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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:
S. 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.
maart
maand
Belastingservice bij invullen aangifte 2014 (zie pagina 22)
maand
Aanmelden deelname activiteiten 5 mei (zie pagina 30)
maand
Voorinschrijving RaitdaipRun 4 april (zie pagina 37)
maand
Aanmelden snoeihout voor ophaalronde 8 april (zie pagina 11)
15
14.00 u. Cult.Cie. Adorp, Expositie in kerk Adorp (zie pagina 28)
16
10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Nederlandse nederzettingen in het
poolgebied', dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 25)
18
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap (zie pag.
20
NL Doet / Winsum Schoon & Groen (zie pagina 19)
20
17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 27)
20
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 27)
21
NL Doet / Winsum Schoon & Groen (zie pagina 19)
21
9.00 u. Gratis compost in Usquert / milieustraat dan gesloten (zie pagina 13)
21
14.00 u. Cult.Cie. Adorp, Expositie in kerk Adorp (zie pagina 28)
22
14.00 u. Cult.Cie. Adorp, Expositie in kerk Adorp (zie pagina 28)
22
15.00 u. Passieconcert Con Passiones in 't Sael te Groot Wetsinge (zie pag. 31)
23
10.00 u. Steunpunt A-S-W, Inloopochtend in dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd
(zie pagina 25)
26
19.30 u. Jaarvergergadering Vereniging Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge in
Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 27)
27
16.30 u. Ladies Night in Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 36)
27
17.30 u. Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 27)
27
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 27)
28
Oud ijzer actie voor project in Ghana (zie pagina 26)
28
20.00 u. Voorjaarsconcert Fanfarecorps Adorp en Drumfanfare Avanti; zaal los
vanaf 19.30 u. en vol = vol (zie pagina 34)
30
10.00 u. Steunpunt A-S-W, Thema-ochtend 'Veilig wonen', dorpshuis Artharpe te
Adorp (zie pagina 25)
april
maand
maand
1
!
2
20.00 u.
3
3
4
4
5
6

17.30 u.
16.00 u.
!

Belastingservice bij invullen aangifte 2014 (zie pagina 22)
Aanmelden voor deelname activiteiten 5 mei (zie pagina 30)
Sluiting voorinschrijving RaitdaipRun, hierna alleen op 4 april (zie p. 37)
Cult.Cie. Adorp, Concert in kerk Adorp Membra Jesu Nostri van Dietrich
Buxtehude (zie pagina 31)
Dorpstafel in Artharpe te Adorp (zie voor menu pagina 27)
Spelletjes en gezelligheid in dorsphuis Artharpe te Adorp (zie pag. 27)
RaitdaipRun, start bij Ubbegaheem te Sauwerd (zie pagina 37)
Aantal straten Sauwerd, Wetsinge en Hekkum tijd afgesloten (zie p. 37)
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
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Protestantse Gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd:
15 mrt.
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
19
9.30 u. - mw. ds. H.S. Huizenga
26
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
3 mei
9.30 u. - ds. P.S. van Dijk
10
9.30 u. - ds. G.H. Renting

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 mrt.
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
3 apr.
9.30 u. - ds. W. Jagersma
5
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. M. de Vries
12
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. R. IJbema
19
9.30 u. - ds. G. Timmermans
14.15 u. - ds. W. Jagersma
26
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. G. Timmermans
3 mei
9.30 u. - ds. H.G. Gunnink
16.30 u. - ds. G. Timmermans
10
9.30 u. - ds. W. Jagersma
14.15 u. - ds. M. Beute

Goed Vrijdag
Pasen
's morgens 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/
4
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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 maart worden ingezameld zijn: lang houdbare zuivelprodukten 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
donderdag
zaterdag
sporten

bibliobus Adorp (naast de kerk), 10.05-11.20 u.
bibliobus Sauwerd (bij de school), 11.30-12.30 u.
Fanfarecorps Adorp, repetitie in Arharpe te Adorp 20.00-22.00 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:

Inzamelingsacties
maart
16 - 21 maart
28 maart
april

Voedselbank: lang houdbare zuivelprodukten en verzorgingsmiddelen (voor
inleveren zie pagina 5).
Collecte Reumafonds + collectanten gezocht Adorp (zie pagina 27)
Oud ijzer inzameling t.b.v. actie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking in Ghana (zie pagina 26)
Voedselbank: rijst, macaroni en andere pastaproducten; kuipjes of pakjes
margarine en bak- en braadprodukten (voor inleveren zie pagina 5).

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

Contactblad 15 maart 2015



050 3062064

www.contactblad.info

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

Contactblad 15 maart 2015

www.contactblad.info

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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ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag ontvangen voor het:
• verbouwen van het woonhuis, Provincialeweg 3 in Adorp, 9774PA (2015-0024, 8 februari
2015)
Vergaderingen welstandscommissies
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. Sommige bouwplannen worden daarna openbaar behandeld in de kleine of grote commissie van Libau. Kijk
op  www.libau.nl voor meer informatie.
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.
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben vergunningen verleend aan:
• Loopgroep Raitdaip Runners voor de 8ste Raitdaiprun op 4 april 2015 van 15.00 uur tot
18.00 uur in Sauwerd en omstreken (26 februari 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.
BESLUIT INFORMATIEBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2015 het Besluit informatiebeheer van de gemeente Winsum 2015 vastgesteld. Dit besluit regelt de ambtelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van documenten en het in goede, geordende en toegankelijke
staat brengen en bewaren van documenten. Het besluit informatiebeheer is gebaseerd op artikel 7 van de archiefverordening. Het besluit is te vinden op  www.winsum.nl/gemeenteblad.
ONTWERP REGIONALE NOTA BODEMBEHEER
De regionale ontwerp-nota bodembeheer is opgesteld door 18 Groninger gemeenten, de provincie Groningen en de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De nota is bedoeld
voor iedereen die te maken heeft met uitvoering van grond- en baggerwerken. In de nota staat
het landelijk geldende beleid voor het (opnieuw) toepassen van grond en baggerspecie als
bodem. Daarnaast is specifiek beleid voor het gebied van de 18 deelnemende gemeenten
opgenomen. Het beleid is gericht op de toepassing van grond en baggerspecie, afkomstig
van binnen en buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten. Daardoor wordt het
eenvoudiger om grond tussen de deelnemende gemeenten te verplaatsen. Bodemkwaliteitskaarten maken onderdeel uit van de regionale Nota bodembeheer. De nieuwe regels worden
van kracht als de gemeenteraad hier een besluit over heeft genomen.
Zienswijzen
De ontwerp-nota bodembeheer met de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4
maart tot 15 april 2015 ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kan iedereen
zijn of haar zienswijze op deze nota geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Voor het
indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt uw zienswijze
richten aan  de gemeenteraad van Winsum, Postbus 10, 9950 AA, Winsum.
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.
10
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TWEE KEER STEMMEN OP 18 MAART 2015
Op woensdag 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van
Groningen en voor de leden van het Algemeen Bestuur van de waterschappen. Inwoners van
de gemeente Winsum stemmen voor waterschap Noorderzijl-vest. De stempassen en kandidatenlijsten hiervoor zijn inmiddels bezorgd.
Toegankelijkheid stembureau
Het stembureau dat dicht bij mij in de buurt is, is voor mij slecht toegankelijk. Wat
kan ik doen?
U kunt in elk willekeurig stembureau in de gemeente Winsum gaan stemmen. In
overleg met de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Winsum hebben wij geregeld, dat u in 3 stembureaus zittend vanaf uw scootmobiel kunt stemmen. Dit
zijn de stembureaus in het gemeentehuis Winsum, dorpshuis Agricola Baflo en Ubbegaheem Sauwerd. In alle stembureaus is bovendien een rolstoel aanwezig.
Kijk voor meer informatie over de dubbele verkiezingen (b.v. het geven van
een volmacht of het verkrijgen van een
kiezerspas) op  www.winsum.nl of
bel met het Klantcontactcentrum, '
0595 447777.
	
  

MOBIELE VERSNIPPERAAR RIJDT SNOEIHOUTRONDE
Van dinsdag 7 april tot en met vrijdag 17 april rijdt een wagen van Beheer en Onderhoud rond
met een mobiele versnipperaar. U kunt uw snoeihout laten versnipperen; het kan dan worden
teruggespoten op uw terrein. Ook kunt u uw snoeihout laten afvoeren.
Eerst aanmelden
Alleen snoeihout dat is aangemeld, wordt opgehaald. Wilt u snoeihout aanbieden, geeft dit dan
uiterlijk woensdag 1 april door met het aanmeldformulier op  www.winsum.nl. Of bel met het
Klantcontactcentrum, ' 0595-447777, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot
16.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Wij vragen uw naam, adres en telefoonnummer, hoeveel hout u aan wilt bieden en of u het op uw terrein teruggespoten wilt hebben. Uw
telefoonnummer gebruiken wij alleen in noodgevallen. In principe bellen wij u dus niet!
De spelregels
• 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 route wordt
maar één keer gereden! Als u het hout tijdig heeft aangemeld en neergelegd, wordt het in
ieder geval opgehaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan het hout een aantal
dagen blijven liggen.
• Woont u aan een straat waar ook de vuilophaalwagen niet kan komen? Leg uw snoeiafval
dan op de plaats waar u normaal uw huisvuilcontainer aanbiedt.
• Snoeihout bestaat uit takken. Dus geen boomstammen of stronken, of puin!
Waar en wanneer
Adorp en Sauwerd: Dag van aanbieden: woensdag 8 april. De route wordt gereden op donderdag 9 en vrijdag 10 april. Voor alle routes geldt een uitloop op vrijdag 17 april.
U kunt uw snoeihout ook zelf afvoeren
Op de vrijdagen 10 en 17 april kunt u uw snoeihout gratis aanbieden op de gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a, geopend van 12.30 tot 15.30 u.
www.contactblad.info
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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.
HOE ACTUEEL IS UW ENERGIELABEL?
Alle woningeigenaren in de provincie Groningen hebben deze week van het ministerie van Binnenlandse Zaken een brief ontvangen, met daarin een voorlopig energielabel van hun woning.
Dit voorlopige label is opgesteld op basis van bouwjaar, woonoppervlak en type woning. Er is
daarbij niet gekeken of er al energiebesparende maatregelen zijn toegepast.
Definitief label
De brieven zijn geadresseerd op basis van de gegevens uit het kadaster. Het kan daardoor
voorkomen dat die gegevens niet actueel zijn. Bij verkoop of verhuur van uw woning dient u
een definitief energielabel te hebben. Dit label kunt u aanvragen door het doorlopen van een
aantal stappen op de site www.energielabelvoorwoningen.nl. Daar vult u in welke maatregelen
u al heeft getroffen en kunt u uw energielabel aanpassen. Er wordt gevraagd om bewijsstukken van de maatregelen, bijvoorbeeld een foto. Ook moet u de gegevens laten beoordelen
door een erkend deskundige. Dit kan allemaal elektronisch. Het aanvragen van een definitief
label kost naar schatting enkele tientallen euro’s.
De gegevens over het energielabel zijn ook in te zien op  www.zoekuwenergielabel.nl. Voor
vragen over het label kunt u mailen naar * helpdesk@energielabel.nl of ' 0800-0808. Informatie over energiebesparende maatregelen kunt u vinden op websites als  www.verbeteruwhuis.nl  www.eigenhuis.nl/energiehuis.
Winsum Warm Wonen
'Warm Wonen in Winsum' is een duurzaamheidsproject van de gemeente Winsum en diverse
bedrijven in de gemeente. Bij deze ondernemers kunt u een maatwerkadvies voor energiebesparing aanvragen. Desgewenst kunnen zij deze maatregelen ook voor u uitvoeren. Meer
informatie hierover vindt u op  www.warmwoneninwinsum.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.
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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.
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.
GRATIS COMPOST OP 21 MAART 2015
Op zaterdag 21 maart kunt u tussen 9 en 12 uur gratis keurcompost afhalen bij Afvalbeheer
Noord-Groningen, Westerhornseweg 22 in Usquert. De compost wordt verstrekt in zakken
van 40 liter. Er geldt een maximum van 10 zakken per klant. Op = op, dus wees er op tijd bij!
Er is geen losse compost verkrijgbaar.
Met deze actie bedanken Afvalbeheer en de gemeente u voor het gescheiden aanleveren van
groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) in de groene container. Door gft-afval om te zetten in
compost komt er minder kooldioxide in de lucht en dit is gunstig voor het broeikaseffect. Bovendien heeft compost een positief effect voor de bodem.
Let op: Op de compostdag is de milieustraat gesloten. Kijk voor meer informatie op  www.
afvalbeheernoordgroningen.nl.
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 * gemeente@winsum.nl.
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.
www.contactblad.info
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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
14

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.
www.contactblad.info
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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.
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Verwijderen fout gestalde fietsen stations
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.

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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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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20/21 maart 2015: Winsum Schoon & Groen actie en NLdoet: Doet u
ook (weer) mee?
Op vrijdag 20 maart a.s. organiseert de gemeente Winsum samen met Winsum Schoon en
Steunpunt Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum alweer voor het zesde achtereenvolgende
jaar de Winsum Schoon & Groen actie. Met deze bijzondere actie worden meerdere landelijke
‘maartactiviteiten’met elkaar gecombineerd: de Landelijke Opschoondag, de vrijwilligersactie
NLdoet en de Boomfeestdag. Winsum Schoon & Groen is in de loop van de jaren uitgegroeid
tot een groot succes. We hopen dit jaar nog meer verenigingen, scholen en individuele burgers
uit de gemeente te enthousiasmeren voor deze actie!
Samen zwerfvuil prikken
Meerdere basisscholen en Scoutingclub Vinchem hebben aangegeven weer zwerfvuil te willen prikken op diverse locaties in Winsum. Maar ook buiten Winsum wordt een zwerfvuilroute
uitgestippeld. Om deze zwerfvuilprikactie wederom tot een succes te maken, zijn dus nog veel
meer helpende handen op diverse locaties in de gemeente Winsum nodig.
De ‘Winsum Schoon & Groen’ zwerfvuilactie op 20 maart a.s. duurt van 09.00 tot 15.00
uur. Meedoen kan de hele dag. Maar uw hulp voor een halve dag of een uurtje is ook
van harte welkom! Voor prikkers en hesjes, maar ook voor koffie, limonade en een lunch
(rond het middaguur) zal worden gezorgd. Daarnaast ontvangen alle deelnemers na
afloop een leuke attentie.
Aanmelden
Doet u (als vereniging) liever op zaterdag 21 maart a.s. mee aan de zwerfvuilprikactie, dan
kan dit ook. U ontvangt dan ook een attentie; er wordt alleen geen lunch aangeboden. Opgave
voor ‘Winsum Schoon & Groen’ kan tot 13 maart, * a.das@winsum.nl (o.v.v. deelname Winsum Schoon & Groen 2015). Na uw aanmelding volgt meer praktische informatie.
Tuintjes voorjaarsklaar
In het kader van ‘Winsum Schoon & Groen’ gaan leerlingen van het AOC Terra in Winsum op
die vrijdag onder begeleiding van medewerkers van de groenvoorziening tuinen van ouderen
in Winsum voorjaarsklaar maken. Deze leerlingen pakken de tuinwerkzaamheden op in het
kader van hun maatschappelijke stage en worden begeleid door medewerkers van de groenvoorziening van de gemeente Winsum. De werkzaamheden die zij uitvoeren zijn: onkruid
wieden, stoepen mosvrij maken, grasmaaien en snoeien. De gemeente Winsum zorgt voor
het afvoeren van het tuinafval.
Woont u in Winsum en bent u fysiek of financieel niet in de gelegenheid om uw tuin te onderhouden? U kunt zich tussen 2 en 13 maart a.s. voor de tuintjesactie aanmelden. Dit kan
telefonisch via het Klantcontactcentrum van de gemeente Winsum: ' 0595-447777. Of *
gemeente@winsum.nl, o.v.v. ‘Tuinenactie Winsum Schoon & Groen’.
Liever een andere klus op 20/21 maart? Dat kan ook!
‘Winsum Schoon & Groen’ maakt deel uit de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Voelt u meer
voor een andere klus? Er zijn in de gemeente Winsum maar liefst 23 klussen tot nu toe! Meer
info op www.nldoet.nl. Op deze site kunt u overigens ook zelf een klus aanmelden. Liever
persoonlijk contact over een klus? Neem dan contact op met Esther Pleizier van Steunpunt
Vrijwilligerswerk De Marne & Winsum: ' 06 22455673.
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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.
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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
www.contactblad.info
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Belastingservice in de maanden maart en april
Dit jaar moeten de meeste mensen vòòr 1 mei (was altijd 1 april)
de belastingaangifte weer indienen.
Lever je de aangifte later in zonder uitstel te hebben gevraagd bij
de Belastingdienst, dan loop je het risico op een boete!
In de maanden maart en april gaat de Cliëntenraad de minima (o.a. op basis van een uitkering
via de WWB, WAO, WIA, Wajong, AnW, AOW zonder aanvullend pensioen, WW of andere
minimale inkomen) in de gemeenten De Marne, Winsum en Bedum weer gratis helpen met de
AANGIFTE INKOMSTENBELASTING over het jaar 2014. Wij doen dit onder het motto:
LAAT GEEN GELD OP DE PLANK LIGGEN BIJ DE BELASTINGDIENST
Maak gebruik van deze gratis service en geef u meteen op bij:
Bij Henk Wolters voor de gemeente Winsum ' 06-23 67 24 64
of per mail via * secretariaat@clientenraadsozawenoordgroningen.nl onder vermelding van
naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.
Je krijgt dan z.s.m. een uitnodiging.
Neem wel de benodigde "papieren" mee naar de afspraak zoals:
Alle documenten die u in 2014 heeft ontvangen van de belastingdienst, zoals: correctiebrieven,
voorlopige en definitieve aanslagen, beschikking voorlopige teruggave, uw laatste loonstrook/
uitkeringsspecificatie, maar vooral ook uw Voorschot beschikking Toeslagen 2015 (Huur- en
Zorgtoeslag) en ook eventuele andere toeslagen.
Het invullen van de aangiftes gebeurt digitaal, hiervoor is in principe geen DigiD nodig. De
aangiftes worden gelijk via de pc doorgestuurd naar de Belastingdienst. Als je daarna nog vragen hebt, of achteraf nog iets moeten laten invullen, kun je het gehele jaar terecht bij de eerder
genoemde persoon van de Cliëntenraad.
Mocht iemand niet eerder door ons zijn geholpen om zijn aangifte te laten invullen, dan zal
hij/zij een machtigingscode bij de belastingdienst moeten opvragen. Ook als er sprake is van
fiscale partners moeten beiden in bezit zijn van een machtigingscode.

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.
8 april 2015
Mevrouw Johanna Kuipers met als onderwerp financiële uitbuiting ouderen en bewindvoering.
28 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
22
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Nieuwsbrief Wmo-adviesraad Winsum
januari 2015 is voorbij!
Met ingang van 1 januari 2015 is nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) in werking getreden. De gemeente heeft nu de taken van het Rijk overgenomen: beleid, bekostiging en uitvoering. Van de gemeenten vraagt deze nieuwe WMO een enorme verandering
in de manier van werken. De gemeente Winsum heeft in samenwerking met de gemeenten
De Marne, Eemsmond en Bedum deze uitdaging en verantwoordelijke taak opgepakt. Dat
betekent gezamenlijk beleid, verdeling van taken en uitvoering van zorg door veelal dezelfde
gecontracteerde organisaties. Over deze wijzigingen bent u door de Gemeente al op verschillende manieren geïnformeerd.
Het is belangrijk dat de uitvoering van de wet goed gaat verlopen. De informatie die we als
adviesraad vanuit de gemeente ontvangen, is positief. Het zorgloket en de uitvoerende organisaties werken er hard aan om de overgang soepel te laten verlopen. Ervaringen van cliënten
zijn belangrijk om de uitvoering te verbeteren. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan
vooral contact op met uw gemeente. Ook de Wmo-adviesraad hoort graag waar de knelpunten
liggen.
De rol en functie van de Wmo-adviesraad
De Wmo-adviesraad heeft tot december 2014 het College van Winsum kunnen adviseren
over het nieuwe beleid. U kunt deze adviezen vinden op de site van de Wmo-adviesraad. In
deze periode is duidelijk geworden dat er verschillen van inzicht zijn over de rol van de Wmoadviesraad. De voorzitter en de secretaris hebben besloten om hun taak neer te leggen. De
andere leden van de adviesraad nemen hun taken voorlopig waar. Met de gemeente is overleg
over de toekomstige rol van de adviesraad. De al genoemde samenwerking tussen de BMWE
gemeenten heeft hier zeker invloed op. Binnenkort zal duidelijk worden hoe we verder gaan.
Vervolg infobijeenkomst over Zorg voor de jeugd
In maart/april wordt door de adviesraad samen met de gemeente een vervolgbijeenkomst
georganiseerd over het jeugdbeleid. De eerste avond was in oktober 2014. Meer hierover in
een volgend bericht.
Wilt u meer weten, kijkt u dan op  www.wmoadviesraadwinsum.nl
Hebt u vragen, neemt u dan gerust contact op via *wmoadviesraadwinsum@gmail.com

Extra geld huishoudelijke ondersteuning in BMWEDAL-gemeenten
Persbericht 9 maart 2015
De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum
(de BMWEDAL-gemeenten) krijgen van het ministerie VWS in 2015 en 2016 extra geld voor
huishoudelijke ondersteuning. Deze toelage biedt de 7 gemeenten meer mogelijkheden om
goede ondersteuning te continueren en werkgelegenheid voor de medewerkers die de huishoudelijke ondersteuning uitvoeren, te behouden.
De gemeenten hebben met de vier aanbieders in het gebied een overeenkomst afgesloten
hoe deze toelage in te zetten. Afgesproken is de toelage in te zetten voor huishoudelijke taken die aanvullend zijn op de huishoudelijke ondersteuning die de BMWEDAL-gemeenten al
bieden op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook inwoners die zorgen voor
een naaste en overbelast zijn of dreigen te raken, komen in aanmerking voor het inkopen van
uishoudelijke ondersteuning.
Tegen een voordelig tarief van € 10,- per uur kunnen inwoners met een indicatie huishoudelijke
ondersteuning extra huishoudelijke ondersteuning inkopen. De BMWEDAL-gemeenten vullen
het bedrag van € 10,- aan tot de huidige marktconforme uurprijs.
www.contactblad.info
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CBS De Meander
Overlast hondenpoep
Regelmatig komen de leerkrachten geërgerd binnen, omdat ze op de parkeerplaats weer eens
in de hondenpoep hebben gestaan. Vooral als het donker is zijn deze hoopjes moeilijk te zien.
Daarom hebben we de gemeente om hulp gevraagd. Maar zij kunnen niet zo heel veel voor
ons doen. Zie hier de brief die wij van de gemeente ontvingen.
Geachte meneer, mevrouw Berkenbosch,
Uw melding aan de gemeente Winsum met meldingsnummer: 8451 betreffende
Overlast van hondenpoep is door ons verwerkt in ons meldingensysteem en is/
wordt afgehandeld door de verantwoordelijke medewerker(s).
Het is vervelend dat u overlast van hondenpoep ervaart. De gemeente plaatst in
principe geen borden. Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) heeft de
locatie rond de school de afgelopen periode regelmatig bezocht en blijft de school
en omgeving meenemen op zijn rondes. De BOA spreekt hondeneigenaren aan op
uitlaat- en aanlijngedrag.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Marean Steentjes
Gemeente Winsum
We zullen dus ook zelf aan de slag moet want we zijn zeer benieuwd hoe dit straks gaat met
het voetbalveldje. Wij hebben een hek laten plaatsen bij onze achter in de schooltuin. Daardoor mijden de kinderen de parkeerplaats maar ook op het voetbalveldje zien we regelmatig
hondenpoep liggen. Ik heb zelf ook een hond en het plastic zakje gaat elke keer met mij mee
als ik de hond uitlaat. Als hij zijn behoefte doet, komt het keurig in het plastic zakje en deponeer
ik in onze huiscontainer. We plaatsen nu een stukje in het Contactblad om de mensen vriendelijk te vragen dit ook te doen als ze de hond bij onze school uitlaten, maar misschien heeft u
ook een goed idee om dit probleem op te lossen? Meld het ons!
Nog meer poepverhalen

Luiercontainer Sauwerd
Binnenkort komt er vlak bij onze school een luiercontainer te staan. Dit op aanvraag van dorpsbelangen en de gemeente. Door de luiers raken de containers van jonge gezinnen erg snel
vol. De gemeente wilde wel helpen en doet dit graag in samenwerking met school. Samen met
de gemeente hebben we gezocht naar een goede plek. Hij komt tegen het hek te staan waar
vroeger de peuterspeelzaal stond. Een leerling van onze school gaat er voor zorgen dat de
container op vrijdag bij de weg komt te staan. Dit stukje service gaat de school verlenen aan
het dorp.

Afbraak Peuterspeelzaal
Uw kon al lezen dat ik sprak over vroeger wat betreft de peuterspeelzaal. Deze is, in overleg,
in de voorjaarsvakantie weggehaald. Zo hadden wij geen geluidsoverlast. We zijn blij dat we
goede contacten hebben met de gemeente. We kunnen elkaar van dienst zijn.
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Spullen bij school afgegeven
Een woord van dank is op zijn plaats voor al die mensen die u regelmatig spullen bij onze
school afgeeft. Zo sparen wij lege batterijen, kleine lege cartridges, oude kaarsen, dekbedovertrekken en handdoeken die nog goed zijn, maar door u afgedankt zijn en oude mobiele
telefoons waar nog wel de batterij in zit en geen simkaart. Dit alles wordt regelmatig afgegeven
bij onze school.
Maar ook de kledingcontainer bij onze school zit regelmatig vol. Voor deze volle containers,
lege batterijen, telefoons en lege cartidges ontvangen wij een kleine bijdrage en daarvan kopen wij boeken en speelgoed voor buiten.
Daarom nog eens: dank u wel!
Met vriendelijke groeten,
Bineke Berkenbosch

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 maart: Thema-ochtend 'Nederlandse nederzettingen in het poolgebied', Ubbegaheem te Sauwerd 10.00-12.00 u.
De heer Louwrens Hacquebord vertelt over het bezoek van een groep archeologen, die met de
Zr.Ms. Zeeland van de Koninklijke Marine naar het eiland Jan Mayen is geweest om daar de
Nederlandse walvisvangstnederzettingen uit de zeventiende eeuw te onderzoeken. Het eiland
Jan Mayen is 400 jaar geleden door Nederlandse walvisvaarders ontdekt en ligt midden in de
Atlantische Oceaan ten noorden van de poolcirkel.
Maandag 23 maart: Inloopochtend in Ubbegaheem te Sauwerd 10.00-12.00 u.
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 30 maart: Thema-ochtend 'Veilig Wonen' in Artharpe te Adorp 10.00-12.00 u.
Een voorlichter van Centrum Veilig Wonen vertelt over deze nieuwe organisatie, die de schademeldingen van de aardbevingen afhandelt. Hij zal spreken over schadeherstel, veiliger maken (bouwkundig versterken) en verduurzamen van woningen en gebouwen.
Steunpunt inlichtingen en informatie:
Nelly Rasker
 050 3061036
Dirk Balk
3061663
Trijntje Kruijer
3061318
Peter Stuut
3061551
www.contactblad.info
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Oud ijzeractie 28 maart: opbrengst voor project in Ghana
Op zaterdag 28 maart kunt u uw oud ijzer inleveren voor het goede doel! De opbrengst gaat
naar een opvanghuis voor gehandicapte kinderen in Ghana. Dit huis is opgericht door een
Nederlands echtpaar. Om de kosten voor
dit huis en de verzorging van de kinderen
te dekken, is geld nodig. Veel geld komt
binnen door sponsors die met hun gift
voorzien in het levensonderhoud van de
kinderen. Overige kosten worden gedekt
door inkomsten uit guesthouses. Annet
en Anneke Zwakenberg gaan in oktober
samen met acht anderen helpen bij het
onderhoud aan de gebouwen. Daarnaast
starten zij met het bouwen van een nieuw
guesthouse. Het geld dat wordt opgehaald met deze actie komt ten geode aan
materialen om het guesthouse te bouwen
en andere zaken waar behoefte aan is.
Speelgoed voor kinderen, verf, enz.
Waar:		
		

Provincialeweg 39, Adorp (familie Bijma, de boerderij tegenover de afslag naar
Hekkum). Er staat een container klaar!

Wanneer:

zaterdag 28 maart, vanaf 9:00uur.

Kunt uw het zelf niet komen brengen of heeft u een grote hoeveelheid? Dan halen we het de
28e graag bij u op! Mailen kan naar * g8ghana@gmail.com, bellen kan naar de familie Zwakenberg, ' 050-3061876.

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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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 maart (Bio kip)
Voorgerecht: Meloen cocktail
Hoofdgerecht: Gevulde kip, aardappel gratin, groenten
Vrijdag 27 maart (vlees)
Hoofdgerecht: Griekse Moussaka, salade
Nagerecht:
Romige yoghurt met fruit
Vrijdag 3 april (vis)
Hoofdgerecht: Visnuggets, friet, gemengde groenten
Nagerecht:
Muffin met vanilleroom

	
  

Iedere vrijdag gezelligheid en spelletjes in
dorpshuis Artharpe
Wist u dat Dorpshuis Artharpe, Adorp iedere vrijdagavond
open is 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.)

Reumafonds zoekt collectanten in Adorp
Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Adorp en heeft u daarvoor een paar uur per
jaar beschikbaar?
Word dan collectant of medeorganisator voor de collecteweek van het Reumafonds van 16 t/m
21 maart 2015. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Paul Schuurmans, De Stelling 9 Adorp (' 050-3061737).

N361 bij jaarvergadering Ver. Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge
Op donderdag 26 maart om 19:30 houdt de Vereniging voor Dorpsbelangen Sauwerd en Wetsinge haar jaarvergadering in dorpshuis Ubbegaheem in Sauwerd. Na het officiële gedeelte
zal de N361 en het Fietsplan Plus Groningen-Winsum op de agenda staan. Voorzitter Thom
Akkerman zal u in overleg met de provincie bijpraten over de huidige stand van zaken. Voor
de volledige agenda verwijzen wij u naar  ditissauwerd.nl
www.contactblad.info
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Rode Kruis organiseert uitjes en bijzondere vakanties
Rode Kruis afdeling De Marne Winsum zorgt er al jaren voor dat ouderen, alleenstaanden en
mensen met een handicap kunnen genieten van een onbezorgde midweek vakantie. Dit jaar
willen wij daarnaast weer een maandelijkse middag uit gaan organiseren. Deze uitjes zijn voor
ouderen, alleenstaanden en mensen met een lichte handicap, rolstoel gebruik kan in overleg.
De vrijwilligers van Rode Kruis afdeling De Marne Winsum begeleiden u tijdens deze middagen.
De volgende dagen staan op de agenda:
¾Dinsdagmiddag
¾
14 april: Groninger zilverkamer in Appingedam
¾Dinsdagmiddag
¾
12 mei: Groninger Mosterd museum en kaarsenmakerij in Eenrum
¾Dinsdag
¾
9 juni: de hele dag Bad Nieuweschans.
¾Dinsdagmiddag
¾
8 september: boottocht in Winsum
¾Dinsdagmiddag
¾
13 oktober: Museum Wierdenland in Ezinge
¾Dinsdagmiddag
¾
10 november: Visserij museum in Zoutkamp
¾Dinsdagmiddag
¾
8 december: Kerstshoppen
U kunt zich voor de middaguitjes opgeven bij Sonja Hofstee ' 0625422122
Via het landelijke Rode Kruis kunt u ook dit jaar weer mee met bijzondere vakanties. Deze
vakanties zijn speciaal gericht op ouderen, alleenstaanden en mensen met een handicap; er
is 24 uur per dag zorg aanwezig. U kunt het hele jaar door een midweek boeken naar hotel
IJsselvliedt in Wezep of hotel De Valkenberg en hotel De Paardestal beide in Rheden. De
Henry Dunant vaart voor de afdeling Groningen in week 34. Als er voldoende ruimte is, kunt u
uiteraard ook in andere weken meevaren.
Heeft u belangstelling voor één van de vakanties Neemt u dan contact op met Sonja Hofstee
' 0625422122 of met Agnes Buikema ' 050-3061678. U kunt zich direct aanmelden of eerst
meer informatie aanvragen. Voor de vakanties is een brochure van het Rode Kruis beschikbaar. Meer informatie is ook te vinden op  www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties

Expositie in kerk Adorp met beelden in steen en papierkunst
Werk van twee kunstenaars te zien tijdens expositie Culturele Commissie Adorp
De Culturele Commissie Adorp heeft voor de expositie, die op 14, 15, 21 en 22 maart wordt
gehouden in de kerk in Adorp, twee bijzondere kunstenaars uitgenodigd. Het gaat om Anne
Post toe Slooten (papierkunst) en Klaasje Smit (beelden in steen). De expositie is op de vier
genoemde dagen van 14.00 tot 17.00 uur te bezoeken. De toegang is steeds gratis. De officiële opening, op 14 maart om 14.00 uur, wordt door Wies Bouma (zang) verricht.
Anne Post toe Slooten, papierkunst
Inspiratiebron voor Anne Post toe Slooten is vooral de natuur met alles wat ze daarin aantreft:
structuur, ritme, lichtval, weerspiegelingen. Ze wordt steeds weer getroffen door de schoonheid van alle (kleine) dingen. Daar wil zij uitdrukking aan geven in haar werk. Haar werk kun
je papierkunst noemen.
In haar atelier maakt zij papier van allerlei materialen en van planten als hosta, mais, brandnetel en grassen. Ook gebruikt zij textiele vezels als soja, zijde, hennep en linnen.
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Het is een intensief ambachtelijk procedé. Het bezig
zijn met de materialen is essentieel in het scheppingsproces. Anne: "Aan de ene
kant kan stuur ik daarin, aan
de andere kant gebeuren er
spontane, onverwachte dingen. Dat maakt het spannend.
Tijdens het papierscheppen
gebruik ik ook andere materialen zoals bladeren, riet,
zaden, bloemen, veren en delen van foto’s."
Het werk bestaat uit papiercollages van deze materialen samen met verf en krijt. Soms kun je
nog de vezels van de oorspronkelijke plant herkennen.
Het resultaat is uiteenlopend van sfeer: van verstild met subtiele kleurschakeringen tot expressief en kleurrijk. Naast collages maakt Anne ook boekjes, meestal niet om in te schrijven,
maar als kijk-objecten. Hierin is de structuur van het materiaal en de zelfgemaakte omslag
belangrijk.
De natuur is in haar werk zo aanwezig dat het aardse met het onaardse verbonden wordt. Het
tastbare aardse verwijst naar het kosmische.
Anne genoot haar opleiding aan Academie Minerva van 1982-1987.

Klaasje Smit, beelden in steen, schilderijen, gemengde technieken
Klaasje Smit ontwikkelde als kunstenaar een eigen en oorspronkelijke beeldtaal.
Haar werk kenmerkt zich door gedreven experimenten met vele materialen. Steen vormt de
hoofdmoot, maar ook schilderijen en grafisch werk maken deel uit van haar kunst. Lood, glas,
veren, touw of haar; allerlei materiaal kan deel uitmaken van een ontwerp.
In vrijwel alle gevallen hebben haar
'beelden' een spirituele lading die
getuigt van een voortdurende zoektocht naar het eigen ik in relatie met
het gekozen materiaal. Zo ontstaan
beelden die een archetypische en
mythische bron hebben. Door de
beelden soms met andere materialen te combineren ontstaat een
spanning waarin polariteiten tot uitdrukking komen en toch ook een
heelheid voelbaar is.
Opmerkingen over haar werk:
avant-gardistisch; speels, humor;
een combinatie van kracht en
kwetsbaarheid; verrassend en veelzijdig; beelden die raken in het hart.
- Beelden verschijnen - voor mijn geestesoog - ik houd contact - door in de stroom - te blijven
staan - arbeid maakt de vorm -.
www.contactblad.info
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Oranjevereniging Sauwerd en VvV Adorp organiseren op 5 mei samen

Bevrijdingsdag 2015
Vrijheid geef je door!

Programma
10.00 – 12.30 uur

‘Vrijheid, blijheid’ optocht door Adorp en Sauwerd

Iedereen kan aan de optocht meedoen. Jong of oud. Alleen of met het gezin, met vrienden, met een
vereniging. Alles kan en mag. Een wagen, een fiets, een kruiwagen, verzin het maar. Het thema is ‘Vrijheid,
blijheid’ en een jury bepaalt welke deelnemer(s) de originaliteitsprijs wint. De start- en het eindpunt van de
optocht is de Torenweg in Adorp. Halverwege is er een rustmoment met een versnapering. Deelname is gratis.
Opgave vóór 30 april 2015 bij Collin Hamming, e-mail familiehamming@telfort.nl of telefonisch 050 – 7854531.

12.30 – 13.30 uur

Lunch in dorpshuis Artharpe, Adorp inclusief prijsuitreiking
optocht en een optreden van het koor Hoge en Lage der AA

We zouden het leuk vinden om met zoveel mogelijk Adorpers en Sauwerders samen te lunchen. Dorpshuis
Artharpe is bereid gevonden om ons allen tegen een zeer schappelijke prijs een uitgebreid lunchbuffet voor te
schotelen. Tijdens de lunch vindt ook de prijsuitreiking van de optocht plaats én de lunch wordt opgeluisterd
met een optreden van het koor Hoge en Lage der AA. Kosten: € 5,- per persoon, basisschoolkinderen € 2,50.
Opgave vóór 30 april middels onderstaande aanmeldstrook
Inleveradressen: dorpshuis Artharpe in Adorp, dorpshuis Ubbegaheem en bij de Superrr in Sauwerd

15.00 – 17.30 uur

Zeskamp op het voetbalveld van vv SIOS in Sauwerd

Ook hieraan mag en kan iedereen meedoen. Voor iedere leeftijd is er wel een onderdeel waaraan meegedaan
kan worden. Een team bestaat uit minimaal 5 deelnemers en maximaal 8 deelnemers en het leukste is wel als
een team bestaat uit jong en oud, man en vrouw. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar voor het
winnende team is er een leuk prijsje. Deelname is gratis.
Opgave vóór 30 april 2015 bij Sander Visser, e-mail vsa@csg.nl of telefonisch 06-33332769.

20.00 – 01.00 uur

Feestavond in dorpshuis Ubbegaheem met drive-inshow én
optreden van Burdy

Het zou leuk zijn als veel Adorpers en Sauwerders 5 mei komen afsluiten op de feestavond. Samen onze
vrijheid vieren met een drankje en een dansje op de swingende muziek van DJ Peter Zuidhof én een
gastoptreden van Burdy. De toegang is gratis.
Let op voor alle activiteiten geldt deelname op eigen risico. Door deel te nemen aan een of meerdere van bovenstaande activiteiten ga je akkoord met het feit zelf
aansprakelijk te zijn voor lichamelijk of niet-lichamelijk letsel bij jezelf of derden. Oranjevereniging Sauwerd en VvV Adorp kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldstrook lunchbuffet Bevrijdingsdag, dorpshuis Artharpe in Adorp
Naam : __________________________________________________________________________________
Adres : ______________________________________ Plaats : _____________________________________
Aantal personen: ______ x € 5,- en ______ x € 2,50 (basisschoolkind)

Passieconcert van Con Pasiones
Bariton Reynold Blom, mezzosopraan Janine Nijmeijer,
sopraan Gea Passies en pianist Johanan Havinga vormen samen het gezelschap “Con Pasiones”.
Zij brengen een gevarieerd klassiek programma. In verschillende combinaties laten we duetten en terzetten
horen van Mozart, Mendelssohn en Brahms. Daarnaast
worden er liederen gezongen uit Schuberts “Winterreise”,
en er is Spaanse volksmuziek. Ook de piano wordt solistisch ingezet: er worden werken gespeeld van bijvoorbeeld Chopin, Beethoven, Debussy en Rachmaninoff.
De verschillende onderdelen worden middels een verhaallijn met elkaar verbonden.
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
De datum is zondag 22 maart om 15.00 uur.
Deze voorstelling is inclusief bourgondisch hapjesbuffet. En kost €15,-.

Passieconcert ‘Membra Jesu nostri’ door Sequens
Donderdagavond 2 april (Witte Donderdag) organiseert de Culturele Commissie Adorp weer
een Passie-concert. Dat vindt plaats in de mooie oude dorpskerk. Tijdens dit concert voert
het Vocaal Ensemble Sequens de "Membra Jesu nostri" van Dietrich Buxtehude uit. Sequens
wordt begeleid door een strijkersensemble en orgel. De uitvoering zal door de goede akoestiek
van de kerk zeer goed tot zijn recht komen.
De aanvang is 20.00 uur, de toegangsprijs is € 12,50 inclusief consumptie voorafgaand aan
het concert en een tekstboekje (er is geen pauze).
Dit werk wordt ook uitgevoerd in verschillende andere plaatsen in de regio, te weten:
Ruinen, Mariakerk, zaterdag 21 maart, 20.00 uur;
Leermens, Donatuskerk, zondag 22 maart, 15.00 uur;
Noordlaren, Bartholomeuskerk, zondag 29 maart, 10.30 uur.
SEQUENS met Membra Jesu Nostri
In de tijd voor Pasen klinkt traditioneel de passiemuziek. Een bijzondere vorm daarvan betreft
getoonzette mystieke gedichten.
Membra Jesu nostri patientis sanctissima (‘De allerheiligste lichaamsdelen van onze lijdende
Jezus’) is zo’n mystiek gedicht. Daarin worden zeven lichaamsdelen van de gekruisigde Christus in het licht van zijn lijden en verwondingen bezongen. Dietrich Buxtehude (1637-1707)
heeft de tekst verwerkt tot een oratorium, in een cyclus van zeven cantates, waarbij hij, tussen
de mystieke teksten door, Bijbelgedeelten uit vooral het Oude Testament gebruikte. In de muziek zijn devotie, mystiek en drama te horen, met elkaar in een evenwichtig verband gebracht.
De vele dissonanten verklanken het lijden van Christus en wellicht ook het mystiek doorleefd
worden daarvan door de devote gelovigen.
Sequens bestaat uit Gera van der Hoek (sopraan 1), Ceciel van der Zee (sopraan 2), Joop
Verburg (altus), Han Warmelink (tenor) en Rein van Dijk (bas).
Ze worden begeleid door Leendert Nooitgedagt (viool 1), Marina Maurer (viool 2), Marit Broekroelofs (barokcello), Janine van Zeeland (contrabas) en Kees Steketee (kistorgel).
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vernomen. Maar daar komt volgens de provincie binnenkort verandering in, want dit voorjaar
wordt het uitgewerkte plan gepresenteerd. Dit moet vervolgens door de gemeenteraden definitief worden vastgesteld. Als dat punt gepasseerd is, kan men overgaan tot het voorbereiden
van de uitvoering. Het feitelijk van start gaan van de werkzaamheden, zal naar verwachting
in 2016/2017 gaan gebeuren. Het duurt dus nog wel een paar jaar voordat de fietssnelweg
Groningen-Winsum te gebruiken is, maar dan heb je als fietser ook wat!

Politie bekeurt fietsers op fietspad oostzijde N361
In februari is de politie begonnen met het uitdelen van bekeuringen aan fietsers die nietsvermoedend richting Groningen rijden op het fietspad aan de oostzijde van de N361.
Nietsvermoedend, omdat niet duidelijk is
aangegeven dat dit niet mag. De provincie
heeft namelijk een aantal jaren geleden op
de fietspaden aan weerszijden van de N361
witte markeringsstrepen laten verven zodat
de fietsroute ook in het donker zichtbaar is.
Maar die strepen kunnen ook worden opgevat als het opdelen van het fietspad voor verkeer in twee richtingen. Omdat er ook geen
borden geplaatst zijn die het tegendeel aangeven en er verder geen duidelijke communciatie richting de gebruikers is geweest over
het doel van de strepen, is bij velen het idee
ontstaan dat dit een veilige fietsroute bood
waarbij de N361 niet overgestoken hoefde te
worden. De provincie onderkent dit zelf ook.
Desondanks kregen fietsers de afgelopen
maand een boete van € 97 omdat de politie
nu na vele jaren ineens aan het handhaven
is geslagen.
Dorpsbelangen Adorp heeft in het verleden
bij de wijkagent aangedrongen op plaatsing van duidelijke bebording. Nu er ineens
bekeurd wordt en dit media-aandacht krijgt,
heeft de provincie aangegeven hier nog eens
naar te kijken.
Gezien het feit dat de provincie in gebreke
is gebleven voor wat betreft het verstrekken
van informatie, is het de vraag of de boete wel
opgelegd had mogen worden. Het is dan ook
het proberen waard om deze aan te vechten.
Voor fietsers die nog niet bekeurd zijn, is dit
een waarschuwing om van nu af aan het fietspad aan de juiste zijde van de weg te nemen
totdat de (nog aan te leggen) Fietsroute Plus
een beter en veiliger alternatief biedt.
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Aanpak overwegen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge
Onlangs is in de media veel aandacht geweest voor de aanpak van een aantal overwegen bij
het dorp Winsum - en dan in het bijzonder die bij de Voslaan waar het afgelopen jaar twee
dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Maar ook de overwegen in Adorp, Sauwerd en Wetsinge zijn op veiligheid onderzocht. Voor een aantal komt het plan van aanpak met voorstellen
tot aanpassing.
De gemeente en ProRail willen overigens eerst van omwonenden, grondeigenaren en mensen
die veel gebruik maken van de spoorwegovergangen, vernemen wat zij van de voorgestelde
oplossingen vinden voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Verder zijn er raakvlakken met
de aanleg van een Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Hetzij omdat er conflicten zijn met het
voorkeurstracé danwel dat voorgestelde oplossingen dat tracé zullen gaan kruisen.
Adorp: Harsema's Laan, Spoorlaan en Munnikeweg
Voor deze overgangen worden geen aanpassingen voorgesteld.
Sauwerd: Stationsstraat
Bij de overweg van de Stationsstraat wordt voorgesteld om hekwerk te plaatsen tussen het
voetpad en de rijbaan om te voorkomen dat voetgangers om de gesloten voetgangersboom
heenlopen en zo alsnog het spoor op lopen via de rijbaan.
Sauwerd: Laanweg
Voorgesteld wordt om bij deze overgang de helling aan te passen ten behoeve van diepladers.
Wetsinge: Oosterlaan
Het voorstel is om deze (particuliere) overgang op te heffen en de landerijen te ontsluiten via
de overgang bij de Laanweg te Sauwerd.
Wetsinge: particuliere oversteek even ten zuiden van de Meedenweg
Hiervoor heeft men twee voorstellen. De eerste is om deze overgang op te heffen en de ontsluiting te laten lopen via de Meedenweg; dit in combinatie met de aanleg van een veetunnel.
Optie 2 is: geen aanpassing.
Wetsinge: Meedenweg
Voorgesteld wordt om bij deze overgang de helling aan te passen ten behoeve van diepladers.

Hoe zit het nu met de Fietsroute Plus Groningen-Winsum
Zoals in het voorafgaande stukje is gemeld, wordt bij de voorstellen tot aanpak van de overwegen een duidelijke samenhang aangegeven met de Fietsroute Plus Groningen-Winsum. Dit
doet vermoeden dat de aanleg van deze fietsroute niet al te lang meer op zich laat wachten.
Een tijd lang is het rond dit project stil geweest. Op 7 november 2013 konden belangstellenden bij een inloopbijeenkomst in dorpshuis Ubbegaheem hierover met medewerkers van gemeente en provincie van gedachten wisselen. Er werd een voorskeurstracé getoond met een
aantal variaties. (Zie ook het verslag in de edities van het Contactblad van 15 november en 1
december 2013, in te zien via  www.contactblad.info/Contactblad-archief.html.) Overigens is
het idee voor zo'n fietsroute direct ten westen van het spoor al eerder geopperd en wel in 1999
tijdens de eerste informatiebijeenkomst in het kader van de spoorverdubbeling Groningen
Noord - Sauwerd. Hoewel er toen geen concrete invulling aan gegeven is, heeft men hier wel
rekening mee gehouden bij de aanleg van het spoortalud. Die werd breed genoeg gemaakt
zodat parallel aan het spoor ruimte was voor een fietspad. Alleen was de gemeente Winsum
in die tijd niet erg enthousiast en het is bij een idee gebleven.
In december 2013 werd door Gedeputeerde Staten een voorkeurstracé vastgesteld, dat verder uitgewerkt zou worden. En dat is blijkbaar in alle rust gedaan, want in 2014 is er weinig van
www.contactblad.info
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Fotografisch Geheugen
Het station te Sauwerd in de jaren 1950 en 1979
De foto uit ca. 1910 van het station te Sauwerd, die de afgelopen maand in het Contactblad
stond, heeft geleid tot nieuwe fotografische bijdragen. Han Zant leverde uit zijn collectie twee
foto's aan van datzelfde station. Eentje uit de jaren 1950, genomen bij zomers weer, en eentje
uit de barre wintermaand februari 1979 toen een locomotief de spoorbaan sneeuwvrij moest
maken.

De foto uit de jaren 1950 is genomen bij het oude stationsgebouw, dat in 1975 afgebroken is.
De trein uit die tijd werd vanwege z'n kleur 'blauwe engel' genoemd. Op de foto uit 1979 is de
dienstwoning te zien, die in 1911/1912 is gebouwd voor de opzichter weg en werken bij de
spoorwegen. Opmerkelijk detail: de daklijsten zijn in 1979 NS-geel! De familie Ellens heeft dit
pand als laatste als dienstwoning betrokken. Zoon Jan Ellens († 2010) heeft de woning een
paar jaar voor zijn dood aangekocht. Het is nu particulier bezit en daarmee het lot van het stationsgebouw bespaard gebleven.

Wie herkent zichzelf en/of anderen op deze foto uit 1979?
Neem dan contact op met Reina de Lange via:
 fotografischgeheugen@planet.nl of  050 3061208
www.contactblad.info
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RaitdaipRun 2015
Elke eerste zaterdag van april organiseert loopgroep de RaitdaipRunners haar eigen loop, de
RaitdaipRun. Er zijn drie afstanden te lopen, nl. 5 km, 10 km en 10 mijl. De loop voert door het
mooie Reitdiepdal en het dorp Sauwerd. Ook de jeugd (t/m 17 jaar) wordt van harte uitgenodigd deel te nemen. Voor iedere loper is er na afloop altijd een mooie herinnering.
De eerstvolgende RaitdaipRun wordt gehouden op zaterdag 4 april 2015. Start jeugd en volwassenen (alle afstanden) is om 16.00 uur bij dorpshuis Ubbegaheem te Sauwerd. Inschrijven
via voorinschrijving op  www.inschrijven.nl is mogelijk tot 1 april. Daarna inschrijving ter
plaatse op 4 april vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur. De kosten bij voorinschrijving bedragen € 2,50
(jeugd t/m 17 jaar) en € 6 (volwassenen). Inschrijving op 4 april is € 4 (jeugd t/m 17 jaar) en €
7,50 (volwassenen).
Voor de basisschooljeugd is er weer de Kidsrun, deze start om 15.00 uur. Inschrijven alleen ter
plaatse mogelijk vanaf 14.00 uur, kosten € 2.
Voor elke 50e, 100e of de 150e voorinschrijver ligt er bovendien een leuke attentie bij de wedstrijdleiding klaar.
We hopen er met alle deelnemers en toeschouwers weer een mooi evenement van te maken!
Informatie voor inwoners van Sauwerd en Wetsinge:
De volgende straten zullen deze dag tussen ca. 14.30 uur en 17.30 uur geheel afgesloten
zijn voor verkeer: Burchtweg, Singelweg, Oude Kerkstraat, Schuttersweg en Hoogpad. De
volgende straten zullen gedeeltelijk afgesloten zijn: Kerkstraat, Noorderweg, Provincialeweg,
Groot en Klein Wetsinge, Hekkum.
Wij vragen hiervoor uw begrip en medewerking.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Martieu Wienke, De Stuw 10, ' 050-3061710.
Voor meer informatie over de Run, zie:  www. Raitdaiprunners.nl
Voor de laatste nieuwtjes en informatie, volg ons op Twitter (@RaitdaipRunners) en Facebook
(Loopgroep RaitdaipRunners).

Inwoners Sauwerd alerter op woninginbraken
Donderdagavond 5 maart heeft de politie een zogenaamde ‘witte voetenactie’ herhaald in in
Sauwerd. Bij woningen, schuren en auto’s die niet goed afgesloten waren liet de politie ‘witte
voetjes’ achter. Dit zijn flyers over woninginbraken met preventietips. In Sauwerd werden in totaal 9 voetjes achtergelaten. Dat is aanzienlijk minder dan vorig jaar; toen werden in Sauwerd
tijdens dezelfde actie nog 48 voetjes uitgedeeld. Dit is een positieve ontwikkeling. De inwoners van Sauwerd nemen duidelijk meer maatregelen om diefstal uit en rondom de woning te
voorkomen.
Tijdens de 'inbraakronde' werd de politie vergezeld door burgemeester Rinus Michels, raadslid
Harry Jonkman en door de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Winsum.
Voorkom inbraak
Doel van de actie is de inwoners te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen
van een woninginbraak. Inwoners kunnen zelf veel doen om inbraak te voorkomen. Op 
www.politie.nl, bij woninginbraak, staan tips en meer informatie om het inbrekers zo lastig
mogelijk te maken.
www.contactblad.info
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Groningen

Stem	
  ook	
  op	
  18	
  maart	
  voor	
  de	
  	
  Provinciale	
  Statenverkiezingen	
  	
  
Uw	
  stem	
  telt	
  voor	
  drie:	
  
•	
  de	
  Provinciale	
  Staten	
  	
  
•	
  de	
  Waterschappen	
  	
  
•	
  de	
  Eerste	
  Kamer.	
  	
  
Uw	
  stem	
  maakt	
  het	
  verschil!	
  
Speerpunten	
  uit	
  het	
  provinciaal	
  verkiezingsprogramma	
  van	
  het	
  CDA	
  zijn:	
  
Wij	
  kiezen	
  voor	
  een	
  actieve	
  en	
  betrokken	
  samenleving.	
  Politiek	
  moet	
  niet	
  gaan	
  
om	
  de	
  overheid,	
  maar	
  om	
  de	
  samenleving.	
  Om	
  ónze	
  dorpen,	
  wijken,	
  scholen,	
  
verenigingen	
  en	
  om	
  ónze	
  provincie.	
  	
  
Wij	
  willen	
  een	
  provinciale	
  overheid	
  die	
  helpt	
  en	
  ondersteunt	
  waar	
  nodig	
  én	
  die	
  
ruimte	
  geeft	
  aan	
  eigen	
  initiatief.	
  De	
  provincie	
  is	
  er	
  voor	
  burgers	
  en	
  niet	
  
andersom!	
  
Veilig	
  wonen.	
  Bij	
  ons	
  staat	
  veiligheid	
  voorop.	
  Dit	
  betekent	
  dat	
  de	
  gaskraan	
  veel	
  
verder	
  dicht	
  moet.	
  De	
  NAM	
  moet	
  stoppen	
  zich	
  te	
  verschuilen	
  achter	
  
argumenten	
  als	
  ‘achterstallig	
  onderhoud’	
  of	
  ‘dit	
  is	
  geen	
  bevingsschade’.	
  Schade	
  
moet	
  direct	
  worden	
  vergoed.	
  
Investeren	
  in	
  mensen	
  en	
  werk.	
  Wij	
  maken	
  ons	
  hard	
  voor	
  kleine	
  ondernemers	
  
en	
  MKB’ers:	
  want	
  zij	
  maken	
  banen.	
  Groningers	
  moeten	
  in	
  hun	
  eigen	
  provincie	
  
kunnen	
  blijven	
  werken	
  en	
  niet	
  gedwongen	
  moeten	
  verhuizen.	
  
Duurzaamheid.	
  Het	
  is	
  onze	
  taak	
  om	
  goed	
  te	
  zorgen	
  voor	
  natuur	
  en	
  cultuur.	
  
Ook	
  de	
  generaties	
  na	
  ons	
  moeten	
  kunnen	
  genieten	
  van	
  onze	
  provincie.	
  Wij	
  
stimuleren	
  duurzame	
  energie.	
  Wij	
  juichen	
  het	
  toe	
  als	
  mensen	
  zelf	
  
energiezuinige	
  oplossingen	
  willen	
  toepassen	
  in	
  hun	
  eigen	
  buurt.	
  
Voor	
  vervoer	
  naar	
  het	
  stembureau	
  of	
  het	
  afgeven	
  van	
  een	
  volmacht	
  kunt	
  u	
  
	
  
contact	
  opnemen	
  met:	
  Piet	
  Drijfhout,	
  telefoon	
  050	
  3061960.

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

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
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