochtend, 10.00-12.00 u.in Ubbegaheem te Sauwerd
Tijd voor een praatje en een kop koffie. Mocht u vragen hebben een luisterend oor is er altijd!
De computers staan klaar en ook de vrijwilligers zijn aanwezig. Heeft u vragen? Er is veel
deskundige hulp aanwezig.
Maandag 2 maart: Thema-ochtend 'Transplantatie' in Artharpe te Adorp
De heer Ap de Boer vertelt over zijn geslaagde levertransplantatie van 18 jaar geleden en alles
wat hieraan voorafging. Onder andere wat je allemaal meemaakt, voordat je voor een transplantatie in aanmerking komt.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Peter Stuut
3061551

Collecte Amnesty International / OPROEP
In de week van 2 t/m 7 maart vindt de landelijke collecte voor Amnesty International plaats.
Ook in Adorp, Sauwerd en Wetsinge wordt dan gecollecteerd. We zoeken nog enkele collectanten die enkele uren van hun vrije tijd willen spenderen aan het mogelijk maken van activiteiten ten bate van de mensenrechten in eigen land en buitenland.
Amnesty International is een onafhankelijke beweging die zich inzet voor slachtoffers van
schendingen van mensenrechten. Amnesty heeft 3 miljoen leden, donateurs en vaste begunstigers in meer dan 150 landen. Amnesty Nederland is met 265.000 leden één van de grootste
afdelingen.
Als u wilt helpen als collectant deze eerste week van maart: graag!! U kunt zich aanmelden bij
Thea de Boer, ' 050-3061464 of via * j.degroot@planet.nl .
www.contactblad.info
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Pellen van gerst in de molen Eureka te Klein-Wetsinge
De molen van Wetsinge, die sinds oktober in restauratie
is, is een koren- en pelmolen. Tot 1855 was het in Groningen verboden om in een molen zowel consumptiegraan
te malen als gerst te pellen. De wetgeving betreffende de
"Belasting op het gemaal" stond deze combinatie niet toe
in verband met de kans op belastingontduiking. Deze belastingwet leverde de overheid al vanaf het begin van de
80-jarige oorlog geld op, iedere zak gemalen meel en dus
iedere Groningse boterham werd belast. Maar gerst wordt
niet gemalen, het wordt in aparte molens gepeld. De geproduceerde gort was niet belast.

	
  

Tarwe en rogge en de daarvan gemaakte meelproducten
zoals brood waren duur. De belasting drukte daarbij natuurlijk veel meer op arme mensen. De belastingvrije en
goedkopere gort was daarom een volksvoedsel. Drie maal
per dag en zes dagen per week at men gort vooral in tijden
van armoede. Elke week achttien maaltijden met gort,
in Groningen vaak als zoepmbrij. Nog steeds slaat het
Zoepmbrijklokje in de toren van Eenrum achttien keer per werkweek voor etenstijd: om acht
uur, om twaalf uur en om zes uur. Op zondag niet, op zondag kwam er brood op tafel.
Zowel bij malen als bij pellen hebben molens stenen nodig. De stenen voor malen en pellen
werken anders. Een koppel maalstenen bestaat uit de onderste, stilliggende steen (de ligger)
en er bovenop de draaiende steen (de loper). De graankorrels worden tussen ligger en loper
fijn gewreven, het maalsel wordt van het middelpunt van de steen naar de buitenrand verplaatst en valt dan als meel via de meelpijp naar beneden, waar het vervolgens in een zak
wordt opgevangen.

	
  

Bij het pellen van gerst gebeurt iets anders. De gerstkorrel heeft een harde schil (de dop).
Deze moet van de korrel afgeslepen worden. Van de korrel blijft alleen het binnenste deel over,
bijvoorbeeld parelgort. Hoe gebeurt dit?
Een pelsteen draait veel sneller dan een maalsteen. Om de draaiende pelsteen staat een
houten kuip die aan de binnenkant is bekleed
met geperforeerde platen blik (pelblik). De afstand tussen de ruwe zijkant van de pelsteen en
het pelblik is één tot anderhalve centimeter. Het
pelblik bevindt zich rondom de pelsteen en vormt
een rasp. De rondgaande steen wekt in deze
nauwe tussenruimte, door middel van halvemaanvormige zoggaten die er aan de onderzijde in aangebracht zijn, een sterke luchtstroom
op. De gerst wordt zo steeds opnieuw omhoog
geblazen en tussen de ruwe buitenkant van de
steen en het scherpe blik rondgewalst. Zo verliest
ze de harde buitenschil. De gepelde korrel en de
doppen en verder afval worden daarna door middel van zeven en een waaier gescheiden in voor
consumptie geschikte gort en in afval (dust). Het afval van de gerst, met nog een hoog gehalte
aan vezels en vitaminen, wordt als veevoer verkocht. Bij het pellen wordt dus geen meel gemaakt, daarvoor moet de korrel worden gemalen. Voor de Oost-Groninger spekkendikken,
een bekende oudejaars traktatie, mengt men gerstemeel met meel van rogge en wat tarwe.
26

Contactblad 15 februari 2015

www.contactblad.info

Het hele proces van pellen, zeven en schoonblazen (waaieren) van gerst is veel ingewikkelder
dan hier in een paar zinnen is beschreven. Zo moet de gerst in diverse stadia van bewerking
wel zesmaal over de pelstenen gaan. Een gang over een pelsteen mag ook maar een paar minuten duren. Te lang laten draaien tussen pelsteen en pelblik zou het product te veel verhitten
en te veel schil van de korrel slijpen. De uitdrukking "aan gort draaien" komt hier vandaan. De
pelmolen kan alleen goed werken bij voldoende en bij voorkeur regelmatige wind van minstens
5 beaufort.
De molen heeft twee pelstenen. Het is ‘poot aan’ werken tijdens het pellen. Beide pelstenen
moeten van regelmatige aanvoer van gerst worden voorzien, de halfproducten moeten worden
verplaatst, de zeverij en de waaierij moeten in de gaten gehouden worden en... er moet ook
nog eens op de windsterkte en windrichting worden gelet. Dit eeuwenoude ambacht oefende
de molenaar uit in een stoffige, vrij donkere en tochtige omgeving. Kortom een druk en zwaar
beroep.
Gelukkig had de molen van Wetsinge een aantal
fantastische aanpassingen om de molenaar in staat
te stellen een voortreffelijk product af te leveren. De
molenwieken hebben het systeem van zelfzwichting.
Dit systeem is te herkennen aan de kleppen op de
wieken die er als jaloezieën uitzien. Een toenemende
wind drukt de kleppen open en kan makkelijker de
wieken passeren, de molen gaat niet sneller draaien.
Bij een afnemende wind vallen de kleppen weer
dicht, de wind krijgt meer vat op de wieken en de
draaisnelheid van de molen blijft gelijk. Met zware en
lichte gewichten kan de molenaar bij constante wind
de trekkracht van de wieken regelen. De molenaar
was blij met zijn zelfzwichting want hij hoefde niet bij
elke verandering van wind de molen stil te zetten en
de zeilvoering te veranderen.

	
  

Ondanks de zelfzwichting en ondanks de soms speciale vorm van de voorkant van de wieken
(stroomlijn) kon de molenaar bij windkracht 4 en lager geen gerst meer pellen. Hij ging dan gewoon over op het malen van meel. Veel Groninger molens hebben deze lucratieve combinatie
van malen en pellen.
Een tweede technische aanpassing in de molen van
Wetsinge is de elevator. Dat is een transportsysteem
in de molen. Van de begane grond naar boven in de
molen loopt in een houten pijp een rondgaande transportriem met ijzeren bekers erop, deze wordt ook wel
een Jacobsladder genoemd. Deze bekers vervoeren
gerst van de begane grond naar opslagsilo’s boven in
de molen, en na het pellen ook weer terug van de pelsteen naar een andere opslagsilo boven in de molen.
Door de zwaartekracht komt de gort na deze pelronde
vervolgens via een pijp op de zeverij waar de gebroken of te kleine korrels worden verwijderd en de gort
wordt gesorteerd op grootte.

	
  

Deze elevator ontnam de molenaar veel sjouw- en
transportwerk.
Een derde unieke aanpassing in Wetsinge was de stofafzuiging. Het pellen was een proces
dat veel stof in de molen opleverde. Zo'n werkomgeving zou thans de toetsing door de ARBOwww.contactblad.info
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wet niet meer doorstaan. Maar in de jaren ’50 had de molen in Wetsinge al een uitgebreide
stofafzuiging die elektrisch maar ook op windenergie werkte.
Als laatste aanpassing staat op de begane grond een zogenaamde hamermolen die op windstille dagen, aangedreven door een elektromotor, graan kon malen.
Deze combinatie van door molenmaker Chris Bremer uitgedachte “aanpassingen” maakt van
de Wetsinger Molen een sluitstuk in de industriële overgang van pellen op windenergie naar
puur mechanisch pellen.
Als we daarbij bedenken dat het op wind pellen een Groninger specialiteit was kunnen we stellen dat in Wetsinge de top van de Nederlandse pellerij op wind is bereikt. Alle reden om juist
deze molen met zorg te restaureren.
Johannes Nijmeijer, Ids H. van der Honing

Fotografisch Geheugen
ca. 1910: Station van Sauwerd

Bovenstaande foto uit ca. 1910 is aangeleverd door Margreeth van der Zee. Op de foto zijn behalve de bemanning van de stoomtrein en stationspersoneel ook enige postbeambten te zien.
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Celladon in 't Sael in kader Concertreeks Oude Muziek
Het vierde concert is van Celladon een cello duo met Anne Vos-van Dijk en Mathilde van
Wijnen.
Het duo ‘Celladon’ verrast u met een grote hoeveelheid variatie in cellogeluid. Van de hedendaagse
cello die iedereen kent tot diverse instrumenten uit
de barok.
Zo maakt Celladon gebruik van de cello piccolo die
u met zijn extra hoge snaar laat genieten van een
bijzonder heldere klank. Daarnaast hoort u het lage
snorren van de bas de violon en daar middenin het
geluid van de barokcello.
Naast deze instrumenten bestaat er nog de viola
da gamba, een instrument waarvan Celladon gebruikmaakt. De hedendaagse cello wordt ingezet
voor het klassieke en moderne repertoire. Met al
deze darm- en staalsnaren maken Anne Vos-van
Dijk en Mathilde van Wijnen u graag wegwijs in de
wijde wereld van de cello!
Voor het volledige programma van de Reeks kunt u kijken op  www.tsael.nl.
De datum is zondag 22 februari 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.

Commissie rommelmarkten Sauwerd – Wetsinge
Onze activiteiten gaan gewoon door. Wanneer spullen u in de weg staan of er een woning leeg
gehaald moet worden dan kunt u bellen met:
* Henk Valkema ' 050 3061220 of
* Tjeert Geertsema 050 3061576 of
* Piet Drijfhout
050 3061960
	
  
Namens de commissie: Piet Drijfhout, Noorderweg 10, Sauwerd.

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.

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
www.contactblad.info
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Ouderen meer in beweging
Samenwerking Buurtsportcoach en Sociaal Werker in de gemeente Winsum
Per 1 januari 2015 werken de buurtsportcoach, Tim van Dalfsen, Welstad en de sociaal werker, Ria Maring, Stichting Welzijn & Dienstverlening samen in de gemeente Winsum. Ria Maring is de verbindende persoon tussen de ouderen en de sportcoach Tim van Dalfsen.
Bijvoorbeeld: Ouderen in de gemeente Winsum kunnen als zij een nieuw sportidee hebben, dit
aan haar doorgeven. Zo nodig helpt de buurtsportcoach met het opzetten van dit sportinitiatief.
Daarbij kan hij wellicht ook zorgen voor financiële ondersteuning uit het sportstimuleringsfonds, of vanuit andere geldstromen.
Ook willen wij graag weten welke sporten in de gemeente Winsum nieuwe leden er bij willen
hebben!
U kunt dit doorgeven aan Ria Maring.
Graag het soort sport, welke dag en tijdstip en waar wordt dit gegeven, kosten en naam contactpersoon en telefoonnummer vermelden.
U kunt dit doorgeven aan Ria Maring, sociaal werker SWD, * r.maring@s-w-d.nl of z.n. voor
vragen ' 06 48874340.
Wij hopen op een mooi sportjaar 2015!

Vooraankondiging: oud ijzer inzameling!!
Wij, Anneke en Annet Zwakenberg, hopen in oktober van dit jaar 17 dagen naar Ghana te gaan
met een groep van 11 personen! Voor Operation Hand in Hand waar kinderen en jongeren met
een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking worden opgevangen.
Wij willen graag geld inzamelen door middel van een oud ijzer actie! Deze zal plaatsvinden in
maart. Nadere informatie volgt maar bewaar alvast uw oud ij-zer!
Heeft u grote hoeveelheden oud ijzer er wilt u deze graag nu al kwijt mail dan naar
* g8ghana@gmail.com
Volgende editie van het Contactblad meer over deze actie!
Groetjes Anneke en Annet.
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Europa Kinderhulp zoekt gastouders voor de zomervakantie
Europa Kinderhulp helpt “kwetsbare” kinderen aan een onvergetelijke vakantie van ruim twee
weken in de zomer bij vakantie gastouders, zodat zij er eens helemaal uit zijn.
Voor deze kinderen is het niet zomaar vakantie,
maar een periode in hun leven van liefde, aandacht,
rust en regelmaat. Drie keer daags eten, heerlijk
kunnen spelen en een veilig plekje om te slapen. Wij
zijn daarom op zoek naar liefdevolle vakantieouders
die bereid zijn een kind, ruim 2 weken in de zomervakantie op te nemen.
Het gaat om kinderen tussen de 5 en 12 jaar oud, die
het thuis niet altijd even gemakkelijk hebben. Juist
deze jongens en meisjes hebben het hard nodig om
even op adem te komen in een andere omgeving.
Ruim twee weken uit de dagelijkse beslommeringen,
kennis maken met een voor hen onbekende wereld.
	
  
Een periode die zij zich altijd blijven herinneren.

Blijft u deze zomer thuis en wilt u iets doen voor een “kwetsbaar” kind? Wordt vakantieouder.
Ervaar hoe mooi uw eigen regio is en laat een kind genieten. Ga eens naar het VVV kantoor,
er is meer te beleven dan u voor mogelijk houdt.
Neem contact op met: fam. Van Den Berghe ' 0598-416369
Ook kunt u terecht op  www.europakinderhulp.nl
Data kinderreizen:
Nederland:
20 juli - 7 augustus
België
:
13 juli - 31 juli
Duitsland :
24 juli - 10 augustus / 3 - 21 augustus
Frankrijk: :
4 juli - 24 juli / 18 juli - 6 augustus

www.contactblad.info

Contactblad 15 februari 2015

	
  

31

